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ιΚωρούμεν και νώ  ίϊοαεν τον κατωτέρω υπτό της Βουλής 
ψηφισθέντα νόμ,ον:

'Αρ·δρο 1.
Το άρ·δρο 1 του Π .Δ . της 27.11/14. ].2.1926 «ττερί κω- 

δικοποιήσεως των· περί σοττάσεως τκ> Τ.Ε.Ε. κειμένων δια
τάξεων» (ΦΕΚ Α 430) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1.
Σύσταση.

.Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοο'ίου 2·.·Λαίου μ: την επω
νυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλαδας» (ΤΕ Ε ), το οποίο 
εδρεύει στην Αθήνα και έχε: περιφερειακή διάρ-δρωση. Το Τ. 
Ε.Ε. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Δημοσίων Έ ρ
γων».

Άρ&ρΐτ 2.
Το άρ-δρο 2 του ίδιου Π ,Δ . της 27.11/14.12.1926. όπως 

ισχύει, αντικα·δίστο<τα! ως εξής:
«Άρ·δρο 2.

Μέλη τ »  ΤΕΕ. Ειδ»ι/ότητες.
1. Τακτικά μέλη του Τ .Ε .Ε . είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελ

ληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόδιου 
Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της Χώρας και των 
ισότιμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήώη 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 αν «κηρυχθούν με 
απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., που λαχβάνετα: με 
την απόλοτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της. 
έλληνες και ξένοι υπήκοοι τπου έχου/ προσφέρει εξαιρετικές 
ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπιό»; του Τ.Ε.Ε.

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

4. Δεν μπορεί να είναι κανείς μ^λος του ΤΕΕ:
α) όταν 6ρκτκ«ται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη
6) όταν έχει κ·®ταδΐικαστει αμετάκιλητα για κακούργημα 

και για το χρόνο που εκίτίει την ποινή του.
δ. Τα μέλη τοο Τ Ε Ε  εντάσσονται στις έασιοοίς ειδικότητες:
α) πολιτικών -μηχανικών. 6) αοχι τεκτόνων μηχανικών, γ) 

μηχανολόγων μηχανικών, ϊ)  ηλεκτρολόγων μηχανικών. :) 
αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, στ) χημικών μηχανικών,

μηχανικών .μεταλλείων —  μεταλλουργών, η) να-ι-ηγών 
μηχανικών. -δ) ηλεκτρονικών .μηχανικών.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδ'δ:·;»! μ: πρόταση του Υ
πουργού Δημοσίων Έργων μετά από σύμφωνη ρώ μη  της Αντι
προσωπείας του ΤΕΕ, μπορεί να ανακσάορίζονται ο: ειδικότη
τες αυτές.

6. Ειδικότητες ποο δεν ουμπεριλαμβάνον-.α1 σ: αυτές που 
ορίζει η προηγούμενη παράγραφος εντάσσονται στη συγγενέ
στερη ειίικότητα με απόφαση της Αντιπροσωπείας. Ανεξάρ
τητα από αυτό, το μέλος του ΤΕΕ του έχει έτσι ενταχύεί έχει 
τα επαγγίλματιχά ϊκιαιώματα της ειδικίότητας ή μόνο της 
εξειϊίκευσης, που αναφέρεται στην άδεια άσκησης επαγγέλ
ματος. όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομο
θεσία».

Άρ-δρο 3.
Το άρ-δρο 3 του ίδιου Π .Δ . της 27.11/14.12.1026. όπως 

ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρ·δρο 3.

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

ΤΕΕ, εκτός αν προδλέπεται δ'ιαφορετιν.ά από ειδικές ίιατά-

δ) να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του ΤΕΕ για 
■την εκπλήρωση του σκοπού του'

■γ) να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας 
του Τ Ε Ε  και των Αντιπροσωπειών των πεοιφερειακών τμη- 

ιμάτων χωρίς ·όμως δικαίωμα λόγου ή ψήσου αν δεν είναι μέ
λη τους-

3) να ζητούν ατό το αρμόδιο όργανο του Τ Ε Ε  ενημέρωση 
για κά·δε θέμα που αφορά τις δραστηριότητες το-υ και να λαμ
βάνουν τις περιοδικές εκ&όσεις του.

2. Τα ομότιμα μέλη του ΤΕΕ έχουν· τ;ι δικαιώματα των 
περιπτώσεων 6. γ και δ της προηγούμενης παραγράφου και 
μπορούν να εκλέγονται ως μέλη των πειθαρχικών συαβουλίων.

3. Τα επίτιμα μέλη του Τ Ε Ε  έχουν τα δικαιώματα των -ε- 
ριπτώσεοιν γ και δ της παραγράφου 1.

4. Ό λα  τα μέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συ;.- 
6άλλουν στην εκπλήρωση των σκο-πών του.

5. Τα τακτικά μέλη του Τ .Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να 
συμμετέχουν στις διάφορες κατά περίπτωση δραστηριότητες 
του Τ.Ε.Ε., να τηροίΝ τις υποχρεώσεις που ορίζονται με τ ι; 
αποφάσεις που προδλέπονται από την περίπτωση ϊ  της πα- 
ραγρ. 1 του άρθρου 30 (κώδικας δεοντολογίας των μηχανι
κών) και τους σχετικούς '.ι.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 καί'ή,κοντα που τους ανατίθενται, να 
παρουσιάζονται όταν καλούνται νόμιμα στις πειθαρχικές αρ
χές και καταβάλλουν τη νομοθετημένη εισφορά τους.1.
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Ά ίθρο  4.
Το άίθρο 4 του ί’2:ου Π .Δ . τη; 27.11/] 4.12.1926. όζω; 

ισχύει. αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4.

Σ,χο,τί; ταυ ΤΕΕ.
1. Το ΤΕΕ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στ:υς 

τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών -του, της 
τεχνικής και της τεχνολογί ας γενικά και την αξιοποίησή τους 
για τ»τν αντο&ϊναμι} οικοδομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάιττυξη της Χώρας.

2. Τ« ΤΕΕ στα πλαίσια του σκοπού του είναι τεχνικός σύμ
βουλος τη; Κυβέρνησης και ιδιαίτε-α:

α. μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση 
ή αίτηση. αυτοτελώς ή σε υη ργ ζτίχ  με άλλους κοινωνικούς 
ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια, οποιοδήποτε σχετικά 
επιστημονικό τεχνικό, τεχνικοοικονομικό ή ίΛίαπνυξιακό θέμα 
ττοι» ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και 5: τ̂υ-ττώνε: απόψεις 
με πρωτοβουλία οιν-ή του ή έπειίΛ από πρόσκλητη γ;» τη σχε
τική με τα θέματα αυτά νομοθεσία1

6. γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκλτ:ση των αρμόδ:ων αρχών 
ή άλλων φορέων ·;ου δημόσιου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέ
ων. και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για «ποιο- 
2τττ7θτε θέμα της αρμοδιότητάς του·

γ. συλλέγε: στατιστικά στοιχεία σε σχέτη με το τεχνικό δυ
ναμικό. την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική κα: σχε
τική βιομηχανική δραστηριότητα. τα τεχνικά υλικά. ·:ον εξο
πλισμό και τβχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει 
σχετικές πληροφορίες προ; τ:ς αραό*!-;: αρχές ή άλλους φο
ρείς·

ο. παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση κα: 
εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίη- 
-η των φυσικών πόρων, τη βελτίωση ποιότητας ζωή;, την προ
στασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με 
άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες. σχέδια προδια
γραφών. κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών

ε. συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τ:χν:κής παι- 
ίείχς, στην -ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας κα: τεχνολογίας, 
-την αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό κα-· διάρθρωση 
του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγ
κες της Χώρας·

στ. ενημερώνε: την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσι
εύσεις. εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε 
θέμα της αρμοδιότητάς του εκλαϊκεύοντας κα! βοηθώντας 
στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλη
μάτων

ζ· μετέχει σε .διεθνείς οργανισμούς, σι ενώσεις επιμιλη- 
τηρίων. σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με 
αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνβι συνέδρια, 
εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκο
πών του.

3. Το Τ.Ε.Ε., σ; σχέση με τα μέλη του. διενεργεί τις εξε
τάσεις κα: χορηγεί τις άϊειες άσκηση; επαγγέλματος των 
μηχανικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τηρεί τα 
μητρώα των μηχανικών και επωνυμιών τεχνικών γραφείων 
κα: επιχειρήσεων, μεριμνά για την είσπραξη τοιν νόμιμων α- 
μοιρών του; οπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, 
φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την 
προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επι
στημονικής προοδο. ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση τους. εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο 
και άλλες ειοικες εκδόσεις, ενισχύει τους φορείς συλλογικής 
εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με 
τους σκοπούς του. μελετά νεε: μορφές επαγγελματικής οργά
νωσης και εργασίας των μελών του και ασκεί σ' αυτά πει
θαρχική εξουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται :τις σχετικές δια
τάξεις του νόμου.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1089/1980 «περί

εμπορικών κα: βιομηχανικών Επιμελητηρίων» (ΦΒΚ Λ 
261) εφαρμόζονται ανάλογα και στο ΤΕΕ. Όπου στι; δια
τάξει; αυτές αναφέρεται ο Υπουογός Εμπορίου, νοείται ο 
Υπουργός Δημοσίων Έργων».

