
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμο- «Τροποποίηση των διατάξεων 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας)

Πηος τη Βυνλή των Ελληναjv

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύδηκε ι—ό το 19-3 
και η νομοδ εσία του από τότε έχει υποστεί σχετικά μιζρες 
μεταβολές. εκτός από το ν.δ. 703/19-70 που χ/αφερύταν ττο 
πείνασχικό δίκαιο των μελών τον και το ν. 36/1975 -ο., 
μετά την αποκι.τάσταση της Δημοκρατίας, αντιμετώπιζε το 
δέμα την εκλογή των αιρετών τον οργάνω/, ύστερα σπύ την 
περίοδε της δικτατορίας πευ χαρακτηριζύταν από διοριζόμενα 
όργανα.

Όπως είναι φυσικό. η νομούεσία συσή (κατά βάση ο- 
λαιύσαση) ήταν προσανατολισμένη σε ένα Επιμελητήριο με 
λίγες εκατοντάδες μέλη -ον τα περισσότερα ατό αυτά ήταν 
συγκεντρωμένα ττην Λδήνα.

II αύξηση τον αριδμού των μελών (ο αριδμός αντος ήταν
περίπου 23.500 το 197S, 29.500 το 1981 και τώρα είναι 
40.560), η ανάπτυξη ατό τονς μηχανικούς διαφόρων συλ
λόγων τον φέρουν το βάρος τη; συνδικαλιστικής τονς παρου
σίας και οι αλματώόεις μεταβολές τον έχουν σημειωδε! στο 
ρόλο τον παίζει η τεχνική και η τεχνολογία ττην οικονομι
κή και κοινωνική ανάπτυξη, επιβάλλουν μεταβολή στην ισχυ- 
ουσα αυτή νομοδεσία για το Τ.Ε.Ε. και α’ αντό ατοακοτεί 
το σχέδιο νόμον αντό τον, σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει:

α. Αναπροσδιορισμό τον ρόλον τον ΤΕ1Ε με τόνωση της 
ετιατημονικής — τεχνολογικής — αναπτυξιακής κατεύ-

Άρδιρο 5.

Το άρδρο αντό προσδιορίζει την περιφερειακή διάρδρωση 
τον Τ1ΊΕ τον ατκείται κατά τρώτο λόγο αττο Π εριφερεισκα 
Τμήματα και κατά δεύτερο λόγο, σε όσονς νομούς δεν εδρεύουν 
Τμήματα, ατό τις νομαρχιακές ετιτροτές (ταράγρ. 6).

Άρδρο 6.

Το ύρ·δρο αντό προσδιορίζει τα όργχ/·α τον αττοτελούνται 
ατό μ.ελη ή στα ότο:χ σνμμετέχονν μέλη τον ΤΕΕ.

Άρδρο 7.

Π εριλιμβάνε: όλες τις διατάξεις για την Αντιπροσωπεία 
τ - ΤΕΕ. προσδιορίζει με σαφή/ευ τις α.ρμοοιότητές της ως 
ανώτατου οργάνου vjZι καSc:ίζει τη σύνδίεσή της και τον 
τούτο ανάδειξης των μελών της.

Για την ονν-όεσή της τονίζεται ότι τα 1-50 μέλη της εκλέ
γονται με καδολική άμεση εκλογή τα 45 μέλη με άμεση επί- 
σης ·/.:<:ά κλάδους εκλογή και σνμμετέχει και μικρός αριθ
μός αιριστήνόην μελών (Προεδρεία των δ!ύο τροηγο-ύμενων 
Λιοικονσών Ετιτροτών και χ/τιπροσωπειών). II εκλογή ορί
ζεται ότι γίνεται με ατλή αναλογική.

Άρδρο 8.

Στο άρδρο αοιτό συγκεντρώνονται οι οιατάξίεις για τη Δι
οικούσα Επιτροπή, προσδιορίζεται η γενική της αρμοδιότητα 
γεα όλα τα -δώματα (σε κεντρικό επίπεδο) που ϊεν υπάγονται 
στη·/ αρμοίιότητά της και καδιορώνετα: η έμμεση απο την 
Αντιπροσωπεία εκλογή των μελών της.

ύννσης.
6. Ανχδιόρδρωση της οργάνωσης τον ΤΕΕ σε αποκεντρω

μένη βάση, με τη δημιουργία Αντιπροσωπειών σε κάδε Πε- 
ριρέρεια και Νομαρχιακών Επιτροπών. Παράλληλα αποκε
ντρώνονται και οι αρμοδιότητες. Για τα -δέματα που περιο
ρίζονται στο επίπεδο του Νομού επιδιώκεται η τοπική γνώ
μη και απόφαση. Για όσα ενδιαφέρουν περισσότερους Νομούς 
δα καλύπτονται από τα Π εριςε,ρειακά Τμήματα και για τα 
γενικά εδνικού επιπέόου, ή τελείως ειδικά -δα ασχολούνται 
τα κεντρικά όργανα.

γ. Μεταβολή στη σχετική νομοδεσία για την ανάδειξη 
των αιρετών μελών των οργάνων, έτσι που αυτά να χ/ταπο- 
κρίνονται στους πιο πάνω με στοιχεία α και (3 στόχους.

Για τις επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου Νόμου εκδέτου- 
με τα ακόλουδα:

Άρδρο 1.

Π εριλαμοάνε: τη σύσταση του ΤΕΕ με μοναδική προσ-δή- 
κη την «περιφερειακή διάρδρωση».

Άρδρο 2.

Π εριλαμβάνει τις διατάξεις για τα μέλη του ΤΕΕ και 
για τις ειδικότητες τους ουσιαστικά περιέχει ισχύουσες δια
τάξεις και προσ-δέτει α) τη δυνατότητα χ/ακήρυξης επίτι
μων μελών και ρ) την ειδικότητα των ηλεκτρονικών με δυ- 
νατότητα ανατροσϊιορισμού των ειδικοτήτων (παραγρ. 5) 
σύυφωνα με τις μελλοντικές εξελίξεις στην κατά ειϊικότη- 
τα σύνδεση των μελών. Ο χαρακτηρισμός χυτών των ειϊικο- 
τήτων αναςέρετα: στπν εσωτερική λειτουργία του ΤΕΕ και 
οεν εκτείνεται φυσικά στο έργο που εκτελοΰν ο: μηχανικοί 
στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, του είναι αντίστοι
χη με την ειδικότητα των σπουδών τους (παρ. 6).

Άρδρο 3.

Περιλαυβάνε: ένα γενικό περί-νσχ-χμα των δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων των μελών του ΤΕ1Ε.

'Άρδρο 4.

Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του σκοπού του ΤΕΕ, ό
πως εκτεδηκε πιό πάνω, με -έξαρση του επιστημονικού, συμ
βουλευτικού χαρακτήρα του Τ.ΕΕ.

Άρδρο 9.

Το άρδρο αντό προσδιορίζει τις αρμοδιότητες του Προέ
δρου της Διοικουσας Επιτροπής σαν οργάνου του ΤΕΕ, προϊ
σταμένου των υπηρεσιών του κ.λπ.

Άρδρο 10.

Με το άρ-δρο x-τό γίνεται η μετονομασία των παλιών «Ε
πιτροπών Τμημάτων Ειδικοτήτων» σε «Επιστημονικές Επι
τροπές Ειδικοτήτων» για νχ αποφεύγεταιι η σύγχυση με τα 
Π εριφερειακά Τ.μήμ,ατα και για να απτοίίδίετχι το έργο που 
στην πραγματικότητα χοκούσαν ο: Επιτροπές αυτές και μέχρι 
σήμερα. Κατά τα λοιπά οι Επιτροπές ορίζονται πενταμελείς, 
προβλέπεται η άμεση εκλογή τους με απλή x/αλογική κ.λπ. 
Επχ/αλαμβάνεται ότι τα μέλη αυτών των Επιτροπών συμμετέ
χουν στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, όπου αποτελούν την κλα
δική εκπροσώπιση.

Άρδρο 1;1.

Με το άρδρο χυτό χ/τικαδίτταται το παλιό άρ-δσο 12 
του π.ο. της 27-11/14.12.26 ενώ ως τώρα υπήρχε απόλυτη 
τσέτιση του αριδμοΰ άρδρ-ου του Σχεδίου Νόμου με το άρδρο 
του πιό πάνω προεδρικού διατάγματος που αντικαδιστούσε. 
Αυτό γίνεται γιατί διατηρείται σε ισχύ το παλιό άρδρο 11 
του π.δ. ταυ 1926 που αναφέρεται στην εκδίκαση των ενστά
σεων κατά του κόρους των εκλογών.

Το άρδρο 11 του Σχεδίου Νόμου (άρδρο 12 του π.δ. του 
1926) προβλέπει τη σύσταση Περιφ-ερειακής Αντιπροσωπείας 
ως ανωτάτου οργάνου του κάδε Περιφερειακού Τμήματος και 
προσδιορίζει τις αρμοδιότητές του (παράγρ. 1). Ο αριδμός 
των αιρετών μελών προσδιορίζεται με βάση τον αριδμό των 
μελών του Τμήματος, ώστε να μην είνα: ίδιος ο αριδμός για 
Τμήματα που έχουν μερικές εκατοντάδες μέλη με τα τμήματα 
που αιριδμούν χιλιάδες μέλη. 0‘ αριδμός των αιρετών μελών 
κύμα νετπ από 25 μέχρι 60. Τα αιρετά μέλη εκλέγονται από 
τα μέλη του Τμήματος με άμεση ψηφοφορία κχ. με απλή 
χ/αλογιν.ή, έτσι όμως ώστε να υπάρχει ορ/αλογική 'εκπροσώ
πηση κάδε Νομού, με ελάχιστο τον αριδμό 3 για κάδε Νομό. 
Αντιπροσωπεία δεν δα υπάρχει στο Νομό Αττικής και επί 
του παρόντος, στους Νομούς που δεν υπάγονται σε Περιφε- 
ρειχ/,ά Τμήματα, ιιέχρις ότου βέβαια ιδρυδούν τέτοια Τμή
ματα. *
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Άρθρο 12.