Ά ρθρο 5.
Το άρθρο 5 του ίδιου Π .Δ . της 27.11/14.12.1926, όπως 

ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5.

Περιφερειακή διάρθρωση του Τ Ε Ε .
1. Η περιφερειακή διάρθρωση του ΓΕΕ στηρίζεται στα 

περιφερειακά τμήματα που ιδρύονται, καταργούνται ή ανα- 
διαρθρώνονται έτσι ώστε η κατά τόπο αρμοδιότητα τους να 
ανταποκρίνεται στις γεωγραφικές συνθήκες, -»η διοικητική 
διαίρεση και την κατανομή του τε-χνικού δυναμικού της Χώ- 
?ας. -

2. Η ίδρυση, κατάργηση ή αναδιάρθρωση των περιφερεια
κών τμημάτων γίνε-ται μ ι χ. £/γμα, που «κδίδεται με πρότα
ση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Με το σχετικό π. δ/γμα ρυθ
μίζονται όλα τα θέματα που σχετίζονται μ* τήι σόστατη, περιφε
ρειακού τμήματος, την έίδίρα, την κατά τόκο αρμοδιότητα, την 
αναδιάρθρωση υπαρχόντων περιφερειακών τμ-ημ αιτων τα προ
σωρινά όργανα μέχρι τις πρώτες εκλογές και κάθε άλλη σχε
τική λεπτομέρεια.

3. Τ·α περιφερειακά τιμήματα του ΤΕΕ αποτελούν την έκ
φραση του ΤΕΕ στην περιοχή τους, ασκούν τ ις  αρμοδιότητες 
που απορρέουν από τους σκοπούς του ΤΕΕ γ'.α κάθε θέμα που 
έχει σχέση με την περιφέρειά τους κα: ιδίως:

α. προωθούν την πολιτική του ΤΕίΕ στηρ περιφέρεια τους· 
β. συμβάλλουν στη· διαμόρφωση της γενικής πολιτικής 

του ΤΕΕ σε γενικά θέματα και μεταφέρουν γ ι’ αυτά τον προ
βληματισμό και τις απόψεις της περιφέρειας στα κεντρικά 
όργανα-

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

δ. αντιμετωπίζουν επί τόπου τα προβλήματα που έχουν σχέ
ση με τη λειτουργία του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Ερ
γοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜ ΕΔΕ) και του Κλάδου 
Υγείας Τεχνικών (Κ Υ Τ)·

ε. ασχολούνται με τα ειδικά προβλήματα της περιφέρειας.
4. Μέλη των περιφερειακών τμημάτων του 'ΓΕΕ γίνονται 

'-^χρεωτικα μέλη του ΤΕΕ  που έχουν είτε μόνιμη κατοικία 
ειτβ επαγγελματική έδρα στην περιοχή των τμημΛτων. Η εγ- 
γραφη σε περισσότερα από ένα τμήματα απαγορεύεται.

δ. Η περιφερειακή δ'ιάρθρωση του ΤΕΕ συμπληρώνεται, 
για τους νομούς που δεν εδρεύει το ΤΕΕ ή περιφερειακό του 
τμήμα, με τη λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών του 
άρθρου 14».

Ά ρθρο 6.
Το άρθρο 6 του ίδιου Π .Δ . της 27.11/14.12.1926, όπως 

ισχύει, αντικαθίσταται ως ειξής:

«Άρθρο 6.
Όργ-ανα του ΤΕΕ.

1. Κεντρικά όργανα του Τ Ε 0  βίναι;
α) η. Αντιπροσωπεία,
β) η Διοικούσα Επιτροπή,
γ) ο Πρόεδρος της Διοικούσα; Επιτροπής,
δ) οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

2. Περιφερειακά όργανα του ΤΕΕ είναι:
α) η Αντιπροσωπεία: Περιφερειακού Τμήματος,
β) η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Γΐν.ήμ*τος,
γ) οι Νομαρχιακές Επιτροπές.

3. Οργανα για την άσκηση του πειθαρχικού ι^Λγχοο στ«
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μέλη του· ΤΕΕ είναι τα πρωτοβάθμιο: καη το Ανώτατο Π ει
θαρχικό Συμβούλιο που προβλέπαντο» οπό τα άρθρ·» 28  κοκ
29.. '

4. Στο ΤΕΕ λειτουργούν επίσης μόνιμε; και ί^ταχτες 
επιτροπές ε-ϊξβργασίας θεμάτων στην έδρα ή στ* π*ρι- 
φερειακά τμήματα. όπως ειδικότερα ορ·ίζ*τ<χι στο άρθρο 15.

5. Γ μ  τους υπαλλήλους τοι> ΤΕΕ  λειτουργούν υπηρεσία
ν, ά και πειθαρχικά συμδούλι* που προβλέπονται από τις γε
νικές διατάξεις που ισχύουν γι-α το πρβσωτκκό των ν.π.ϊ.δ.».

Άρθρο 7.
Το άρθρο 7 του ίδιου ΙΙ.Δ. της 27.ί 1/14.12.1926, όπως 

ισχύϊΐ. 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 έχει αρμο
διότητα:

α) την εκλογή· των μελών της Διοικούσας Επιτροπής κα»
την άρση της εμπιστοσύνης της- ......................

β) τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων στα πλαίσια 
των οποίων κινούνται όλα τα όργανά του- 

γ)' · την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολο
γισμού της επιστημονικής και λοιπής δραστηριότητας του 
ΤΕΒ.·

δ) τον έλεγχο και προέγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού 
και οικονομικού απολογισμού του ΤΉΕ-

ε) την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των μό
νιμων επιτροπών της έδρ-ας του Τ Ε Ε  που προίλέγονται από 
το άρθρο 15 μετά από εισήγηση της Διοικοόσας Επιτροπής 
του Τ Ε Ε -

στ) την ανακήρυξη επίτιμων μελών.
2. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ αποτελείται: 
α) από 150 αιρετά μέλη,
6) από τα μέλη .Επιστημονικών Επιτοοπών Ειδικοτήτων 

του άρθρου 10,
γ )α π ό  τα πρόσωπα που έχουν διατελέβει εκλεγμένοι II  ρό- 

εϊ.ροι ή Αντιπρόεδροι ή Γενικοί Γραμματείς της Διοικούσα; 
Επιτροπής στην προηγούμενη θητεία και 

3) από τα πρόσωπα που έχουν ίιατελέσει εκλεγμένοι Πρό
εδροι, Αντιπρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς της Αντιπροσω
πείας του ΤΕΕ στην προηγούμενη θηιτεία.

;3. Τα αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται με ά
μεση, καθολική, μυστική 'ψυφοφορία των τακτικών μελών και 
με απλή αναλογική κατά συνδυασμό υποψηφίων ήι μεμονωμένο 
υποψήφιο. Ο  αριθμός μελών της Αντιπροσωπείας κατά περι
φερειακό τμήμα είναι ανάλογος πιρος τα μέλη του τμήματος 
σε σχέση πρβς τον ολικό αριθμό των μελών του· Τ Ε Ε  και όχι 
όμως μικρότερος από δύο για περιφέρβιες με ένα νομό, τρία 
για περιφέρειες μ: δύο ή τρείς νομούς και τέσσερα για πε
ριφέρειες με περισσότερους νομούς. Ο περιορισμός π®/ απορ
ρέει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής γίνεται αναλογικά 
από -τα τμήματα στα οκ«ί« αντιστοιχούν ϊέκβ κοκ, άνω μέλη. 
Ο' αριθμός των μελών κατά περιφέρεια προσδιορίζεται και α
νακοινώνεται με την προκήρυξη των εκλογών, όπως ειδικότε
ρα ορίζεται με τα προίδρικά διατάγματα της παραγρ. 6 του 
άρθρου 16. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτή; θεω
ρούνται ως ξεχωριστά περιφερειακά τμήματα: α) οι Νομοί 
Αργολίδος, Αρκαδίας. Λακωνίας και Μεσσηνίας, β) οι Νο
μοί Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κυκλάδων, γ )  'οί Νομοί Βοιω
τίας, Εύβοιας και Κορινθίας και δ) ο Νοιιός Αττικής.

4. Για την εφαρμογή των περιπτώσεων γ  και δ της π-αρ,α- 
γράφου 2 εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που έχουν μείνει στο 
αξίωμα τουλάχιστον τα δύο τρίτα του χρόνου της θητείας. 
Αν δεν ν^άρχουν πρόσωπα για την κατάληψή ορισμένων ή όλων 
των θέσεων των περιπτώσεων αυτών, η Αντιπροσωπεία νόμιμα 
λειτουργεί με κενέ; τις θέσεις αυτές.

5. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ συγκαλείται σε πρώτη συνε
δρίαση μέσα. σε δεκαπέντε (15) ιιέρες από την ανακήρυξη 
των μελών της, από τον Π ρόεδρο της προηγούμενης Αντιπρο- 
ζωπείας, ο οποίος και προεδρεύει στη συνεδρίαση ώς την εκλο
γή του προεδρείου της. Σε περίπτωση ελλείψεως, κωλύματος 
ή απουσίας του Π  ροέδρου τα καθήκοντά του ασκούν κατά σει
ρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Πρόεδρος της προηγούμενης Διοικού- 
σας Επιτροπή; ή το αρχαιότερο στην Επετηρίδα τνυ ΤΕΕ 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 τη ; Αντιπροσωπείας, που.αποτελούν το Προ
εδρείο της και

β) εκλέγει στη συνέχεια τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ Ε Ε . 
ίπως 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 -λειοψηφία, αλλά οι διατάξεις του άρθρου 8 πα- 
ράγρ. 2. Στις αμέσως προσεχείς συνεδριάσει; τη; η Αντιπρο
σωπεία εκλέγει τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ 
για όσους νομούς δεν υπάγονται σε πε·ριφε<ρ*ι·ακά τμήματα 
εκτός από το Νομό Αττικής, όπως ειδικότερα ορίζ«τ*ι στο 
άρθρο 14.

6. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση που αυτός κΆύεται ή 
απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί σε’ *άθε περίπτωση την 
Αντιπροσωπεία και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το ίδιο γ ί
νεται και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ϊεν υπάρχει, μίχρι 
την εκλογή νέου Προέδρου. Ο Γενικός Γραμματέας με την 
δοήθεια 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 Διοικοόσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 9.

7. Η Αντιπροσωπεία συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά το 
2μηνο ή έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος 
είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία μέσα 
σε δέκα (10) μέρες αν αυτό το ζητήσει α) το 1 /5  των μ«- 
λών της ή β) η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕ3Ε.

8. Η  ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητήσει η 
Αντιπροσωπεία και η σειρά συζήτησής τους γίνεται από τον 
Πρόεδρο. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμδάνονται υπο
χρεωτικά θέματα που έχει ζητήσει 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 
επιΚεο^θ^ί η Ώιπ>α|ρ(τύα ·αΜτιή. η σιυΜεΙδ|ρίίαίΓη -επνατιαλιαμίάνετα··! 
μέσα σε χρονικό διάστημα 5— 10 ημερών με τα ίδια ακριδώς 
θέματα, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του 1 /4  των 
μελών της. Ο χρόνος της δεύτερης αυτής σύγκλησής της 
προσδιορίζεται μαζί με την πρόσκληση για την αρχική σύγκλη
ση της Αντιπροσωπείας. Αν κα: στη δεύτορη αυτή σύγκληση 
δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε γ ι2 τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης ί*ι> αμδάνϊ*ι*' '«κ?χρεωτικά η Διοικούσα Επιτροπή 
του ΤΕΕ. που στην περίπτωση αυτή ασκεί την αρμοδιότητα της 
Αντιπροσωπείας, πλην των περιπτώσεων α, γ, δ'και στ της πα- 
ραγ.ρ. 1 του παρόντος άρθρου. Για την περίπτωση δ ίη ; παρ, 
\ αποφασίζει ο Υπουργός Δημοσίων Έργων.

10. Οι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας λααδάνονται με πλει- 
οψηφία των παρόντων μελών της, εκτός οΛτό τις περιπτώσεις 
που ο νόμος απαιτεί ισχυρότερη πλειοφηρία.

11. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια, 
διεν επιτρέπεται 6μως η ανάμιξη στις ιτΛζητΎρεις των μη με
λών της. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας απορούν να 
παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο και οι Πρόεδροι των 
Διοικουσών Επιτροπών τωΝ περιφερειαχών τμημάτων χ«ρίς 
δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι μέλη της.
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Ο Πρόεϊρος ή η Αντιπροσωπεία μπορούν να καλεσουν στις 
συνεδριάσεις της υπαλλήλους του ΤΕΕ για να ϊωσουν πλη- 
ροφορίες, χοτΛώς εχίσης κοκ άλλα πρότωκα για να ακούσουν 
τη γνώμ.·η τους,

12. Αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας -;ου απουσιάζουν α
δικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις «τικαΐ»ίστανται 
υποχρεωτικά από του;, επιλαχόντες του ψηφοδελτίου μ: το ο
ποίο εκλέχτηκαν. Η  ανΤΕχατάσταση γίνεται α*. α-όφαση της 
Αντιπροσωπείας».

'Αρ*#·ρο 8.
Το άρ-δρο 3  τοο ίδιου Π .Δ . της 27.11/14.12.1926, όπως 

■σχύει, αντικα&''7Τατχι ως. εξήϊ*
«'Α^,ϋρο 8;

Διοικούσα Επιτροπή.

1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ Ε Ε  «ίνο» το «νώτοίΚτ «.κτε-τ 
λεπτιχό και συντονιστικό όργανο, του. ΤΉΗ. για την υλοποίη
ση της πολιτικής, ταυ, όχως αυτή διαμορφώνεται αχώ την 
ΑΛ·τιχρα*ύ«»[ία.·· Ειδικό τΜρα η Δ ιο ίκ^α : . Εικτ?«»ή:

α) καταρτίζει κοκ προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγ- 
κρκτη τβ ετήσια προγρφψ.®·11® «τιστημονικής- δραστηριότηταΐς 
χοη τον̂  75ροϋτσλογ«φ.6·

β) οΜτταρτίζκ και υπο6ί?λλίΐ! για έγκριση στην Αντιπρό
σ ω π έ  τον οικονομικό απολογισμέ και απολογισμό δράσης 
του Τ Ε Ε  για1 ικά&ε χρόνο που τοβρ οκγ®* 

γ) εκτελεί το πρόγραμμα κοπ προΰχολογ«μό- και ενημερώ
νει την Αντιπροσωπεία σε κ®9* ταχτική συνβίρίαοή της γιο 
τη φοΕττηριότητα· της Διοικούσας Επιτροπής πάνω σε σοβα
ρά &ίματ<Γ 

δ) διαχεψίζεται. την περιουσία του ΤΕΕ*

ε) συνιστά και συγκροτεί τις.μόνιμες. επίτροπέ; της έδρας 
του Ί ΕΕΐ ποο έχουν εγκρρδβί βπώ την Αντιπροσωπεία τοο 
ΤΕΕ σύμφωνα με τψ  πβριίπτωση ®' της. ποιρ. 1 το» άρ-8ρου
7 κα-^ώς χλι τις έκτακτες επίτροπός ή ομάδες εργασίας που 
τροβλέχοντοκ αχό το άρ·δρ« Ι'δ' 

στ) αποφασίζω σ» όλα τα ζητήματα της- αρμοδιότητας του 
ΤΕΕ που δ®ν χρειάζονται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία 
κατ σε εκείνα- που- της τταραπίμ,-πει η· Αντιπροσωπεία, με τη» 
επιφύλαξη των- αρμοδιοτήτων των- άλλων οργάνων του ΤΕΒ"

ζ) καθορίζει τα τρέχοντ» ζητήρ^τ» λειτουργίας τοο ΤΕΕ 
για τα οποία μετα&^άζει στον Πρόβδρό της την αρμοδιότητα 
για τη λήψη αποφάσεως. Επτίσης η Διοικούσα Επιτροπή μπο
ρεί να μετα&ιί-άσει και άλλες αρμοίιότητές- της στον Π ρό
εδρό της ή σε· μέλη της. ή και σε Επάλληλους του ΤΕΘ. Οι 
σχετικές πράξεις της Διοικούσας Επιτροπής δημοσιεύονται 
στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ·

η) συντονίζει το επκτττμονικό έργο των Επιστημονικών 
Επιτροπών Ειδικοτήτων και των Επτροπών και ομάδο>ν του 
άρ&ρο». 15"

■$) εκβράζει τις απόψεις του Τ Ε Ε  δημόσιοι μέσω του Προ
έδρου της ή άλλου μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου απ’ 
αυτήν

0 ^κτηγείτ®·, στψ  Αντιπροσωπεία για τ «  σχιετικά •ίίμ.ατα'
ια) ορίζει τοος εκπροσώπους του ΤΗΘ· σε: αομ&ούλια, επη- 

τροπες ή  ομάδες εργασίας- των δημόσιωτι ΐΜτηρβαιών-ή οποιων- 
?η»οτ« άλλων φορέων, »χτός. αν- την- α^μιοδτόϊητ*; βυτή’ ασκούν 
οι Δϊθ«Λ0Β®ς Εβιτρ&πιές Πΐιρ»ίφ»ρβιαή«!ϊνΓ Τ^ίρώτιΐΓν ή* Ο! Νο
μαρχιακές ΕπΛρωπίς. τά> ΤΕΒ.

2. Η Διοικούσα Ετιτροπή· ·οβ«π«λ»ίταα οκό τοΐ Πρόεδρο, 
δύο ΑντΜβροβδροος (Α **ι· Β Αντίπρόεδροί), τυ Γενικό Γρβμ- 
μ*τεα. τον ^ΑίΜοπληρωτή· Γενικό Γροϊΐματία, που «ποτϊλοών 
το Πρ0 ϊϊρ·ε>ΐ0 . και δεκα μίλη που. εκλέγονται όλοι από τ*ην 
■Αντιπρόσωπε: 2 μεταξύ των μελών της.στην «ιϊιβςή συνεδρία
ση που προίλέτετ-α·. ζτ.ό την παράγρ. 5 του άρ·3ρου 7 .