(Άρθρο 13 του τ.δ. του 1926).

Tc άρθρο χυτό τροβ7.έτε: για τη Διοικούσα Εχιτρο/τή Πβ- 
ριφερειακού Τμήματος και ορίζει τη·/ έμμεση εκλογή ττ: 
ατό την Αντιτροσωτείχ σου Τμήματος.

Άρθρο 13.

(14 του τ.δ. του 1926).

To άρθρο αυτό τ,ροβλέτει για σρώτη φορά νομαρχιακό 
τυρήνα too TIES και καθιερώνει τις «Νομσρχιχν.ες Ετιτρε- 
τές» σε όλους τους Νομονις του οεν είναι eipa Π εριςιρ-ia- 
κού Τμήματος. Οι Νομαρχιιν-ές Βτιτροτές τρ οβύ.έτονται τρι
μελείς, τα μέλη τους εκλέγονται ax:’ τις Αντιτροσωτε.ες 
(του Τμήματος ή την Αντιτροσωτεια τον ΊΈΐΕ y.axa Τ;.ρι- 
ττωση) ατό μέλη τους του κατοικούν στον αντίστοιχο Νομο, 
■/.as τρεσδίΌρ-ίζεται η αρμοδιότητα τους γιο τα δέματα του 
?ν:η·έρο,Τ'ΐΊ ατοκλειστικά στο Νομό τους.

'Ap-S'po 14.

(15 του τ.δ. του 1926).

Το άρθρο αυτό σύστημα τοτοιεί τις Επιστημονικές Ετι- 
τροτές_ του λειτουργούσαν και τώρα στο ΤΕΕ με βάσει διά
φορες διατάξεις. Οι Ετιτροτές αυτές διεξάγουν, το εσ.ιστη- 
μον-αό έργο του ΤΕΕ με βάση τα σ/ετι/.ά τρ αγράμματα, του 
καταρτίζονται ατ’ τα ασκούντα τη διο-ικηση αρμοοια όργα
να του ΤΕΕ. Ετίσης τα ασν.οΰντα τη διοίκηση αρμόδια έργα- 
να α^θίΛΤίζ&-ν για ττ(ν. χν2'/.οινίι>7τ] .των Γ^ττεραορ-ατων 
χ,λτ. των Ετιτροιτω· (ταραγρ. 6).

·;' ■’ Άρθρο 15.

(ά:5ρ. 16 του τ.δ. του 1926).

Το άρθρο αυτό τεριλχμόχ/ει στη·/ ουσία του το τεριεχό- 
ΰε··ο του άρθρου 9 του τ.δ. του 1926. ότως αυτό x/τ: κατα
στάθηκε με το ν. 36/1975 και συμτληρώθηκε με το ν. 
-1190/1931 ν.αι ιδιαίτερα:

α) Π ροόλέτει τις εκύυογές για τη-; τρωτή Κυρ toy.ή του 
Νοεμβρίου, χ/τί του Οκτωβρίου του τροέβλετε η ταλιά ίια-
Τ3ΤΤ| ται

6) τε.οι/,χμίόνε: στη// τχράγραφο 6 τις εξουσιοδοτήσεις 
του είχε η ταρετγρ. 8 του τχλιοΰ άρθρου για τη ρύθμιση των 
κοιτών θεμάτων του χ/αφέροντα: στις εκλογές των αιρετών 
οργάνων του ΤΕΠΕ

Άρθρο 16.

(άρθρ. 17 του τ.δ. του 1926).

Το άρθρο χυτό τροβλέτει τη/ έκδοση κανονισμών για τη 
/.οιτουργίχ των συλλογικών οργάνων του ΤΕΕ

Άρθρο 17.

(άρθρ. 18 του τ.δ. του 1926).

Το άρθρο αυτό τροτλέτε·. για τις ατ'.ζημιώσεις του Προ
έδρου της Δοικοάσας Επτροτής και ορισμένων άλ/-ων μεθούν 
των αιρετών οργάνων, του συμμετέχουν ενεργά στη λειτουρ
γία του ΤΕΕ.

Άοθσο 18.

ίο αυτό χ/τ:·/αϋΐΓτα ταραγρ 1 του άρθσου
28 του τ.δ. 1926 και τρχρματοτοιε: την χτοκέντρωση στα 
τρωτοβάθμ,ια τειθ αρχικά Συμβούλια. Μέχρι τώσα τροβλέ- 
τχντχ/ ένα τρωτοσάθμιο για όλη τη χώρα, οτουδήτοτε και 
αν γίνοντχ/ το τειθαρχικό ταράττωμα με ατοτέλεσμα συμ- 
ςόρηση οτοθέσεων, δ.τν.ολ’ε: στη ονγ/,έντρωση ατοδεικτι- 
κτύ υ7.:κον, τχραγρχφές κ.Ετ. Με το Σχέδιο Νόμου ιδρύο
νται ιατό ένα τρωτεβχθμιο σειθαρχικό σε κάθε Περιφερεια
κό Τμήμα και το τρωτοόχθμιο τει-θαρχικό της Αθήνας. του

κσλυττε: και όλους τους Νομούς, του δεν χ/ήκουν σε τεριφ-ε- 
ρειακί’ Τμήχτχ του ΤΕΕ. ανχττέσσετχι σε τρία τυήματα 
για να μχορε-!· να χ/τχτοκριθε! στο έργο του.

Άρθρο 19.

Τρττοτιοιε: τις διατάξεις του άρθρου 29 του τ.δ. του 
1926, ώστε να τροσσρμοσθούν στη/ εκίλογή μελών vi2 JXj 
'α τεριτερε ακά τειθαρχικά συμβούλια.

Άρθρο 20.

Π-'-'Ίτε: δ: τάξη γ:α να ατλουττεάσε; τις τειθαρχικές 
ϊιασικασί-ς στην τορίττωση του υτάρχει αταλΰ.ακτική τρό- 

η τ- · ■ -η ητη. Στη·' τερίστωση αυτή αν συμφωνεί με 
την "ρόταση και ο Πρόεδρος, εισάγεται κατ’ ευθείαν στο 
Τίε ! σσ.Ίκό Συμβούλιο.

Άρθρο 21.

Το άρθρο αυτό τερ'.λαμβάνει εξουσιοδότηση για κωδικο-
τοίηση, μεταγ/υοττιση κλ.τ. των διατάξεων νόμων του ι- 
τ-χύτυν για το ΤΕΕΙ Η κωδικοτοίτστ χυτή είναι αναγκαία 
γ ατί ο· .σ/ετικές διατάξεις είναι σκόσπες, το ταλιό κω- 
δ'.κοτοιητικό τροεδρ. διάταγμα του 1926 έχει ήδη τολλά 
ν,ε-ά σε ο7.ό'Λλη:α άρθρα ένεκα κατζργήσεώς των, και άλΧ-
7.ες διατάξει: είναι ανάγκη να τροσαρμοστούν σε νεώτερες 
διατάξεις του στην τραγματικότητα ισχύουν (τ.χ. ο: δια- 
τ. ξεις για το τροσωτικό κ.λ.τ.).

Άρθρο 22.

Περιλαμβάνει μερικές μεταβατικές ρυθμίσες και ιδιαίτερα 
για τις τρώτες εκλογές, για τη συνέχιση ισχύος των δια- 
τγί των του ρυθμίζουν τη λειτουργία των Περιφερειακών 
Τμημάτων κ.λ.τ.

Άρθρο 23. ;ί

Περθ.χμβάνει ορισμένες καταργούμενες διατάξεις. 

Άρθρο 24.

Περι/.σ 'βά/ει τη ρήτρα ισχύος του νόμου.
Τους σκοτούς χυτσύς ετιδιώκε: το Σχέδιο Νόμου του ει- 

σάγεται στη Βου/,ή για θήηιση.

Αθήνα, 14 Σεστεμβρίε-υ 1984 

Οι Ττσυργοί

Προεδρίας της Κυβέονησης Ληχοσίων Έρνων
ΑΠ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΠ. ΤΣΟΧ,ΑΤΖΟΠΟΤΛΟΣ

Οικονσχ'.κεόν
ΓΕΡ. .ΑΡΣΕΝΗΣ

Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΠΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Στο σχέδιο νονού «Τροτττοιηση των διατάξεων του Τεχνικού 
Ετ: ι ε 7. η τ τ:! ο υ Ε/.λά; σ ς,ι.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΕΣ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

1. Κωδικοιτοιητικό Π::εδ::/.ό Δ:άτα-"χα τσ: 27-11/14- 
12.1925 ότως ισχύει.

Κωίικοτοιοά.ται τα :

α) Ν.Δ. της 1/21 Ν:εμ. 1923 τεεί συστάσεως Τεχνικού 
Ετιιελττηοέου.

f.) Ν.Δ. της 30 Σεττ,/5 C/.t. 1925 τερ! τροτο 
υεως κα: συ'ΐτ/.τρώσεως των τερ! συστάσεως Τεχνικού 
μεύ.ητηρίου διατάξεων του ατό 1 Νοεμ. 1925 Ν. Δ/το 

γ) Ν.Δ. τη; '8/20 Ατρ. 1926 τερ: τροτοτοιήσεως

Ε.ΤΙ-

το^

στό 1923 Ν. Δ/τος
Ετυμελητηρίου, δυ/άμε: σχετικής 
τ:υ τε/αυταίου τούτου Ν. Δ/τος

συστάσεως Τεχνικού 
τ ου α ρ θ ρ. 3
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Π::! συστοσεως Τεχν.κ.ού Επικελητηρίου 

Άρ*ρ® 1.

1δ:ό;τα: ίν Αθήνα:; Τεχνικόν Επιμελητήριο'/, αποτελούν 
■i.x:v.Z'i πρόσωπο-/ δημοσίου δικαίου, σ/.οπόν έχον την προαγω
γή- τη; τεχνική; κινήσεω; τη; χώρα;, ω; εν τοι; επομένοι; 
ιρίζοται.