Στη< πρώτη σύγκληση της ενικής: αυτής σανεδρίαση; α- 
παιτβιτα: απαρτία των δυο τρίτων του άλοο αριθμού με
λών της Αντιπροτωτ^ειας. Αν δεν σογκενΤρω^εί η ΟΒΚβρτίίί

α7Ι·ήν η Αντιπροσωπεία συνέρχεται αυτοδίκαιοι μετά. από τρεις 
μίρ&ς, οπότε- αρκεί για- τ ο . σχηματισμό, απαρτίας 7τά?̂ ω απ' το 
μισό του όλου αριθμού των μ-ελών της. Στην πρόσκληρ-η για 
ττρ· ειδιχη α«τή συνεδρίαση αΝαγράκρονται οι «αφαπάνω δύο 
ημερομηνίες διαδοχικών συγκλήσεων κοκ κοτθ^ίζονται η ώρα 
και ο: τόπος: σύγκλησης, της Αντιπροσωπείας.

Η «*λ»γή ,γίνείΜκ με. ματοκή φη̂ »οιρορ:ία οοφού βκλ^γούν από 
την-Αντιπροσωπεία ως. ψηφολέκτες ϊΰο μέλη της. Σ.την όλη 
εκλογή προηγείται η εκλογή των;·-3έσεων του Προεδρείου -/λ: 
ακΐλοοδεί η εκλογή των μελών. Γισ την εκλογή του Προε
δρείου κατατίθενται στον Πρόεϊρο ύστερα από πρόσκλησή του 
τα ψηφοδέλτια: των ντοψη^ίΐων ιοου πρ'έιπβη να πίβριλαμιό®- 
νουν πϊντε'Χρόσωητα και να προτείνονται από $έ.κα τουλάχιστον 
παρόντα μέλη της Αντιπροσωπείας. Αφού λήξει η παράϊοση 
των ψηφοδελτίων των υποψηφίων, ανακοινώνονται οι υποψηφιό
τητες και ακολουθεί η ψηφ^ορία. Τις -δέσεις του Προεδρείου 
καταλαμίώνουν οι υποψήφιοι το·υ ψηφοδελτίου που συγκεντρώνει 
ψήφους1 περισσότερους από το-μισό του.όλοο. αρίιδμώ. τω*κ μί- 
λώβντηρ Α»τΗΐρ·οΐΓωίΓειίας και συγκεκριμένα Π  ρόεδρος εκλέ
γεται ο πρώτος αναγραφόμενος στο ψηφοδέλτιο, Α ' Αντιπρόε- 
?ροςίο:ίϊΰτερσς; Β ' Αντκρόεσρο; ο τρίτος, Γεν. Γραμματέας 
ο τέταρτος και Ανα«ληιρωτής Γεν. Ρραμματέας ο πέμπτος. 
Αν κανένα ψηφοδέλτιο, δε: συγκεντρώσει την -λειοψηφία αυτή. 
υ«Λάλλβτ^ται ικατά όμοιο-τρόπο νέα ψηΐφαϊβλτΜί με τ*α αοτά ή 
άλλα. πρόσωπα, πέντε: εττίστ,ς- κατά ψηφοδέλτιο προτεινόμενα 
ατιό πέντε.τουλάχιστο·/ χα^όντα.μέλη της. ΑντίπροβωΛείας και 
οικολουί«ιί ψηφοφορία, εκλέγοντζι 5ε για τ ις  δέσεις του Προ
εδρείου όλοι οι υποψήφιο: του ψηφοδελτίου που συγκέντρωσε 
το- μεγαλύτερο αριθμό ψήφων με εφαρμογή κχτά τα λοιπά τω*, 
ανωτέρ». Μετά: την εκλογή του. Προεδρείου ακολου·5εί η εκλο
γή των μελών της-Διοικοόσας Επιτροπής, αφού κατατεθούν 
τα:·, ψηφύδελτια των υποψηφίων, στα; οποία μίΜρϊί να π»ρΛαμ- 
δάνονται και πρόσωπτα τχχι από.τυχο?; για τ ις  -θέσεις τοο Προε
δρείου. Τ λ  ψηφοδέλτια ιτροτειίνονται από 5 μβλη >ιοαι η εκλο
γή γίνεται με απλή ο^αλιογική .κατά ψτηιφο&ελτιο υποψηφίων.

3. Οι εχιτυχόντες ανακηρύσσοντϊΐ αμέσως, με. πράξη του 
Προίδρείοο της.. Ανπ'ϊτροσίιΐπείας που υπο6·ά)>λεται .στο Υπουρ
γείο Δημοσίων 'Εργιων και ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση 
στο Κεντρικό Κατάστημα; του ΤΕΕ. Η  πράξη δημοσιεύεται 
επίσης στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ-ηΜ.

4. 'ΑνΆ Λΐηρηι της Διοικοόσας Επιτροπής κατά τη ίιβ(ρκ«?» 
της -δητείας της μπορεί να αποφασιστεί από- την Αντιπροσω
πεία, αν συνηρ^ει σπουδαίος λόγος, μ* αίτηση η. οποία υποβάλ
λεται στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, •/α: υπογράφεται 
τουλάχιστον .οκό. το 1 /3  των μελών της. ΑίπΎ,'στ· για. ανάκληση 
μπορεί να υποδληάεί -μετά από ένα χρόνο, από τηιν εκλογή ή 
από την τυχόν, απόρρμίίη. της προηγούμενης: αίτησης, Η  ανά- 
κληρη, γ;'ν&τβίΐ.δΐ2κτή.μ)ϊ πλειοψηφία. τοο όλου αρίιδμοό των μ* 
λων· της. Αντιπροσοντείας. Στην.περίπτωση, που γίνεται' ϊεκτή 
η Λ^άχλη«7,· γίνεται νέα εκλογή από την Αντιπρόσωποί*, με 
ανάλοιγηιϊφΰίρμαγή.των διατάξεων με τις·οποίες βγιν*. και .η αρ
χική εκλογή, Ανάχληχη γίνεται επίσης, και για μίλη που απου
σιάζουν αδικαιολόγητα, από τις, συνεδριάσεις περισσότερο ακό> 
τρεις μήνες. Στην-περίίπτωση αυτή η αίτηση:· για  ανάιχληση 
γ*ίν*τ»ι- ε&ί· Όί^ό. 'τη< Δτοι^Λσ^.Βτιτ,ροτή ςίτ* <χχό το 1/3ι των 
(ίελιων .της Αντιπροσωπείας και εφαρμόζονται οι διατάξεις, 
της. επόμενης, παραγράφου για την .αναπλήρωσή τους.

5. Μέλος της Διοικοόσας Επιτροπής που παραιτείται ή 
οπωσδήποτε εκλείπει αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο 
σε Τίίρά χροτψιησης υποψήφιο του ίδιου ψηφοϊελ,τίοίΐ. Αν παραι
τηθεί ή  οπωσ&ήίποτε εκλείψε: ο Πρόεδρος ή άιλλο μέλος του 
Προεδρείου, εκλέγεται από την Αντιπροσωπ-εία του ΤΕΒ ο 
αντικαταστάτης του μ τ  ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγρ. .2. Μέχρι την αντικατάσταση η Διοικούσα Επιτροπή 
έχει νόμιμη σύνδεση με τ». υπόλοιπα μέλη της. Η  Αντιπροσω
πεία του ΤΕΕ καλείται για. την εκλογή σε δέκα μέρες.

6. Η· Διοικούσα Επιτροπή συνέιρχετοΜ με πιρόσκλίρη του' 
Προίδ.ρου της τουλάχιστο μια φορά το Ιδήμειρο ή 6τα; το 
ζητήσει το ένβ πβμπτο των μελών της.
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7. Η Διοικούσα; Επιτροπή τοο ΤΕΒ 6ρί«τχ**χι. σι «τχΐρτίια 
όταν. είνακ παρόντα ««νέο τουλάχιστον απ& τ<τ μέλη της: 
μεταξύ των οπΟιων ο Πρόεϊροις ή ο Προβδρϊόω-ν Αντιπρό
εδρος. Οι αποφάσ^ι ς παίρνονται με τίλειοψηφία των παρόντων. 
Αν έχουν «αραιτηθ'εί ή ΐκλείψει ο Πρόεδρος και ο: ϊίο  Α
ντιπρόεδροι, μέχρι την εκλογή αντιηΜίτ.αστατίών κ&θήκ<Λ>τα 
Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής ασκεί ο Πρόεδρος της Α- 
ντιπροσωττείας του ΜΜΚ.

8. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την «οθόνη τήρησης των 
πρβκτηκών των σονεδρ'ίάσιων της Διοικούσας Εκτροπής.

9. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας μιοορβί να παρίσταται 
χ.αι να λαμβάνει το λόγο στις σονεδ.ρι άτοις της Διοικούσας 
Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήψοο. εκτός αν ι ίν *  χαι- μέλος 
της».

Άρθρο 9.
Το άρθρο 9 του ίδιου Π Α . της. 27.1!1/1 4.·12.1926, όπως 

:σχώ«, αντικοβδώ-ταπαι. ως ϊ'ξής:
«Άρθρο 9.