Μέλη Τεχνικού Επιμελητηρίου

δοίου εκάσιου ετο.; οποί άλλη τω επί τη; Συγκοινωνία; 
ttcjτγε:to πίναν,α των οτμο ταγών αλλοδαπών σχολών. όσι: ς 
ν· οινοποιείτα: τ;:; /.ατά τόπου; νο..'.θ2ηχανι.κο!;.

Apvco Ό·

Π 2τ2 δηαοοία ή άλλη αρχή. παρ' ή διορίζεται τιρόσωπον 
κεν.τηδμένον τι προσόντα όπως ή μέλος του Τεχδνικοό Επι- 

; ε.. r τ τ:: τ j. οσειλε: V2 αν αν.οινω ση αμελλητί τον διορισμόν 
ttjto.· προ; οον νοκο ιηχανικό, τη; περιςερεία;.

Άρθρο 2.

1. ΓΙά.τε; ς; πολιτικοί μηχανικ.οί, μηχανικοί — μηχα. ο- 
λογοι. ιηχν/ικο! — ηλεκτρολόγοι. μηχανικοί — μεταλλειο- 
λόγοι, αρχιτέκτονες. τοπογράφοι, ναυπηγοί και χημικοί μη- 
χ2· διπλωματούχο: των 2νωτ2των σχολώ/ TOj Εθνιν.οό 
Μ τσοόιου Πο/,υτεχνειου ή ομσταγών σχολών τη; αλλοδα
πής. 2μ2 τω διοριτμώ α-τών ε:; δημοσίαν, δημοτικήν, '/.ο: 
■/οτι/.ήν. λιμενικήν ή :έ:ωτ: ν. ήν j ττ ημ ε τ: 2 -, ή άμα τη προ ; 
ασκησιν επαγγέλματος εγχαταοτάτε: των εν Ελλά::, απο- 
•ελ'.ύσιν υποχρεωτικού; μέλη τον Επιμελητηρίου, ε;’ όσο/ 
κε/.τηντα: Τ2 εν τω ακολού3ω εδαςίω προτόντα.

"2. 7Ιν2 τ:; άποτελή μέλε; του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
2τ.2:τ:ίτ2·. 2) Ns έχη την Ελληνικήν ιθαγέ,ειαν. β) Ns ή 
ενήλικο;. Ns έχη- εκπληρώσει την στρατιωτικήν αυτού υπο- 
χρέωτιν, ή να έχη απαλλαγη τούτη; νομίμως. ') Ns έχη 
την ελευθέραν διαχείρισιν τη; περιουσία; του. e) Ns μην 
έχη καταδικασθή ε:; εγκληματικήν ποινήν ή τ:να των εν 
άρθρ. 21 7.2: 22 τεν Π οινικού Νόμον προόλετομένων.

Άρθρο 6.

«Ts κατά το άρθρ. 2 παρ. 1 τεν παρόντος μέλη τον Τε- 
χικού Εττ μελητηρΆ δ: τα ε ίνοντ σ: ε:; τα; εξής ειδικότη- 
• -· » ·

υ) ΙΙολτικο: Μηχανικοί
,έ) Λ ρ/ιτέ/.τονε; Μηχανικοί
γζ Μηχα ολόγο: Μηχανικοί
έ) Ιίλεκτρολόγο: Μηχανικοί
ε) Αγρονόμο: και Τοπογράςο: Μηχανικοί
;' Χημικέ! Μηχα.ικο!
ζ) Μηχανικοί Μεταλλείο)·/—Μεταλλουργοί, 7.2: 
η) Ναυπηγο! Μηχανικοί.

Ειδικότητες ;.η περιλαμβανόμενα: ε:; τα; ανωτέρω, εντάσ
σονται μετ’ /απόςασιν της Αντι-ροτωττείας, εις την συγγε
νέστερα·/ ειδικότητα. Ο: ούτως εντασσόμενο: μηχανικοί σσκοόν 
τα επαγγελματικά δικαιώματα τη; εις το δίπλωμά των ανα
γραμμένης ειίτκίτη,το;».

Άρθρο 3.

1. Εττιμελεία των κατά τόπους νομομηχανικών συν τάσ
σονται. εντός μηνό; ατό τη; ισχύος τον τταρόντος κατάλο
γο: των εν τη τεειρερεία των προσώπων, των εχόντων τα 
τεεεό.τα ίνα αττοτε/,ώτ: μέλη τον Τεχνικού Ετιμελητηρίον. 
.0: οότω καταρτυ-5έντε; κατάλογοι εκτίθενται εις το ίη- 
ααρχείον τη; έερας τον νομομηχανικον εττ! τριάκοντα ημέρας,
τυτο/ρνως !* ;τ:ΐ7-:ε^ΐ75ί εις μία-/ τουλάχιστον των εοη-
.upictuv ~Τζ -ε ρ: 9^ ^ α ^ ^ :τερί εν.θέτεως των καταλόγων

·ίί λάς·ω:: γνωπν t : ενδιαφερόμενοι.

2. Εντί; a-; *:ης λήΞεως της ανωτέρω προ·
θεπκ-.α; δν/χ/τα: ο: έχοντες χ/τιρρησε:ς δια τη/ εγγρζρην
ττρεοώιτων ττεεε.μένων των οικείων ττροσόντων ή την τταεά- 
λειψικ ετέρων, κεκ.τη[χένων τα ττροτόντα τοντα, να νττο6ά)ν 
)>ω;ι ταντας, ερ" αττλον χάρτον, εττισνναττταιένη; και ττάαης 
ατ.οοείΞεω; ή μαρτνρίας. ττος τον αρμόοιεν νομομηχανικον, 
ντοχρεεόμενο/ ότιω; εκτώαη την εττ! των αντιρρήσεων αττό- 
ριαιν τεν εν;; εέκα ημερών και κ.εινοαοιήαη ταντην ττρος 
τον; νττοίαλεντε; την α-τίρρητιν,

3. Εντ:; πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως της απο- 
ράαεως τον νομοκηχανικοό, ϊννατα: να ατκη-3ή κατ’ αντής 
έρετις ενώπιον τον επί της Σνγκοινωνίας νπονργείον. όπε: 
αποραινετα: αμετακλήτως εντός 15 τ;ιερών. Π αρελ-5ονιη; 
απράκτον της προθεσμία; της ερέτεως, ο κατάλογος θεωρεί
ται οριοτικός και νποίάλλετα: το·2 επί της Σνγκοινωνία; 
•-πονργείω.

4. Οι εντω κατατ.τ:τ·3έ·/τε; κατάλογο: των σελών ανα- 
ν?ωρενντα: κατ’ Ια-»ονάριον εκάττον έτε·νς. ΕΞαιρετικώς 
ν.ατά την πρώτην εραρκογήν τεν παρόντος οι τννταχ-5η:ό- 
ν.ενο: κατάλογο: χ/α·3εω:η-3ήτ:ντα: τον Ιανονάριον τον με-3ε- 
π'μενον τη; τνντάαεω; αντών έτονς.

Άρ·3ρο 4.

1. ΑλλοοαπαΓ τχελα: εμοτ?γε!; πρ:ς τα; ανωτάτας σχο
λάς τον Εθνικού Μετσοΐίοτα ΠοΑθτ;·χ/οίον -3οωρον·/ται α:
νπό τεντεν. γ·;ώμη ττ; τνγκλήτιν αντεν. αναγ'/ωριζόμ.ενα: 
ως τοιαντ2:. . ι' ·

2. Ο ϊ:εν-5·ν·/τή; τεν Ε-3·/ικεν Μεττεϊτον -Πολντεχνείοε. 
νποχρ·ε?ντς: όπως κχτά πόώτΤΜ ϊεκεττμε'ρον -τW

Το άρ-3ρ. 6 α/τ:κατεστά3η ως ά·/ω οια τον άρ3ρ. ί Νόμ. 
33/1975 (κατωτ. αρ:-5. 24).

-· Άρ-3ρο 7.

«1. Η Αντιπροσωπεία τον ΤΈΣ αποτελείται α) ες 140 
μελών ειΐικώς προς τεντο εκζ-εγομέ-νων νπό των μελών τον 
ΤΕΕ. β) εκ των μελών εκάττης των κατά το άρ3ρ. 22 
τον παρόντος επιτροπών τμημάτων μ.ε7.ών των οκτώ ειόικο- 
τήτων και γ) εκ πέντε μελών προερχόμενων εκ των εν 
ενεργεία με/.ών τον ΤΣΕ των κατά το παρελ3όν εκλεγέντων 
ΓΙροέερων ή Αντιπρεέερων της Αιοικονσης Επιτροζπής. Προ; 
σνμπλήρωτιν του τελενταίον τούτον αριθμού καλού·/τα: κατα 
πρώτον οι εκλεγέντες Πρόείροι. καπά σειράν από τον τε
λευταίως ετολεγέντος προς το πα/.ανότε,ρο/ και ερ>’ όσον 
ατομείνονν κεναί θέτεις καλούνται ο: εκλεγέντες Αντιπρόε
δρο: ομοίως κατά σειρά-/ από τον τελενταίως εκλεγέντο; 
προς τον παλαιότερον. Επί ταντοχρό/ω; εκλεγέντων Αντι
προέδρων εάν τνντρέχη περίπτωτι; πληρώσεω; ολιγωτερων 
θεπεων. γίνεται κύ,ήρωτις.

2. Τα ειδικώ; δια την ΑντιπροσωπείΓ/ εκΛεγόκενα 140 
.έλη ποοέρχονται εκ των κατά το προηγούιιενον αρθρον ειόι- 
χοτήτων χατ’ τ)αλογίαν τον αριθμού των μελών εκάστη; 
εξ αντών ποο; το σύνολον των ι.ελών τον ΤΕΕ. Εκ τοντων

είκοσι τουλάχιστον μίλη θα προέρχονται εξ υπάλληλο)ν του 
Ατ/νοσίον. των ΝΠΔΛ. περιλακδανοτεένων των Δήμων κα. 
Κοινοτήτων y.a: των Οργχ/οτνών Κοινής Ωρελειας, ετερα 
δε δέκα τονλάχιττον κέλη εκ των διπλωκατούχων Μηχτ/ι- 
ιοών Ειγοληπτών Αη-;οτίων Έργων. Εις ήν περίπτωσιν δεν 
εκλεγούν ·ιέλτ τη; Α'/τιπροτωπεία; κε τα; ιδιότητα; ταύ- 

τας παραμένοι// αντιστοιχώ; χβι εις ίσον αριθμόν κεναί θέ
τε:;.

3. Εις τα; συνεδριάσεις τη; Αντ:π:οσωπε;ας δύναντα: να 
παοίττχ/Tat κα: να λαμίάνουν τον λόγον τα μέλη τηςΆιοι- 
χούσης Επιτροπής και αν δεν είναι μέλη της Αντιπροσωπεί
ας, θηρίζοον όμως μόνον εάν είναι κα: μέλη ταύτης.

4. Ο Πρόεδρος ή εν κωλίματ: τούτου, ο Αντιπρόεδρος,
σνγκαλε! την Αντιπροσωπεία'/, δ'.ευ3ύ'/ε: δε τας συνεδριά
σεις και συζητήσεις αυτής. Ο Πρόεδρος εκλέγεται μεθ’ ε
νός Αντιπροέδρου χαι του Γενικού Γραμματέως ίια μυστικής 
Οτ-πσποοίας υπό των μελών ττπ. Ούτοι απΓ.-ελΓ·'ν r-. TT-rr.
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ϊρείον της Αντιπροσωπείας. Μέχρι ς tv./κγής του Προε-
ϊρείου της Αντιπροσωπείας, ταύτης ο Πρόεερο;
της Διοικούσηις Επιτροπής., * Η Α.ντιπσο οωπεία συνέρχε-
ται, πλτρ^ των λοιπών κατά νέμ^ν —£p!ιατώσεων κατά ϊίμη-
νον ή όταν ζητήση τούτο το εν πέμπτον των μελών αυτής».

Το άρθρ. 7 τροποποιηθέν ίια του άρθρ. 2 Α.Ν. 225/1945 
(κατωτ. αριθ. 14) και ϊια too άρθρ. 5 Ν.Δ. 2728/1953 
(κατώι. αριθ. 19) αντικατεσπάθη ως άνω του άρθρ. 2 
Νόμ. 36/1975 (κατωτέρω αριθ. 24).

Διοικούσα επιτροπή 

Άρθρο 8.
«1. Η Διοικούσα Επιτροαή του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

αποτελείται εκ toj Προέϊρου, των ϊύο Αντιπροέϊρων, tcj 
Γενικού Γραμματέως και πέντε τακτικών συμβούλων, απά- 
ντων εκλεγόμενων μετά τεσσάρων αναπληρωματικών. Οι ανα- 
πληρωματικο! αντικαθιστούν κ3τά σειρά; εκλογής των, τους 
ασόντας, ελλε.σοντας ή κωλυομένους τβκτικούς συμβούλους, 
καλούνται εις τ3ς συνεϊριάσεις ττάντοτε παριστάμενοι ίε ϊεν 
έχουν &:κ3’ωμι ψήφο; εκτός εάν αναπληρούν τακτικόν σύμ
βουλον.

2. Εις τα 13 εκλεγόμεν3 τακτικά και χ; απλή σωματικά 
μέλη της Δ.Ε. περιλαμβάνεται τουλάχιστον εις εξ εκάστης 
των εν τω άρθρ. 6 toj παρόντος ειϊικοτήτων».

Το άρθρ. 8 τροσοτιοιηθέν οια της παρ. 2 toj άρθρ. 2 
Α.Ν. 225/1945 (κ.3τωτ. αριθ. 14) αντικατεστάθη ως άνω 
ϊια toj άρθρ. 3 Νόμ. 36/1975 (κσ-ωτ. api-S. 24).

μέλη toj ΤΕΕ οποχρέωσιν, η αϊικαιολόγητος παράλειψις της 
οποί:; συνιετά ττει-Sαρχικά/ αοικημα συνεπαγόμενον την επι- 
όιλήν τη; κατά την zap. 2 toj άρθρ. 30 toj πναρόντες χρη
ματικής πο:νής, εκτός εαν συντρέχουν οι κ3τά την νομοθεσίχ/ 
περ. εκλογής βουλευτών περιπτώσεις, καθ’ ας παραμένει ατι
μώρητος ο μη ασκήσας το εκλογικόν του Σικαίωμα.

8. Δια Π. Δ/τος εκβιβομένου προτάσει τον Γπουργού Δη
μοσίων Έργων ρυθμίζεται παν θέμα c-ναγόμενον εις την S:t- 
ξαγωγήν των εκλογών, ιοία ϊε τα της οημοσιεύσεως της 
προκηρύξεως των εκλογών, της υποβολής των υπτύηριςτή- 
των, τα των ψηφοϊελτίων, της αναγραφής ε—’ αυτών των 
υποψηφίων και τχ VM τρόπου εκϊηλώαεως της εκ τούτων 
προτιμήσεως, τα του αρ ιθμού των εκλογικών τμημάτων εις 
εκάστην έοραν νομού καε της συνθεσεως των εσορευτικών 
επιτροπών, τα της συστάσεως Κεντρικής Εφορευτικής Επι
τροπής όια την -υγκέντρωοιν των αποτελεσμάτων και την 
ανακήρυξιν των επιτυχόντων, τι του τρόπου ανακηρύξεως 
τούτων, τα της εν γένει οργανώσεως και ϊιεξαγωγής των 
εκλογών και της εξαγωγής ταμ αποτελέσμ/ατας τούτων, τα 
της εποπτείας επί της ϊιενεργείας των εκλογών, τα της υπό 
της Αντιπροσωπείας εκλογής των μελών της Διοικούτης Ε
πιτροπής, εις την περίπτωσιν του τελευταίου εσαφίου της 
π·*ιρ. 3 του παρόντος άρθρου, τα της πληρώτεως των τυχόν 
κινούμενων θέσεων οια των κατά τα εκλογάς επλαχόντων, 
τα της τοιχύτης χ;απληρώσεως εν περιπτώοει παρατεταμένη; 
αποχής εκλεγέντ-ος εκ των καθηκόντων ταυ,’ ως και τα του 
τρόπου υποβολής της παραιτήσεως εις την πεσίπτωσιν της 
παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9. :

Η εκλογή Six τψ «νάοεεξιν των αιρετών μελών των ορ
γάνων του ΤΕΕ ϊιενεργείται την πρώτην Κυριακήν του μη- 
νός Οκτωβρίου ε,κάστου τρίτου έτους, ταυτοχρόνως εις τ ας 
έϊρας πάντων των Νομών του Κράτους, έκαστον οε μέλος 
ψηφίζει εις 'την έορ·αν του Νομού εις τον οποίον ευρίτκεται 
κατά την ημέραν της εκλογής.

2. Αι εκλογαί ϊιεξάγονται οια μυστικής όια ψηςοϊελτίων 
ψηρορορίας όάαει συνόυατμών υποψηςίων ή και μεμονωμένων 
τοιούτων.

3. Δια τα αξιώματα του Προέορου, των Αντιπροέ.ορων, 
του Γενικού Γρημματέως και των Ευμλούλων της Δ.οικου- 
αης Επιτροπής επιτυχόντες θεωρούνται οι αυγκεντρώπαντες 
πλέον των τριών οεκάτων των ψήρων των εγκ.ύρως ώηριτά- 
ντων. Εάν ο:' άπαντα ή τινα των αξιωμάτων τούτων ϊεν 
ονγκεντρώθη η π/υειοψηρία αύπη, η εκλογή τούτων γ.’νεπαε 
υπό της Αν-ιπ'οαωπείας μεταξύ των όιατελεοάντων υπο ή η
πίων ϊια τα αξιώμ,ατα ταύτα κατά τα; όιενεργηύείαας εκλο- 
γάς.

4. Τα αιρετά μέλη της Αντιπροτωπείας και των Επιτρο
πών Τμημάτων Μελών ενλέγοντσ! εξ εκάοτου ουνουατμού 
ή μεμονωμένου υπεύηρίου Σι’ απ/.ής αναλογικής κατά τα ει- 
ϊικώτερον οριξόμενα οια των κατά την παρ. S του παρόντος 
Π .Δ/των.

5. Τα αιρετά μέλη των λοιπών οργτιων εκλέγονται ίια 
αχετικής πλειοψηρίας.

6. Ο Πρόεορος. ο: Αντιπρόεϊροι, c Γενικός Γραμμχτεύς 
και οι Σύμβουλο: της Διοικούτης Επιτροπής του Τεχνικού Ε
πιμελητηρίου της Ελλάοος και των Διοικουτών Επιτροπών 
των περιφερειακών τμημάτων, οεν ούναντα: κατά τον χρόνον 
της θητείας των να είναι μέλη Διοικητ κών Συυβουλίων 
πυλλόγων ειοινοτήτων μελών του ΤΕΕ ή παρεμοερών πυνοι- 
καλιπτικών οαγχ^ώπεων. Μέλη των Διοικητ. Συμ6ο"λ:ων. 
των ως ανω αυλλόγων ή οργχνώαεων. τυχόν εκλεγόυενα ο;ει- 
λεκυν να παραιτηθούν από των εν λόγω Διοικητικών Συμβου
λίων εντός πρυ-5ετμί/αρ 8 τπιερών οκό τη·^ χ^αν.ηρύξεώς των 
ως επιτυχόντων κατά τας ενλογάς, άλνάος θεωρούνται απο- 
ποιούτχενοι την εκλογήν των.