Πρόωρος του ΤΕΕ.
1. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής τΰυ ΤΕΕ (τρό- 

εδρος τον ΤΕΕ) «κτός απ' τα καθήκοντά του ως Προέδρου 
της Διοικούσας: Επιτροπής:

α. εκπροσωπεί γενικά το ΤΙΕΕ'
β.. διοικεί τις υπηρεσίες του ΤΕΒ ν.αι κχτεν&ίνιι τ ις  ενέρ

γειες των οργάνων τοο ΤΕΕ για την προώθηση τής πολιτι
κής: του, πάντοτε μέτα στα πλαίσια τα καθορισμένα αχέ τ·η 
Λιοίκούσα Επιτροπή ,χαι την Αντ«3ροαωπ>ε?α' 

γ. «κμελείταΊ την εκτέλεση των αποβάσεων της. Διοικού- 
σας Επιτροπής*

5. εντέλλιεται τις πληρωμές του ΤΕΕ και νπογράιφβι ται 
εντάλμαΌ» ή άλλους σχετικούς τίτλους· 

ε. εκ^ιδί". πιστοποιητικά η άλλα ■ βεβαιωτικά έγγραφή· 
στ. ΐΜΤογραφει τα άλλα έγγραφα τον ΤΕΕ ' 
ζ. ασκεί τις αρμοδιότητες που· τοι> μεταδίδάζ»! η Διοικού

σα Επιτροπή.
2. Ο Πρόεδρος μπορίί να εξο·.>σ'.ο3οτήσε.ι γι*  ορισμένες 

από τις αρμοδιότητες τοο υπάλληλο του ΤΕΕ.
δ. Ο Πρόεϊρος σ» περί-πτωση κωλύματος ή αποοσίας ανα- 

πληρώνΐτοπ σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα του «πό τον 
Λ' ή Β ' Αντιπρόεδρο κατά σειρά».

Ά ρθρ° 10.
Στη θέση τοο άρθροο 10 τοο ίδιου-Π.Δ. της; 27111/1-4. 

Ϊ2.1926, ποο.έ^ει κιαταργη*θεί με το άρθρο 5 παρ. 1 ίου Ν. 
36/1975 (ΦΒΚ ·Α/ 79), τίθεται το ιακόλοο-θο νέο άρθρο '· 0:

«'Αρθρ& 10.
Επιστημονικές Ετπιτροπές Βιδικ/Οτήτων.

1. Στην έδρα τοο ΤΕΕ’ λειτουργούν Επιστημονικές Εκι- 
τροπιές Ειδικοτήτων, αία για. καθεμιά απ» τις βασικές ειδι
κότητες των μελών τοο, όπως ορίζεται στην παράγρ. 5 τον 
άρώροο 2.

2. Κάθε Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας αποτιλεί- 
ται από πέντε μέλη που εκλέγονται! με- άμεση, μυστική, κα
θολική ψηφοφορία των μ*ελών τοο ΤΕΕ της αντίστοιχης ετ>- 
στημονιχής.·ΐ:ΐί»Μτητας. Η· ε·κλογή γίνετ.*! μ* απλή αναλο
γική κατίά. συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο οποψηφιο, ό
πως, ειδικότερα ορίζεται με τα χ. ϊ /τ κ  του άρ-&ρηι> 16.

3·. Οι Ε,-ΐσΤημοΥίχές Ετιιτιροπές .Ειδικοτήτων είναι βτψι- 
6οολ«τικά όργανα, μελετούν με 5:κή τους πρωτοβουλία ή 4- 
στί,ρ»-οϊό. ιταιραπομπή. από τη Διοικούσα; Ε,τιτρκτή τα 'π:- 
σνημ&νικά ζητήματα ζοο αναφέρονται στα ενδιαφέροντα της 
ειδικότητας, ειυηγούνται για την κατάρτιση τοο προγράμμα
τος εττιστημονιικης δραστηριότητας τοο Τ Ε Ε  και γνωμοδο- 
το-̂ ν βοηίούμενα από επιτροπές μόνιμες ή έκτακτες του άρ
θρου 15».

Ά ρ ΐρο  11.
Στη θέση τοο άρ·&ρου 12: τοι> ίδιου Π .Δ . της 27.11/14.

12.1926, που ίέ·/»ι κατχργρ&αί μ& το άρθρο 5 παράγρ. 1 τ&υ 
Ν,. 36/1975 (Φ®Κ Α' 79). τίθεται το αν.ό/,νυθο νέο άρθρο 
12:.

«'ΑρθρΟ: 12.
ΑντιπροσοΜτ ί̂α Πε-ριφΐρειοίκοό Τμήμ-ατος.

1. Η Αντιπιροσωιπεία τοο κάΛε Π«ρ'ΐφ«ρ€ΐακιθό Τμήματος 
είναι το ανώτατο όργανο τοο Πϊ.ρκρερϊίακοό ΐνήμ ατος αντι
προσωπευτικό όλων των μελών του και για τα θέματα της πε
ριφέρειας μέσα στη γενική-πολιτική- του Τ Ε Ε , όπως "/αρά
ζεται από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, έχζ: αρμοδιότητα:

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

6) την προέγκριση του προϋπολογισμού του τμήματος μεσα 
στα. πλαίσια'τοο προϋπολογισμού τού Τ!ΕΕ, του. προγραμματι
σμού. και απολογισμού δραστηριότητας καθώς και του- οικονο
μικού ϊ-πολΐγ'.σμού. του Περιφερειακού Τμήματος για κάθε 
χρόνο

γ) εισηγήσεις στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για' τη χαρα- 
ξη της γινικής πολιτικής του ΤΒΕ και τι»ν βασικών αρχών 
και θέσεων του-

ϊ)  την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των- Μό- 
ν',μων Επιτροπών του Τμήματος που προβλέπονται από- το άρ
θρο 14 μετά από εισήγηση τη; Διοικούΐϊς Επιτροπής του 
Τμήματος.

2. Η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος απο,τελεί- 
ται «πό:

α) αιρετά μέλη,
6) τον Πρόεδρο. Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της ■ 

προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής τοο Περιφερειακού Τμή
ματος. Αν αυτοί δεν οπάρχουν η Αντιπροσωπεία λειτουργεί νό-, 
μιμα χωρίς τα μέλη αυτά.

3. Ο αριθμός των ατρετών μελών της Αντιπροσωπείας γ ι ι  
κάθε Περιφΐρειακό" Τμήμα ορίζεται με την προκήρυξη τω·< 
εκλογών με 4άση τον αριθμό των μελών του Τμήματος. Για 
Τμήματα με αριθμό μελών μέχρι 506. 0 αριθμός μελών τη; 
Αντιπροσωπείας ορίζεται σε 25. Για κάθε πλήρη· εκατοντάδα 
μελών πέρα από τα 500 και μέχρι δέκα εκατοντάδες προσθέ- 
τονται από δύο μέλη κατά εκατοντάδα. Για κάθε πλήρη εκα
τοντάδα πέρα α“ ό'τα 1500 μέλη και μέχρι δεκαπέντε εκα
τοντάδες προστίθεται από 1 μέλος κατά εκατοντάδα: Ο αριθ
μός 60 αποτελεί το ανώτατο όριο αιρετών μελών Αντιπροσω
πείας Τμή'ΐατος. Τα αιρετά μέλη εκλέγονται με άμεση, ν.ϊ- 
θολική, μυστική ψηφοφορία των μελών κάθε Περιφερεια
κού Τμήματος με το σύστημα της απλής αναλογικής: κατά 
συνδυασμό ή μεμονωμένο -υποψήφιο. Στα αιρετα μέλη της Αντι
προσωπείας του Τμήματος πρέπει να περιλαμβάνεται αριθ·- 
μός μελών κατά νομό ανάλογος προ; τα μέλη..που κατοικούν 
ή 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 άρθρου 5 6 πα- 
ράγρ. 6.

4. Καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα 
της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος· ασκούν 
αντίστοιχα ο Πρόεϊρος, Αντιπρόεδρος /.αι Γεν. Γραμματέας 
της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος, που 
Εκλέγονται όπως· ορίζεται στο άρθρο 13.

5. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπεία; Τμήματος συμ
μετέχουν χωρίς ψήφ# ·»λλιί ρ,ζ δϊΎ,ΟΓ-ίωμί λόγοι» τα· μέλη της 
Αντιπροσωπείας ■ του ΤΕΕ που είναι μέλη τυυ Π ε.ριφερειακου 
Τμήματος. «Επίσης μπορεί να συμμετέχουν με ίικαίω.ν.α λόγου 
χωρίς ψήφο τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του '.ΓΕΕ. Οι 
διατάξεις των παραγράφων 5 έως 12 του άρθρου 1 εφαρμόζο
νται ανάλογα κα: για την Αντιπρόσωπε!.-* Περιφερειακών 
Τμημάτων».

'Αρθρο 12.
Στη θέση του άρθρου 13· τοο ίδιου Π .Δ . της 27.11/14.

12.1926. που έχει καταργηθ'εί με το άρθρο 6 του Ν. 36/1975 
(ΦΕΚ Α' 791. τίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 13:

«Άρθρο 1̂ 3.
Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματο;.

1. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και σοντονι-
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στιχό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος για την υλοποί
ηση της πολιτικής τοο ΤΕΕ, όπως αυτή γι* τα περιφερειακά 
δέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται κα! αποφασίζεται από 
την Αντιπροσωπεία τον Περίφερειακού Τμήματος. Η Διοικούσα 
Επιτροπή τοο Περιφερειακοί Τμήματος 7ΐ7.εί για ;ην περι
φέρεια της ανάλογα καδήκοντα με αυτά που π-ροβλέπονται 
στο άρδ-ρο 8 παράγρ. 1 γ:α τη Διοικούσα Επιτροπή τοο ΤΕΕ. 
Ο διοιρκημός εκπροσώπων τοο ΤΕΕ σε συμιβούλια και επιτρο
πές γίνετ»! από τη Διοικούσα Επιτροπή τοο Περιφερειακού 
Τμήματος μόνο για τις περιπτώσεις τοο νομού ποο το τμήμα 
έχει την έδρα του.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος απο- 
τελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο κα: Γενικό Γραμμα
τέα ιγοο αποτελούν το Προεδρείο και από έξη μέλη. Ειδιχά 
για Περιφερειακά Τμήματα με περισσότερα ατό 4.000 
μέλη ο αριίΐμός των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ορί
ζεται σε οκτώ. Η  εκλογή γίνεται χωριστά για τις δέσεις τοο 
Προεδρείου και χωριστά για τα μέλη με ανάλογη εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγρ, 2 τοο άρ-δροο 8. II εκλογή γί
νεται στην πρώτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ποο γίνε
ται 5 μέρες μετά την εκλογή της με φροντίδα του προηγού- 
μενοο Προέδροο της Διοικούσας Επιτροπής τοο Περιφερει
ακού Τμήματος.

Οι Διοικούσες Επίτροπέ; βρίσκονται σε απαρτία αν παρευ- 
ρίτκονται στις συνεδριάσεις 7 μέλη για τις ενδεκαμελέίς και 6 
μέλη για τις εννεαμελεις. Μέλος ποο παοα’.τείτα: ή εκλείπει 
αντικαθίσταται από τους επιλαχόντες των ψηφοδελτίου κατά 
σειρά προτίμησές.

3. Ο Πρόεδρος της Διο'.κοντα; Επιτροπής τη συγκαλεί σε 
συνεδρίαση. καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει 
στ:ς συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος επίσης φροντίζει για την εκτέ
λεση των αποφάσεων, εκπροσωπεί το Περιφερειακό Τμήμα 
και διευθύνει την υπηρεσία του. εντέλλετα: τις πληρωμές, εκ
δίδει τα σχετ.ι«ίά πιστοποιητικά ή άλλα -βεβαιωτικά έγγραφα, 
υπογράφει την αλληλογραφί;; του Τμήματος και μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος τη ; Διοικούσας Επιτροπής ή επάλ
ληλο για οποιοσδήποτε -από τις αρμοδιότητες τοο εδαφίου α»τοό. 
Ο Πρόεδρος αναπληρώνετε! σϊ όλα τα κα&ήκοντί του από 
τον Αντιπρόι&ρο.

4. Οι παράγρ. 3, 4. 6 και 8 του άρ-δροο 8 έχουν ανάλογη 
εφαρμογή και γιοι τη Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού 
Τμήματος».

Άο-39ί 13.
Το άρ-δρο 14 του ίδ ιου 'Π .Δ . τη; 27.11/4.12.1926, ό

πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ά?#?ο 14.

Νομαρχιακέ; Επιτροπές Τ.Ε.Ε.
1. Σε κάδε νομό, εκτός από τους νομούς που εδρεύει το 

ΡΕΕ ή Περιφερειακό τοο Τμήμα, λειτουργεί Νομαρχιακή 
Επιτροπή Τ.Ε.Ε.

2. Η Νομαρχιακή Επιτροπι- αποτελείτα: από τρία μέλη. 
Στους νομούς ποο υπάγονται σε Περιφερειακό Τμήμα η εκλο
γή γίνεται ατό την Αντιπροσωπεία τον Περιφερειακού Τμή
ματος και απο μέλη Τμήματος που έχουν είτε κατοικία είτε 
επαγγελματική εγκατάσταση στο νομά.’ Στ·νυ; άλλους νομού; 
η εκλογή γίνεται Οπό την Αντιπροσωπεία του Τ Ε Ε  από μέλη 
του ΤΐΕ,Ε, που έχουν είτε κατοικία είτι επαγγελματική εγκα
τάσταση στο νομό.

3. Ο: Νομαρχιακές Επιτρ-,πές Τ .Ε .Ε .:
α) επεξεργάζονται τα ·$έν.ατα αποκλειστικά νομαρχιακού 

ενδιαφέροντος και εξηγούνται σχετικά στην Αντιπροσωπεία ποο 
τις έχει ορίσει ή την- αντίστοιχη Διοικούσα Επιτροπή.' Μπο- 
ρύΙΡ ΕΤΤίΟ̂ ζ Χ.2ν·0̂ ν ττροτχ̂ ΐϊ'.ς τ,Λί ·γί Οί ν'ν'.'Λ&ΤΐρΟ: ν£7.7.~7.'

ί)  ορίζουν τους εκπροσώπου; του ΤΕΕ σε Επίτροπέ; ή άλ
λα όργανα νομαρχιακού επιπέδου-

-') εκφράζουν τις^ απόψεις τοο ΤΒΕ σε νομαρχιακό επίπεδο 
πάντα μέσα στα πλ·αρσ:α των γενικών κΛτϊνδύντεΜν ττς Αντι
προσωπείας του Τ Ε Ε  ή τοο αντίστοιχου οργάνου του Περιφε
ρειακού Ίν-ή^ο^Οί-

4. Σε περίπτωση αδυναμία; τη ; Νομαρχιακής Επιτροπής 
για τψ  άσκηση οποιαϊδήποτε αρμοδιότητας της μπορεί να ζη
τήσει την άσκηση αυτής από τα αρμόδια όργανα τοο κέντρου 
ή του Περιφερειακού Τμήματος αντίστοιχέ.

5. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ  ή του Περιφερειακού Τμή
ματος κατά περίπτωση μπορεί να αποσύρει τψ  εμπ»τοόύτ»η 
της από Νομαρχιακή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, όπως 
•/.α: αν παραιτηθεί ή εκλείπε· μέλο; τη ; Νομαρχιακής 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 άρ-δρου 8».

Ά ρ ίρ ο  14.
1. Το άρ-δρο Ιό του ίδιου Π .Δ . της 27.11/1 ·’ι. 12.1920. 

ό-ως ισχύει, ανίτικαδίστατα: ως εξής:
«Άρ-δρο 15.

Επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΤΕΕ.
1. Οι Μόνιμες Επιτροπές τοο ΤΕΕ είναι όργανα με εισηγη

τικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα δέκατα που πα:ρ-απέ- 
μπονται σ: αυτές. Στις Μόνιμες Επιτροπές συμμετέχουν μέλη 
των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων ν.αι λοιπά μέλη 
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ καθώς κα: άλλα μέλη τ 'υ  ΤΕΕ. 
Όταν παρ'ίσταται ανάγκη «συγκροτούνται έκτακτες Επιτροπές 
για εξέταση ειδικών δεμάτων ή ομάδες είγατιζς για την εκτέ
λεση συγκεκριμένου- κάδε φορά επιστημ .νικού έργου, στις 
οποίες εκτός από τα παραπάνω μέλη μπορεί να συμμετέχουν 
κα: επιστήμονες άλλον/ ειδικοτήτων που δεν είναι μέλη του 
ΤΕΕ. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας 
•/.ατευ-δύνεται από τις συγγενέστερες ως πρ-ος το αντικείμενό 
τους μόνιμες επιτροπές ή Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτή
των ή και απευθείας από τη Διοικούσα Επιτροπή.

2. Στα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ μπορούν να συγκρο
τούνται μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και οχά ϊε; εργασίας 
για την ϊξέταση τοπικής ιηυ,ασίας δεμάτων. Για τη· συαμετο- 
χή σ’ αυτές εφαρμόζεται ανάλογα η παράγρ. 1.

3. Ο αρι-δμός και το αντικείμενο των μόνιμων επιτροπών 
■/.α&ορίζ-εται από την Αντιπροσωπεία του Τ Ε Ε  ή του Περιφ. 
Τμήματος, κατά-περίπτωση, όπως ορίζεται στ:.: περιπτώσεις 
στ και ε των παραγρ. 1 των άρ-δρων 7 και 12. Η σύσταση 
και συγκρότηση των επιτροπών αυτών γίνεται μ? απόσαση της 
Διοικούσας Επιτροπής τοο Τ.Ε.Ε. ή τοο Περιφερειακού Τμή
ματος κατά περίπτωση, που δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό 
Δελτίο του ΤΕΕ, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στηκ Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η ούττιαση των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργα
σίας γίνεται με " αιτιολογημένες αποφ-άισίΐς τηίς Διοικούσες 
Επιτροπής του ΤΕΕ ή του Περιφερειακού Τμήματος χαρτά 
πίρίπτωσηί. Για τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών εφαρ
μόζει*! το τελευταίο εδάφιο τίης προηγούμενης παραγράφου.

5. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των μόνιμων και έκ
τακτων επιτροπών και των ομάδων εργασίας υποβάλλονται 
στα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ, που αποφασίζουν για τη δημό
σια αναχβίνωση των συμπερασμάτων, όταν συντρέχει τέτοια 
περίπτωση·. Ο: λοιπές λεπτομέρειες λειτουργίας των επίτρο
πων και ομάδων ρ'-^δμίζαντ1·» ι με κανονισμό- ποί> εγκ^ίνβται 
τύμφωνζ με το άιρ-δρο 17.

0. Στον πρ&'ύπολογυμό του Τ Ε Ε  και των Περιφερειακών 
τοο Τμημάτων προβλέπεται κά·δε χρόνο ειδικό κονδύλι για 
~φ κάλυψη των αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών των 
•πντροπών κα: ομάδων εργασίας».

2. Για τις αμοιβές των μελών των επιτροπών *αι ομάδων 
εφαρμόζεται η πε,ρίχτωση δ νον άρφρου 1 του από 10.5.1946 
Ν, Δ  που *υρώδη-/,ε μ-ε -ο Ν. 28/1046 (ΦΕΚ Α ' 224) το 
Ίποιο εξακολουθεί επίσης να ισχύει κατά τα λοιπά.

'ΑρΦρο 15.
Το άρ-δρο 16 του ίδιου Π .Δ . της 27.11/14.12.1926, ό

πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«'Α^δρο 16.

Εκλογές ΤΕΒ.
1. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των 

οργάνων του ΤΕΕ διενεργ^ίται τψ  ίη  Κυριακή τοο μη*ός
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Νοεμβρίου -/.*?« τρίτοι έτους ταυτόχρονα στις έίρις όλωΝ 
των νομαρχιών ν.αι των επαρχιών τον Κράτους. ν.ά$ε δε μέ
λος μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που 4ρίσικ*ται την ημέρα Της 
εκλογής. .

2. Οι·«κλογές ϊ ’.ενεργούντα'. με μυστική ψηφοφορία και με 
ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψη
φίων.

3. Για να είναι εκλόγιμο μέλος τ-ου ΤΕΕ πρέπει:
α) να, μην έχ·ει στερη#©! της « λ ε ύ κ η ς  διαχείρισης της 

περιουσίας τον κιοπ
β) να μηρί έχει καταδικαστεί ούτε να «ναι υπόδικος για 

αδικήματα, όπως ορίζεται ζτο άρΐίρο 22 του Π .Δ . 611/1977 
(ΦΕΚ Α' 1’98), 750» έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περί
πτωση των αιρετών μελών των οργάνων του ΤΕΕΙ

4. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας 
ν.αι οι Σύμβουλοι της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ) και 
των ΔιοΊ̂ ΚΜοών· Επιτροπών το» Περιφερειακών Τμημάτων 
δεν μπορούν, .κατά το χρόνο της -δητείας τους, να είναι μίλι] 
Διοικητικών. Συμβουλίων συλλόγων ειδικοτήτων ανάλογων 
μϊ. εκείνες των μελών τοο ΤΕΪΕ ή άλλων παρεμφερών συνδι- 
καλιστοκών οργανώσεων. Μέλη των Διοικητικών Συμβου
λίων των παραπάνω συλλόγων ή οργανώσεων σε περίπτωση 
που εκλέγονται οφείλουν να παραιτηθούν από τα ανο>τέρω 
Διοικητικά Συμβούλια, μέσα σε 8 μέρες από τήν ανακήρνξή 
τους ως επιτυχόντων στις εκλογές, αλλιώς θεωρούνται ότι 
α-οποιή£ ηρι αν την εκλογή τους.

5. Σ τις  ακλογιέ:ς της παρ. 1 αυτού του άρθρου η άσκηση 
του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί υποχρέωση για όλα τα 
μέλη του Τ Ε Ε  Υ.αι η. '-ϊΐΥ.,αιολόγητη παράλειψή της συνε
πάγεται την επιβολή της χρηματικής ποινής της παρ. 2 του 
άρΦρρν 30 αυτού του Π . Δ ,  εκτός αν συντρέχουν οι ^ρ ιπτώ - 
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 Γπουρ- 
γού Δημοσίων Έργων, ρυθμίζεται κά&ε £έμα που αναφέρε- 
ται στη {(εξαγωγή των εκλογών και κυρίως τα ίβματα που 
αναφέροντα·. σιτη δημοσίευση της προκήρυξης των εχλογών, 
στον κα·δορισμό 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 υπό
λοιπον; σε όσες περιπτώσεις δεν αρκούν για την κατάληψη 
έδρας, στον τρρπο μ» τον οποίο επιτυγχάνεται η κατά νο
μούς ή περιιφ·έρειες αντιπροσώπευση μέίια στον ολικό αιρί·&μο 
εδρών που αντιστοιχεί σε κάίΙ-ε συνδυασμό υποψηφίων ή με
μονωμένο υποψήφιο, στην επιλογή δέσεως 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 κά&ε 
έδρα νομού και στη σύνδεση των εφορευτικών επιτροπών, στη 
σύσταση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στη συγκέντρω
ση1 των αποτΐλετμάτων και την ανακήρυξη των επ.ιτυχίντων. 
στον τρόπο ανακήρυξης αυ:ώ. κα: γενικά :<τις δαπάνες, ιτην 
οργάνωση και διεξάγω·^ .·ων εκλογών και στην εξαγοιγή 
του ατροτελέσματός τους. Με όμοιο Π . Δ /γμα ρυθμίζεται κα: 
κάδε $έμ» πτκί αναφέρετα: ττη,ν εποπτεία πάνω στη διενέρ
γεια των εκλογών χιμ ντην ζντνκζτάϊταση ή ανα πλήρωση 
μελών στις τ»ριπτώπΊ'.ς που δεν ορίζεται η  αντικατάιτ^ιγ; 
ή αναπλήρωση με το νό’μο αυτόν.

7. Ο χρόνος διενέργειας των εκλογών που 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 ίίμηνο 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 ΤΕΪΕ κατά το χρόνο 
που ορίζεται στην παράγρ. 1 αυτού του άρθρου, Η  μετάθεση 
του χρόνου των εκλογών σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται με

απάφΟΒ'η του Γυυουργού Δημθ;:ων Έργων. με την οποία με
τατίθενται ανάλογα και όλες οι προθεσμίες οι σχετικές με 
τις εκλογές και ρυθμίζονται όλες οι υπόλοιπες αναγκαίες 
σχετικές λεπτομέρειες»

Άρ&ρο 16.
Το άρθρο 17 του ίδιου Π.Λ. τη ; 27.11/14.12.1926. όπως 

ισχδίΐ, αντιν-αιδίσταται ως εξής:
«'Αρθρο 17.

Λειτουργία συλλογικών οργάνων.
1. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έ ργω ν, που εκδί- 

δεται ύστερα «πό γνώμη τη; Αντιπροσωπείας, κ.ανονιζ'ϊ'τα!·. - 
τρόπος λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, των Αντιπροσω
πειών Περιφίρειοτκών Τμημάτων, τη ; Διοικούσας Ε/*ίτρο*ήί 
του ΤΕΕ, των ΔιοιοαοιΛών Επιτροπών των Περιφερειακών 
Τμημάτων και των επιτροπών επιστημονικών ειδικοτήτων, ει- 
δίκΐότερα δε οι πίροθεομίες προσν.λήιεως για τις συνεδριαεί·.;. 
τα της ψηφοφορίας και ο τρόπο: σύνταξης και επικύρωση; 
των πιρακτικιών σε κάθε π'ερίπτωστ,·.

2. Με απόφαση της Αντιπροσωπείας, που δημοσιεύεται στο 
ενημερωτικά ϊελτίο του Τ.Ε.Ε.. ρυθμίζονται όλα τα λοιπά 
θέματα λειτουργίας των οργάνων της προηγούμενης παρα· 
γϊάφου».

'Αρθρο 17.
Το άρθρο 18 του ίδιου Π .Δ  της 27. 11 / 1 ί .12.1 926. ό

πως ισχύει. «ντικ,αιθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18.

Αποζημίωση μελών Διοι/,ούσα; Επιτροπής του Τ Ε Ε  ν.,λ.π,
1. Στον Πρόεδρο τη; Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 

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

2. Στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, στο Γενικό Γρ'ίμ- 
μ>ατέα της Διοικ/ούσας Επιτροπής και στους Προέδρους των 
Περιφερειακών Τμημάτων καταβάλλονται έξοδα παραστά- 
σεως. σε ποσοστό μέχρι 50'·ί, των κιατβαλλόμενων στον Πρό
εδρο του ΤΕΕ, που ορίζο-ντζ: ό-ω ; ττην παράγραφο 1.

3. Στα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, των Διο:κου~ών 
Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων και των Επιτρο
πών Τμημάτων ε:δνκοτήτων Μελών, καταβάλλεται αποζη
μίωση κοιτά συνεδρίαση, που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατο.’ξ*ις.