.7. Εις τας κατά την ππρ. 1 του παρόντος άρθρου ενλτγάς.. 
η.,άΓκ.ηοις.του ςκλογικο^ ,ϊικαιώματος.-αποτελεί_ ϊια τράντα ·τα·

Το άρ-ύ-ρΌ 9 τ,ρΌπτοποιιχϋέν ϊια του Νόμ. 634S/1934 (κα- 
τωτ. αιριθ. 5), του άρθα. 2 Ν.Δ. 306/1947 (κ.ατωτ. άριθ. 
17), και τον άρθρ. 6 Ν. Δ. 2728/1953 (κατωτ. αριθ. 19), 
αντικατεττάθή ως ανω ϊια του άρθρ. 4 Νόμ. 36/1975 (κα>- 
τωτ. αριθ. 24). Βλ. και άρθρ. 10 του χυτού Νόμ. 36/1975.

«9. Ο κατά την πα,ρ. 1 του παρόντος . άρθρου οριζόμενος 
χρόνος οιε-Λορτρεία; εκλχγών ϊύνατχι να μετατίθεται: μέχρι πόν
τε κατ’ ανώτατον όριον μτ^νας εις περιπτώσεις καθ’ ας χρό
νος ούτος ή το προηγοίμενον τούτο ϊίμηνον συμπίπτει προς 
τον χρόνον cιε.νερ-γείας βαυλ.ευτσ/ϋών εκ-λο-ρών ή συντρέχουν έτε
ροι -ετσιΐοί λόγοι καθιστώντες αθάνατον ή ουσχερή την Σιε- 
νέργειαν των εκλογών των· οργάνων του ΤΕΕ κατά τον καύο- 
ριζόμενον νπό της παρ. 1 που παρόντος άρθρου χρόνον. Η κα
τά τα x-ωτέρω μετάθεσις του χρόνου των εκλογών γίνεται 
οι’ χππφάσεωι; ταυ Τπέυργού Δηχτ,πίων Έογων οια της οποίας 
μετατίθενται χ^αλόγως κα: όλα: αι σχετικά! προς τας εκλο
γάς προθεσμία.: και ρυθμίζονται πάσαι αι λειπαί αναγκαία: 
εκ της μετχυιέσεως της προθεσμίας λεπτομέρεια:».

Η παο. 9 ποοστόθηκε απτό την παρ. 2 άρθοον έκτον Νόμ. 
1193./27-30 ΐόυλ. 1981 (ΦΕΚ Α' 203). (κατωτ. αοιθ 
31).

Άρθρο 10.

10. (Αντικατα—αθέκ οια του Νόμ. 6348/1934. κατωτ. 
αριθ. 5. κατηργήθη οια της πχρ. 1 του ά:5ρου 5 Νόμ. 3ΰ/'
1 975, κατωτ. ασιλ 24).

Άρθρο 11.

1. (Κατηργήθη ϊιά της παρ. 1 του άρθρ ου 5 Νόμ. 35/ 
1975, κατωτ. αριθ. 24).

2. Τας ενστάσεις κατά των εκλογών εκϊικάζε: ο πρόεορος 
των εν Αθήναις ερετών. Η συζήτησις γίνεται ίημ.οσία την 
πρώτην ϊικάσιμον μχ-χ την υποβολήν των ενστάσεων ή κατά 
την υπό ταυ προέορου οριζομένην κα; Six τοιχοκαλλήσεω; 
γνωστοποια.-μένην οικάοιμον. II απόοασις του προέορου, εκ- 
Βιοομένη εντός ϊεκα πέντε, τυερών από τη; εκλογής, εις 
ουϊέν υπόκειται ένϊικαν μέσον. Η ϊιαοικασία είναι" ατελής.

3. Αι κατά των εκλογών ενστάσεις υποβάλλονται παρά 
παντός έχοντος έννομον συμφέρον εντός ανατρεπτικής προ- 
θ.ραμίβς βήκα ημερών από της εκλογής..
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Η nap. 3 αντικατεστάθη ως άνω δια της καρ. 2 του άρθ. 
5 Χάχ. 36/1975 (κατωτ. αριθ. 24).

'Αρθρο 12.

(Κατηργήθη δια της καρ. 1 tw άρθρου 5 Νόμου 36/ 
1975. κατωτ. αριθ. 24).

Γεν'.-/.ή Συνέλευσις μελών.

Άρθρο 13·.

(Κατηργήθη δια του cΕρθρΟυ 6 Νόμου 36/1975, καπωτ. 
αριθ. 24. At αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως των 
μελών του ΤΈΕ ασκούνται υκό της Αντιπροσωπείας).

Το ανωτέρω άρθρον ως και τζ άρθρα 14—17 αντικατε- 
στάνηικαν δια νέων ά:θ ρων 13—16 'υπό ταυ άι ρώσου 1 του 
Α Ν. 912/1937 (κατωτ. αριθ. 10).

Άρθρο 14.

1. Η αντιπροσωπεία αποφασίζει επί κοντός θέματος της 
αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου, υπάγονται δε ει- 
δικώς εις την δικαιοδοσίαν Λυτής ή έγκρισις του ετησίου 
προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου και ο έλεγχος του ετησίου 
αυτού απολογισμού ομού μετά των κατά το ϊιαρρεύσαν έτος, 
πράξεων της διοιικοόσης επιτροπής.

2. Η αντιπροσωπεία θεωρείται ·εν απαρτία κακά την κρώ- 
την αυτής εκί ορισμένου δέματος συνεδρίασιν, όταν τα κα- 
ρόντα εκ του όλου αριθμού των μελών «αυτής, ευί κλείονα 
των ακόντων. Μη εκιτε-υχθείσης οτκαρτίας κατά την κρώ- 
την συνεδρίασιν, εκαναλαμίάνετα: αύτη μετά δευτέραν κρόσ- 
κλησιν. οκότε αρκεί δια την απαρτίαν η παρουσία του ενός 
τετάρτου των μελών της αντιπροσωπείας. Μη εκιτενχθείσης 
ακαρτίας και κατά την δεύτερον συνεδρίαν, η διοικούσα εκι- 
τροκή υκοχρεούται ν’ ακοφασίζη εκί του τεθέντος ζητήματος, 
έχουσα εν τη κερικτώσει ταύτη την δικαιοδοσίαν της αντι
προσωπείας, εξαιρούμενης της εγκρίσεως του προϋπολογι
σμού. ταυ ελέγχου του ετησίου απολογισμού, και των κατά 
το δ:αρρεύσζν έτος ο αφορά ο απολογισμός πράξεων της διοι- 
κούσης επιτροπής, των εις την έγκρισιν της αντικροσωκείας 
υπαγόμενων, εφ’ ων αποφασίζει ο υπουργός της Συγκοινω
νίας.

3. Αι αποφάσεις της αντιπροσωπείας λαμίάνονται δια σχε
τικής πλειονοψηφίας των καρόντων μελών, κροκέ'.μόνου δε' 
ειδικός κερί του ελέγχου του ετησίου ακολογισμού και των 
κεκραγμενων του Τεχνικού Εκιμελητηρίου, η διοικούσα επι
τροπή δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

4. Τας συνεδριάσεις και συζητήσεις της αντικροσωκείας 
διευύύνε: ο κρόεδρος της διοικούσης εκιτροκής, εξαιρέσει 
των κερικτωσεων ασκήσεως ελέγχου εκί του ακολογισμού και 
των κεκραγμένων του Τ_ΕΕ., οκότε tjJ της διευθύνσεως 
των συνεδριάσεων της αντικροσωκείας δύνανται να ορισθώσι 
ν.αι άλλω».

5. Η ανοικροσωκτία οσάκις σύντρεχε: ανάγκη, συγν-αλεί-
τα: εις σννεδριασιν υκό του προέδρου της διοικούσης 
κής, κατόκιν σχετικής αποφάσ-εως της τελευταίας ή 
κοθεν ενεργούντος, εφ’ όσον κρόν.ειταε κερί εκείγον 
τή)υστος. . ι ι ,
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6. Η αντιπροσωπεία συγκαλειται υκαχρεωτικώς υκό του 
προέδρου εις συνεδρίασιν κρος συζήτησιν ·3εμάτων της αρμο
διότητας της και οσάκις το τρίτον τουλάχιστον των μελών 
αυτής ζητήση τούτο εγγράφω;, καθορίζον άμα σαφώς τα 
συζητητέα θέματα. : . . . _ ι

7. Λια τον καταρτισμόν της απαρτίας, ως επίσης και κα·3’. 
ας κερικτωσεις ποοόλέπεταί' υκό των διατάξεων του καρόν- 
τος οιαδήποτε κράξις απατ τούτοι ω,ριτμόνσν ολάχιττον ο-ισν 
μελών της αντικροσωκείας, συνυπολογίζονται εις αυτήν ο 
πρόεδρός και τα λοιτσά μέλη της διοικούσης εκτροπής, εξαί
ρεσε’. της κερικτώσεως καθ’. ην πρόκειται. κερί του ελέγχου.

του ακολογισμού κα: των πεπραγμένων του Τεχν κού Ετ:υ.ε- 
λητηρίου της Ελλάδος, οκότε δεν λαμ&ανετα: υπ" όψιν δια 
την κατάρτισιν της ακαρτίας η διοικητική εκιτροκή.

Άρθρο 15.

«1. Α: συνεδριάσεις της συνελεύσεως και της αντικοοσω- 
κείας διεξάγονται δημοσία, δικαιούμενων να καθίστανται ει; 
αυτας οιαδήκοτε εκ των μελών του-ΤΕΕ κα: εν ουδε^χια, Ο
μως κερικτώσει εκιτρέκεται η ανάμιξις εις τας συζητήσει; 
της αντικροσωκείας των μη ανηκΰντων εις αυτήν μελών.

2. Λια Β. Λ/των εκοιδομένων μετά γ·/ώμην της αντικρο- 
σωκείας, κανονισ-ύήσοντα: οι λεκτομέρειαι του τρόκου /.?■ των 
κοο-ύεσαιών κρ·οσ/./.ήσ:ως των συνε:ριάσεο>ν της συνε).ευσεως 
και της αντικροσωκείας, τα της ψηφοφορίας κα: των κανονι
σμών τη·ς διεξαγωγής των κατ’ αυτάς συζητήσεων κα: τη; 
διευ-υύνσεως αυτών κατά τας σχετικάς κερικτώσεις κε·Γ· α; 
αροόλέκεται η δυνατότης της μη διευ-υύνσεως αυτών υτο του 
κροέδρου της διοικούσης ετιτροκή;, ο τρότος συντάσεωσ κα: 
κυρώσεως των τρακτικών εν ε/.άστη κερικτώσει, και τασα 
δια την εφαρμογήν των εν λόγω διατάξεων αναγκαία λεκτομε- 
ρεια, δύναται δε δια των αυτών Λ/ντών να εξουσιοδοτούνται 
η σ^τικροσωκεία κα: η διοίκησις δια τον κανονισμόν κλειοτε- 
τέρων λεκτομερειών».

Άρ·3ρο 16.

«1. Η διοικούσα εκιτροκή συνέρχεται εκ! τη κροτκ/.ήσε: 
του κιροέδίροο, άτ.αξ τουλάχιστον κατά 1ι5ν-5·ήμε,ρ<ον ή ςσάκις 
ζτ,τά/σωσι τούτο εγγράφως δύο των μελών αυτής.

2. Η διοικούσα εκιτροκή εκιλαμδά^ετα: τάσης υκο-3εσεω; 
της αρμοδιότητας του ΤΕΕ ακοφατσίζει, κερί της καρατομ- 
κής ή μη εις τη;/ αντικροσωκοίαν υκο-3έσεων υκαγομένοίν εκ 
των κειμένων διατάξεων ειδικώς εις την ακοκλειστικήν της 
τεύχ-υταίας δικαιοδοσίαν, λαμόά^ουσα η ιδία ακοφάσεις εκ’ 
αυτών κατά την δευτέραν κορίκτωσιν, διαχειρίζεται την κε- 
pioJxjiajv του TJEJT, ακοφατσίζει εκ! -της οκτελέσεως τοο μγ- 
κεκρ:με·ικκ> κροϋκοΰ.ογισμού εγν.ρίνο·υτα την διάύεσιν των υκό 
τούτου κροίλεκομένων κιστώσεων, εφ’ όσον ctv κ^οόλέτεται 
ρητώς εκ των κειμένων διατάξεων ή εκ των οικείων αποφά
σεων η σχετική σακάτη, καταρτίζει τον ετήσιον κροϋτολογι- 
σμόν και ακολογισμβν, μετά συντόμου εκ-3εσεως των κατά το 
έτος δι’ ο ο ακολογισμός κεκρ αδένων υκό του Ι.Σ.Ε., κα: 
ενεργεί κατά την ο:1 ακοφάσεων των γενικών συνελεύσεων ν.αι 
της αντικροσωκείας καρεχομένην εκάκτοτε αυτή εξουσιοδό- 
τησιν.

3. Ο κρόεδρος της διοικούσης εκιτροκής εκιλαμόάνετσ: 
τάσης υκο-υέσεω; της αρμοδιότητος του ΤΕΕ, ενεργώ·^ ακ’ 
ουείας εκί των ·υκο-3έσεων, -;φ’ ων κροίλέκετα: εκ των κει
μένων διατάξεων ειδική αυτού δινταιοδοσία ή δεν καρίστατα: 
κοιτά την κρίσιν του ανάγκη λήψεως αττοφάσεως οκό της διοι- 
κούσης εκιτροκής ή της αντικροσωκείας, κροσ/.αλεί εις συ- 
νεδρίασ'.ν την διοικούσαν εκιτροκή·^, καταρτίζων την σχετικήν 
ηαερησίσ; διάταξιν και εισηγούμενος αυτή τα συζητητέα ·3έ- 
μ-ατα, κροκαρασκευάζε: τα των συνεδριάσεων, των συνελεύ
σεων, και της αντικροσωκείας, ϊ:ε.>5ύνε: τας συνεδριάσεις της 
αντικροσωκείας, επιμελείται της εκτελέσεως των ακοφάσεων 
των γενικών συνελεύσεων, της χ^τικροσωκείας, κα: της διοι- 
κο-ύσης επιτροπής, ϊιευ-ίύνει το προσωπικόν της υπηρεσίας σου 
Τ.Ε.Ε., αλληλογραφεί μετά πανσέ; προσώπου δια υπο
φύσεις της αρμοδιότητο; του Τ.Ε.Ε., εντίλλεται τας κλη- 
ρωμάς εκί τη δοΐσε: του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κα: των 
οικείων αποφάσεων, επιμελείται της τηρήσεως των πρακτι
κών της διοικούσης επιτροπής, της αντιπροσωπείας, κα: των 
γενικών συνελεύσεων, ενεργεί κατ’ εξουσιοδότησή της -αντι-

ς επιτσοπτς. οσίΓχενην να κχ-κ-:.σωκε:ας και ττ* διοι-.'Λ-της επιτ:
^εχηται αμτώ υ!κύ τούτων εκί ωρισχένων υποθέσεων, ενεργεί 
την εγγραφήν των μελών και υπογράφει τα εκ τ συ Τεχνικού 
Επιμελητή:ίου εξερχίμενζ έγγραφα, δοηθούμενος εις ' άπαν
τα τ’ σιωτέρω καθήκοντα συτού υκό του τεχνικού στυχόο.λ^ν,



-β

εις ο δικαιοδοτείται ν’ αναθέτη υπό την ιδίαν του οθύνην την 
διεξίαγωγήν υποθέσεων της αρμοδιότητες του και την υπο
γραφήν εγγράφων».

Άρθρο 17.

(Περιελήφθη εις τ’ ανωτέρω άρθρα 13—14. Βλ. σχό- 
λιον άρθρ. 13).

Άρθρο 18.

«Τον Πρόεδρον της Διοικούσης Επιτροπής παραιτούμενον ■ 
ή οπωσδήποτε εκλιποντα αντικαθιστά ο α' Αντιπρόεδρος, 
τούτον δε ο β’ Αντιπρόεδρος, τα δε λοιπά μέλη χυτής εκλι- 
πέντα ή παραιτηθέντα αντικαθίστανται sx των τριών ανα
πληρωματικών Συμβούλων κατά σειράν επιτυχίας.

Εκλιπόντων η παραιτηθέντων του Προέδρου και των δύο 
αντι-ροέδρων τα παραμένοντα μέλη της Διοικούσης Επιτρο
πής εκλέγουν τον Πρόεδρον αυτής».

Αντικατεσταθη ως άνω δια του άρθρ. 2 παρ 3 \Ν
225/1945.

Άρθρο 19.

2. Τον πρόεδρον κωλυόμενον αναπληροί κατά σειράν ο 
πρώτος αντιπρόεδρο; και τούτον κωλυόμενον ο δεύτερος. Εάν 
δ’ χμφότεροι οι αντιπρόεδροι κωλύωνται, τον πι-.έεδρον ανα- 
τληροί το πρεσβύτερον των μελών της διοικούση επιτροπής.

Άρθρο 20.

1. Ο γενικός γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά. τοιν σι>- 
-ετριών της διοικούσης επιτροπής, της αντι-ροσωχείας και 
:ων γενικών συνελεύσεων του Επιμελητηρίου υπογράφουν αυ-' 
τά μετά ταυ προέδρου. Τηρεί το μητρώον των μελών, το μη- 
:ρώον των επωνυμιών και τα δια την υπηρεσία; του Επιμε- 
,ητηρίου χρήσιμα βιβλία, πλην των του ταμείου.

3. (Αφορώσα τον ειδικόν γραμματέα, κατηργήθη 5;a Του 
ρθρου 2 παρ. 4 ΑφΝ. 225/1945).

Ταμίας.

Άρθρο 21.

1. (Αφορώσα τα καθήκοντα κλπ. του Ταμίου κατηρ-ϊ/θτ 
α του άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 225/1945).

2. Πάσα πληρωμή ενεργείται δι’ εντάλματος υπογραφομέ- 
ου υπό του προέδρου και του γενικού γραμματέως.

Άρθρο 22.

«1. Το Επιμελητήριον διαιρείται εις τόσα τμήματα όσα 
: κατά το άρθρο 6 του παρόντος ειδικότητες των μελών 
/y».

Η παρ. 1 αντικατεστάθη ως ά;ω δια του άρθρου 7 Νότ. 
7/1975 (κατωτ. αριθ. 24).

2. Τας εργασίας εκάστου τμήματος 
ευθυνε: επιτροπή εκλεγόμενη και λειτ 
: κανονισμού ψηφιζομέν:.· υπό της η 
•,ρινομένου ό'ια Δ/τος.

ή και πλοιόνων ο 
ιουργούσα επ: τη 
".ιπροοωπεία; και

μού
£ά-

3. Τα κατά τ’ ανωτέρω τμήματα εισί συμβουλευτικά, εσω 
οική; φύσεως όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. υ,ελε 
.ντα τα ^ενδιαφέροντα τα μέλη τω; ζητήματα και γνωμοδο
JV'"^ 3.„-'a)VT ΐ1Τ£. £12 ΤpCT7CilVf7-r; vr
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τηϊ6;ς υτών ::v είναι Ξι* την i:c:y.Vjiav c

4. Παν ζήτημα ενδιαφέρον ειδικώς οιονδήποτε τμήμα, τα- 
^εμτετά: εις αντό προς μολάτην και γνωμτϊότησινζ προ πά-

σης επ’ αυτού ενεργειας του Επιμελητηρίου, επιτρεπόμενου, 
όπως εις περίπτωσιν επείγοντος τάσσηται προθεσμία προς 
υποβολήν της σχετικής γνωμοδοτήσεως αυτού, ής προθεσμίας 
παρερχσμένης τυχόν απράκτου το Τ.Ε.Ε. δύναται να ενεργή 
και ά;ευ της γνώμης του τμήματος.

5. Π-ροκειιμίνοτο περί « = 2Ί.ρετικώ·ς ιενδοαφέρ-οντΟι; οονδήπο- 
τε τμήμα ζητήμυαιτ,,ς. ο πρόεδρος του τμήματος -κατόπιν ομο
φώνου <tavfάσειω; της επιτροπής κοίλε! εις οτυνεδρ/αν ττμ συ
ν έλευσιν του 'τμήματος χτχερτινομρένην εκ των-εν Αθήνα: ς 
και Πειειαιεί! παρευρισν.ομένων με.//>ν ταυ τμήματος τούτου. 
Ως προς τη; προεδρία; της στ.νεύεεέ'σιεως, τη; απαρτίαν και 
των αποφάσεων αυτής εφαρμόζοντα» κατ’ ανα.λογ(!,αμ αι σχε
τικά! διατάΞεος του άρ-θιου πρώτου πιε.ρ'ί γονικών τυ·.ιεΓ/τά
σε ων.

6. Δια Λ/των εκδιδομένων μετά γνώμη; της αντιπροσω
πείας, επιτρέπεται η τάστα,σι,; τοπικών .-/..ατά π-εριφερείας τμη
μάτων του Τ-ίΕυΕ. προς διαχείρισιν τοπικής φύσεως υποθέ- 
σεως της αρμοδιότητός του. Τα τμήματα ταύτα οσπίντολούντα 
τοπικήν εκπροσώπησιν του Τ.Ε.Ε. εν τη διαχειρίσει των άνω 
υττούόσιεων. ενεργούσε·; εντός Του π/.αισίαυ τεον υπό τσύττ;; 
κ.σ-ύορζομένων εκάστΟτε καπευυύ-νσεεύν -και: ορίων δικαιοδο
σίας. Δια των αυτών Δ/των κανονίζονται πάσαι αι σχετικά: 
δια την σύστασιν των τμημάτων τούτων π::ύπε·3έσε:ς και λε- 
πτοαέρειαι, τα τη; λειτυοργίας και δικαιοδοσίας αυτών, ως 
και η πρόσθετος εισφορά των μελών του τμήματος προς αντί- 
μετώπισιν των εν γένει δαπανών λειτουργίας αυτού».

ΑνπκχΤιίττάύ-η ως άνω οπό του άρθρου 2 τμυ Α.Ν. 912/ 
1937 (.κΐατωτ. αρ.ιθ. 10).

0 'AprSpO 23.
1. Το Τεχνικόν Επιμελητήριον εκπροσωπεί εις πάσα; έν- 

νομον σχέσιν και ενώπιον των δικαστηρίων ο πρόεδρος της δι- 
οικούσης επιτροπής.

2. Τα μέλη της αντιπροσωπείας, της διοικούσης επιτροπής 
και των επιτροπών των τμτμίτων εισάν άμισθα. Εις τ«ν πρό
εδρον όμως τη; διοικούσης επιτροπής παρέχεται κατά μήνα, 
λέγω εσόδων παραστάσεως, ποσόν καθοριζόμενο-; υπό της 
γενικής στχ/εΐ/υεύσεω; κατά τη; ψήφισ,ιν του π:Όϋπολογιτμ*'υ.

Άρθρο 24.

Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου υποχρεευντα: όπως 
προσέρχωνται εις τας συνεδρίας και τας συνελεύσεις, συμ
μορφώνονται προς τας αποφάσεις του Επιμεύ.ητηρίου. εμφανί- 
ζωντα: οσάκις προσκληθώσι και ταρέχωσ: πάσαν πληροφορίαν 
ή επήγησην νουίμως ζητουμένην.

Άρθρο 25.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τε^-;:κ.ού ΕπιμεΓ/.ηττ,ρίου δύ- 
ναται να χπαύ.λαγή των -/.αθη/.όντων της δια Δ/ τος αττα 
αιτιολογηαένην πρότασιν του επί των Δημοσίων Έργων Υ
πουργού ένεκα παρτόάσεων. περί την χρηστήν διοίκησιν ή δια 
παρασασιν ουσιωδών διατάσεων νόμου, ιδία δε του παρόνντο; 
ή Δ/των ή υπουργικών αποφάσεων».

Η παρ. 1 χ;τ:κατεστάθη ως άνω 5:α του άοθσ. 8 Νομ. 
36/1975 (κατωτ. αριθ. 24).

Δια του χυτού Δ/τος της διαλύσεως ορίζεται ο χρόνο; 
προς εκλογή; των νέων αρχών και διορίζεται διχχιι:ιστης 
των συμφερόντων του Επιμελητηρίου και της περιουσίας χυ
τού δια τον μέχρι της εγκαθιΐρύσεως των νέων αρχών 
χρό'Ον διοικητικό; -υπάύ.λη/ο; της διευθυ-τεω; των δημο
σίων έργων. Ο από τη; διιλύσεω; μίχ.-ι των νέων αρχαιρε
σιών χρόνος δεν δύναται να υπερδή τα; 60 ημέρας.

Σν/υπό; Τεχνικού Επιμελητηρίου. 

Άρθρο 26.
1. Το' Τελικόν Επιμελητήριον σκοπεί γενικώς μεν 

την, προχ/ωγήν της τεχν.κή;· ν.ινήσεω; τη; χώρα; ει- 
δικώτερον δε: α) Μελετά οίκοθεν, ή τη προσκλήσε: των 
αρμοδίων αρχών παν ζήτημα τεχνικής: φύσε,ως συλλέ-
γυ: πληροφορίας κα; παρέχει σμνίτς εις τας xp/άς κα; κα-



ταστίζεt στατιστικά;. ί) Δημοσιεύει ττε.ρ:ο2:v.t0“ ετισττμονι- 
κόν ίελτίον. γ ■ εο' όσον τροχχλείτχι υτό του χρμοοίον ν- 
τευεγεν -/.a: εντός της υτ" χυτ:ό οριζόμενης τροθεσμίχς. 
γνωμοεοτε: ετί μέτρων σχετιζομένων ττρος τχ τεχνικά ζη
τήματα, ΐΐϊ'ΐχότε-ρΌΐν -ρτις ·τηρ ε-κτέλεσιν έργων συγκοινω
νία; ή άλλων οημοσίων έργων ετί τον καταρτισμού — χνικών 
-υμόάτεων και ετί της. αρ.γχ/ώσεω; της τεχνικής εκται: χύ
σεως. 2) Ττσθάλλει κατ’ έτος εις το υτευργείον' της Σ·.γ- 
■κοινωνίας τεριληττικήν έτ/Άεσον της συντελεχνιεετίη; κατά 
το τρο-ηγούμενον έτος τεχνεν.ή; κινήσεω; και ντοιίεικνύει τα 
κιατά τη γνώμη τθρ ληττέζ μέτρα. ε) Μεριμνά τεεί της τρο- 
αγωγής κζ: τεΤΓτατίας των χοονών σομερερόντων των μ-ε- 
)jjv χυ·τοά και τεεί της αξι-οτρετείας αυτών, οοσκονν, τρος 
τούτο χχ*. τειθαρχικήν εικα'Χοοσίχν ετί των μελών, κατά τα 
χ.ωτέεω είεικώς οριζόμενα. ζ) Κχίταχωριεί ε·ς !\ε:ϋ/ όιίλίον 
-τας ετωοεμία; των τάσης οόσεως τεχνικών γραρε ίων, εν.::- 
οε: τιστοτ'-Ίητικά και εκτελεί ϊν γίνε·' τάτχν λειτουργίαν 
•ίημοσίου χχρατ/.τήρος. ανατιθεμένην χ.τώ 1:ί νόμων η Λ/των.

2. At ϊιατάξεις τω·/ άρθρ. 37, 48 χαι 39 τον Ν. 184 
τερι εμτοριχών και όιομηχα νικών Ετιμελητηρ ίων. εσχρμό- 
ζοντχι αναλόγω; χχ: ϊ:χ το Τεχνικόν Ετιμελητήρ-ον.

Π ειθχρχικόν Σ'υμόούλιον.

Άρθρο 28.

1. Τχ τειθαρχικά ταραττώματα των μελών τον Τεχνι
κού Ετιμαελητηρίον της Ελλάϊος (Τ.Ε.Ε.) εκϊικάζονται υτό 
τον Πειθαρχικού Συμβουλίου χχι κατ’ έφεσιν υτό τον Ανώ
τατου Πειθαρχικού Συμβουλίου χασά τχς &χτάξε ς των ε
πομένων άρθρων. Της ίιχαιοίοσίχς των Συμίονλίων τούτων 
εξαιρούνται οι &φΛσ:οι χτάλίληλοι χαι υτάλληλοο: ΝΠΔΔ.

Άρθρο 29.

«Ί. Το Πειθαρχικόν Συμόονλιον ατοτεύχλ ο Π,ρόεϊρος 
βυτεύ χαι 6 μέλη. Ο Πρόεϊρος χχι 4 εχ των μελών εκλέ
γονται χατά τχς αρχαιρεσίας των Διοικητικών Αρχών τον 
Τ.Ε.Ε. μετά ισαρίθμων χνζτληρωτών, ανεξαρτήτως ειίικό- 
τητος χαι χατηγορόας, μεταξύ των εν τη τεριρερεία της 
τέως Διοιχήσεως Π ρωτευσύσης χχτοιχούντων μελώ-j. των 
ν"υμτληρωσαντων Σεχατενταετίαν τονλιάχιστον αχό της κτή
σεως της χϊείχς ασχήσεως εττγγέλματος τον Μηχανικού. Τχ 
έτερχ ϊύο μέλη ορίζονται ·χ:ό τον Ττεονργού Δη;εοχίων Έργων 
εχ της χχτηγορίχς των Δημοτίων Ταα/Λήλοχ; μετά ιαχρί- 
ί-μων χνχτληρωτών. Ως Π ρόεόεος η μέλος τον Π :,.·νχ:-/:- 
χού Σνμίονλ!ον ίνναται νχ εχ7α.γη χχι ομότ:μον μίί.ος τον 
Τ.Ε.Ε. Κατά τας τννεϊρίάτεις τον Πει-3αρχ:χ.ού ΣίναόοΆ.ίον 
•μετέ/ε: εννίονλεντ·χώς άνεν ύήγθν χχ: ο Νοα’.χός Σνμίον- 
λος τον ΤΕΕ. ή έτερος το'νλάχ’.ττον ταρ’ Εοετα:ς Δικη
γόρος εχ των ντηρετούντων εις το Τ.Ε.Ε.. οριζόμενος οτό 
της Δ. ΕτΊτρττης. Η ·5ητείχ των μελών του Πε:-3χ:·/:χού 
Σνμίονλίον, ταντίζετχ: ττρος την των μελών των λοιττώ> Αρ
χών τον Τ.Ε.Ε.

2. Ο Πρόεϊρος τον Πειθαρχικού Σνμίονλίον και τι χι- 
ρετα μέλη των τειΔαρχικών χνμόονλίων εκλέγονται εκ ύηοο- 
οελτίον χαταρτιζομένον ιττό τον Τ.ΕΕ., εις ο τεριλχμίά-ων- 
ται, κατ’ χλςχίητιχ,ήν σειράν, οι νττοόχλόντες ναοψηςιότητχ, 
ως χχι οι — ροτα-Δέ-^-^ς νετό των ιττοψηφίων τροέϊρων τον 
ΤΕΕ. Εις το εν λόγω ψηοοοέλτιον ·χιχγρ5εςθνται κεχωρισμέ- 
νως, χχ-S’ ομώχς, ο: χτοψήςιοι 2ιχ το αξίωμα τον ΓΤροέ- 
ίρον τον Πειθαρχικού Συμβουλίον και ως μέλη των Πει
θαρχικού και Ανωτ. Πεθ. Σ.χχ'4ονλίνν· Οι αρώτοι κατά 
σειρά·/ ετειτ.χίας εξ εκάστης ομάοος εχν-έγσ/ταί ως ταχτι
κοί κχ· ο: ετόμενοι ως χ/αττληρωματ'χοί ΓΙρόεϊρος η μέλη 
των ΣΛιίονλίων χ/τιστοί-/ως. Αι ϊηλώσεις ντοΊ/πο'.ότττοε·

χχ: χ: τροτάσεις των οττοψητίων τροίορων τον Τ.ΕΕ. ε:τ 
την συμμετοχήν εις τα Πειθαρχικά Σνμόονλιχ. ετιοίεοντ' 
ε:ς τον τρόεορον τον Τ.Ε.Ε. τουλάχιστον 10 ημέρας τερο ττ: 
οιενεργείας των αρχαιρεσιών.

3. Παρά τω Πειθαρχιχώ Σνμϊονλίω ορίζεται ετ.τ 
στην ντόθεσιν εισηγητής μέλος τον Τ.Ε.Ε. εχ των εχοντ 
ΙΟετίαν τουλάχιστον ατό της κτήσεως της αϊείχς χσκήσεω: 
επαγγέλματος, λχμόανόμενος εχ τίνακος χαταρτιζομένον να: 
της Αντιαροσωτείας τον Τ.ΕΕ. χα: ιτχύοντος ϊια τον χρό
νον λήξεως της θητείας αυτής. Οι έχοντες. κχτά τον χρό
νον λήξεως της θητείας εκκρεμείς εις χείρας των ναοθέ- 
σεις εισηγηταί συνεχίζουν τχύτας μέχρι αερχτώσεως χυτών, 
εγκύρως ειοηγούμενο·. χα: ααριστάμεν&ι ειο τον νέον Πειθαρ
χικόν Σνμοονλιον. Εις τον αίνακα των εισηγητών ϊύναντχι 
να ττεριληοθονν χχι ομότιμα μέλη τον Τ.Ε.Ε. Ο εν λόγω 
ιτίνχξ τεριλαμίάνει τουλάχιστον 30 εισηγητάς.

Άρθρο 42.
Η εαοσττεία εαί της λειτουργίας τον Τεχνικού Ετιαελη- 

τηρίου υαάγεται εις την αρμοϊιότητα της ίιενθύνσεω; των 
δημοσίων έργων του Ταουργείον Σχρεοινωνίας.

2. Ν.Δ. της 10.5.1946 τον κυρώθηκε με το Ν. 28/1946,

Άρθρο 1.
Προς εχτλτ,ρωσιν των σκοτών τον Τ.Ε.Ε. ισχύουν οι κά

τωθι ϊιατάξεις:

α) Πάσαι αι ντηρεσίαι τον Δημοσίου ή Νομικών Προσώ- 
των Δημοσίου Δικαίου, αίτινες εκτελούσιν έργα, ορεμηθεύον- 
σιν η τρομηθεύονται ϊημόσια ν/.ικά και εν γένει μελετώσ’.ν 
ετιίλέτονσιν ή εκτελονσι τάσης φύσεως τεχνικά έργα, ντο- 
χρεούνται ότως ατοστέλλονν εις το Τεχνικόν Ετιμελητήριον 
της Ελλάϊος τας σχετικάς τρος τιγι ϊράσιν των στατιστι
κά; τληροοορίας, συμηώνως τρος τας εκάστοτε οτ’ αυτού 
εκίιϊοαένας οσηγίας.

Το ταρά τω Τ.ΕΕ. λειτουργούν Τ^-ήϊια Τεχ·/:κών Με
λετών και Εκθέσεων, μετατρέττεται εις Διεύθυνσιν ΔΙελε· 
τών. Της Διενθύνσεως ταύτης τροΐσταται ντάλληλος του 
Τ.ΕΕ. ετί ίαθι.’ώ και μίσθώ Ετιθεωρητον Δημοσίων Έρ
γων. Η θέσις αύτη τληρούται κατότιν ατοσάσεως, της Διοι- 
κσύσης Ετιτρστής. Ζ·.χ τροαγωγής κατ’ εκλογήν ενός των 
ΊΥιηματαρχών το>> Τ.Ε.Ε. ει^' όσον κέκτηται τα κατά το 
ατό 29 Ιαν-ε-υαρ'ίον 1940 Β. Δ/γμα, άρθρο 15 εϊχα. 17 
ατα-ιτονμενα τροσόντχ. Τα της αρμοοιότητας της Διευθνν- 
σεως της ϊιαιρέσεως εις Γραοεία, ως και τάσα άλλη εχε- 
τική λετταχέρεια, καθορισθήσσ/ται 5ια Δ/τος.

γ) Είτιτρετετα: ϊια Δ/τος η ίϊρυσις θέσεων Διοθυντοΰ 
της Βιβλιοθήκης, ετί όαθμώ και μισθω χ α-3 ορ ι σ θ η σ ομ ί ν ω 
οια Δ/τος.

&) Δύνανται να σννιστώντα: ταρά τω Ετιμελητηρίω 2/ 
ατοράτεως της Διοιχονσης Ετιτροτής. ειϊιχαί Ειτιτροταί. 
εκ μελών τον Ετιμελητηριου ή και άλλων ετιστημόνων. Ο
μοίως είναι ίυνατή η ατνάθεσις εκτονήσεως ωρισμένης μ»ελέ- 
της. μεταοράσεων. σχεδίων κ,.τ.τ. εις ένα ή τλείονας ετι- 
σπχχονας αναλόγου ε:2:κότητος. Εις τα μέλη των ως άνω 
Ετιτρετών και τους εις ονς ανατίθεται να καταίάλ).Ίηται 
ατοζη;χίωσις καθοριζε-μένη i/ χιτοσάσεως της Διοιχονσης 
Ετιτροτής, ΐγγρασομίνον εκάστοτ: εις τον Προντολογισμόν 
των εξ όσων τον Ετιμελητηριου, αναλόγου κον2νλίον.

Το ανωτέσω εοάσιο ϊιατηρήθηκε σε ισχύ ατό το Π.Δ. αιριθ.
183/25—27 Φεσροναρίου 1981 (ΦΕΚ'Α' 51).

ε) Εις νταλλήλονς τον Ετιμελητηριου εκτελούντος κα
θήκοντα Εισηγητών ή Γραμματέων Σμμϊονλίων ή Ετιτρο- 
τών, συν:στω;χένων ταρά τω Ετιμελητηρίω, ή εκτελοϋντας 
τας εν είαρ. 2' κατονοχαζομένας εργατίχς, υτέρ τας κεκα- 
νονισμένας ώρας, τρος εκτελεσιν ίΓΪιχής ή βτειγούσης εργα
σίας. καταβάλλεται ιδιαιτέρα ατοζημίωσις οριζόμενη ντό της 
Διοικοίστσ Ετιτροττίσ.
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Άρ-Spo 6.

Αχαγορενεται οιαίηχοτε ανάμιξις τον Τεχνικού Επιμελη
τηρίου el? πολιτικίς εκϊηλώσεις 7.3'. η εν γίνε1, διεξαγωγή 
πολιτικών εν αντώ συζητήσεων ή συγκεντρώσεων.

Απαγορεύεται εις οιονϊήχοτε επωνυμίαν Σωματείων ή άλ
λων Οργανώσεων, η προσθήκη των λέξεων «Μελών το Τε
χνικού Επιμελητηρίου της Ελλαοος», ως και η χρησιμεχοίη- 
σις τον τίτλον τούτον εις συγκεντρώσεις ή άλλος ε‘/δηλώ
σεις μη χροερχομένας εκ τον Τεχνικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδος.

Τνχόν υφιστάμενη τοιαύτη επωνυμία καταργείται-αχό της

ϊημοσιεύσεως τον παρόντος, τον οικείου Σωματείου υποχρε- 
ουμενου όπως αλλάςη τον χρησιμοποιονμενον υπ’ αυτού τί
τλον.

3. Ν. 306/1947 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών 
ττερί ΤΈ.Ε.».

Άρίρο 4.

Μέλος της Διοικούσης Επιτροπής, Αντιπροσωπείας, Δ. 
Επιτροπής τον Τοπικού Τμτ^εατος θεσ/νίκης, Τμημάτων 
Μελών ή Επιτροπών, μη προσελ-$όν αδικαιολογήτως εις τέσ- 
σαρας συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται παρητημένον και α- 
ντικα*3ίσταται ϊια πράξεως της Διοικούσης Επιτροπής τον 
Τ.Ε.Ε. εγκρινομενης υχό τον Γπονργού Δημοσίων Έργων.