4. Στα Μέλη του ΤΕΕ που μβ,τατ,ινούνται από τον τόπο 
της μόνιμης κατοικίας του: για τη συμμετοχή στις ιυνεδριά- 
« ι ς  των σνλλογικών του οργάνων ή για εκτέλεση ανατε·δει- 
σας εργασίας, ανεξάρτητα α^ό άλλη· τυγόν αμοιβή τους. κα
ταβάλλεται αποζηί^ωση εκ:ό; έ'ίρας για  αντιμετώπιση των 
σχετικών δαπανών».

'Αρ·δρο 18.
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ίδιου Π .Δ  της 

27.11/14.12.1926, όπως ι-χυει. αντιν.α-δίστα·τα: ως εξής:
«1. Τα π«ι·&αρχ:κά παραπτϊώματα των μελών του ΤΕΕ 

επιδικάζονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια και ·ύσ·τερα ατό 
έφεση από το Ανώτατο Πβι·®3!ρχ<κίό Συμβούλιο σύμφωνα με 
τις διατάξεις των επόμενων άρθρων. Από τη δικαιοδοσία των 
Συμβουλίων αυτών εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υ- 
ϊ^άλληλοι Ν .Π .Δ .Δ . .χαι οι υπάλληλοι άλλων φορέων του 
δημόσιου τομέα, που (Λιάγονται στις πει-δίαρχικίς διαδικασίες 
που ισχύουν για το φορέιϊ, Πειθαρχικά Συμβούλια συνιττών- 
ται οπρό ένα «κην έ&ρα του ΤΕΕ χλι στις έδρες των Περιοε- 
ίειακών Τμημάτων. Τα Πει-ίιαρχικά Σ.μέούλ’.α στην έδρα του 
Περιφερειακού Τμήματος είναι α,ρμόδια για τα πειθαρχικά 
παρΌπΛωματα των μελών τθί> Τμήματος ανεξάρτητα από τον 
τσ »  πιου έχει δΊαπραχδεί το τ:!ζρβι?τωμ/α. Το Π·ει$αρχικό 
Συμβούλιο στην έ3ρα του ΤΕΕ. είναι αρμόδιο για τις παρα
βάλεις όλων των ύΒΛίων μελών του ΤΕΪΕ όπως και για τι; 
πβριπτώσεις της επόμιενης παραγριάφου. Το Ανώτατο Πει
θαρχικό Συμβούλιο εδρεύει στην έδρα του Τ Ε Ε  και είνα: αρ
μόδιο για τις εφέσε’ς κατά αποφάσεων όλων των Πειθαρχι
κών Συμβουλίων».
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2. ',Οκβο στις διατώξεις των άρθρων 28 μέχρι και του ' 
&ηα Π .Δ . της 2-7.11Λ 4.12.1926, όπως -τροποποιούνται με 
το -νόμο αντόν, ·αναφέρ«τα. II ειθαρχικό Συμβούλιο- νοούνται 
τα Πειθαρχικά Συμβούλια τη ; προηγούμενη·; παραγραφου 
και όπου ο Πρόεδρος του Τ!ΕΕ νοείται ο Πρόεδρος της Δι
οικούσες Ετιτροτής τα» ΤΕΕ  όταν τφάχβιται για το/'Πε:- 
■δοτρχίχώ Συμβούλιο της έίδρας τοο Τ Ε Ε  ή ο Π ρόεϊρος τη; 
Διοικούσα; Επιτροπής του αντίστοιχοο Περιφερειακού Τμή
ματος στις άλλες *ρ<πττώ·ν.ί:ς. Η .έφεση, όπου προβλέπεται. 
αχηαίχαι με 'κβτάδ&χή στη Τρ'αμίίβτεία τοΐ> Πε-ιθαρχικού 
Συμβουλίου που έχΐ: εκ^ύσει την προσβαλλόμενη απόφχση.,

Άρθρο 1ι9.
1.0η πΗηρ(άγ)ρ«φοι 1 κα* 2 τχο -άρθρα* 29 « μ ίδιου I I  Α. 

της 27.11/1 4.12.1926·, όπως ισχύει. αντικαθίστανται ως β-
Ιν :·· ■'

« ί. Τα Πειθαρχικά Σ&μβοόλια είναι ετιταμελή. Πέντε από 
τα μέλη *άθε Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται με τ ι ς  ύ 
των τακτικών μείλών τά> Τ .Ε .Ε . τπΜυ βχοον σιΐ{ΜΓληρώσει ■$&- 
καπτεντε έτη άτ/Λ^ιης του επαγγέλματος και των ομότιμων 
μείλών ,κι»ηά τις  α ρ χ α ίο ι ες των οργάνων ·Λυ ΤΕΕ με ισά
ριθμους •ανιαιπ'ληριω'τέις ανεξάρτητα οκό ε|ιδ«|»άτι»]τ« κζ'. τα 
υττέΙλοΜοα δύο ορίζονται απά τον Υπουργό Δημοσίων Έργων 
και είναι μέλη τοο ΤΕίΕ), δτμίσϊβ. υπάλληλοι. Το κάθε πειθαρ
χικό σί/μβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει τον πρόεδρό 
•μ» και τον ανίαιπίληρωιτή 'το*. Η  θητεία τα> Προέδρου ουμπί- 
τγ-τβ! μ)ε τη θ-ητεΐα τα> Π  ε ί θ α ^ ’ΧΛύ Σ>υμβ-ε«λ)ίθο. Στις πονβ- 
•δριάσεις του Π ιιθαρχικώ Συμβουλίου μποριί να μετέχουν 
συμβοο-λεντΗΐά, χωρίς ψή^ο, ο νομικός σύμβουλος του ΤΕΕ 
ή άλλοι ί ’.ηοηγόρο: τουλάχιστον π«ρ’ εφιέταις, οριζίμενοι από 
■π; Διοικούσα Εαπιροπιή του Τ Ε Ε  ηι από τις Δ ιο ικούν Βιμ- 
τιιοπες των ΠερΐφερειβίΛών Τμημάτων, που <ττ·ην έ5ρα τ 'ϊΐς  
εδιρεύει Π«*ιθ<ϊρχη'.ό Σ^μ&ούίλκ».

Ειδικά *> Πειθαρχικό Συμβούλίιο της Α&ψβς έχε,: 21 
μέλη, απο τα οποία δεκαπέντε εκλέγονται όπως παραπάνω 
και έξι ορίζονται α »  τον Υπουργό Δημοσίων Έργων, ανά 
δύο μ©Λ) Όφ ΉΘΕ, $ημόσ*θ! νπίά&&Μ$χχ. για  «Λ&ένα οπτέ ΐβ  
παρακάτω “τμήματα. Το Συμίβιΰύλιο αντό στη/ν οβρώτη του »ννε- 
ίρΐίβρη εκλ'έίγκ 'τιον Πιράεΐϊριο και 2ύο ΑΙνΉΐήροέϊρίυις το« και 
■β.ήρκ·&μουΐς ατΛατίλτ^ωίτώ;,· Τοι Σΐνμδούλχο ίΑώί̂ Μίς .με οπτό- 
ρατη της Ολομέλειας του χωρίζεται .σε τρία ετταμ*λή τμή
ματα νοφ βριγάζοντ* αυτκΛΕίλώς. Κώ·5ε τμημβ -·κραείρεύιε.ταί 
ατ» τον ΠιρΒεβρο η ίικ/α λίγο τους Λί^-Ζίρΐιέίρα*; «αι περι
λαμβάνει 5 αιρετά και δύο διοριζόμενα μίέλι;. Ο Πρόωρος 
τ«^ Π«·ι^ια!ρ̂ »!Κ0 Σ^υβοΙυλίίοϋ -.της Α̂ δίηναις χλι· αα κΕρίτιωβη 
κωλύματος του· ο ένας οπό τους Αντιπροίίροος κατανέμει 
τις ΐΜτοδίέσβις στα: τμήματά του.

'Οπου στις λοιπές ιιτ/ύουσες ίια τάςεις .αναφέρεται Π ^ι- 
-3·αρχιχό Συμβούλιο νοείται και καδένα από τα Τ^ήμιττα 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου' της Α-5-ηνας και όπου ο Πρό
εδρος νοούνται και ο-ι προεδρεύοντες Αντιπρόεδροι Τμημά
των.

2. Τ χ  αιρετά μέλη ίων Πβί^αιρςοΜίών 25υμβομίλιίωΝ εκλέ
γονται με άμίση, μυστική ψηφοφορία και .με αχλή αναλογική 
κατά συνδυασμό υττοψη ί̂ων ή μεμονωμένο «τοψη^ιο, όπως ει- 
1'·.·Μ3νψχ ιχβΦορίζιειτΜηι με το ΠΛι. της πυ^αγρ. 6  ταυ άρ- 
-3ρου 16. Για τα πε'.-ίαρχικά συμβούλια στις.έδρες των IIί- 
ρΊψερειαχών .ΐν^ϊ^-ρων ψηιρ'ίζοι«· μΐόνιο τα  μ£λίη του Τμήλ*- 
το? χ ί!  Τ!ί το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αθήνας τα 
υπολοιπβ μέλη ιτου ΤΕ1Ε1, ©φόσον ΐχουν ϊιν.αίωμα ψή^ίυ,

Η εκλογή των αιρετών μελών τοι» Ανώτατου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου γίνεται με καθολική ψηΦΟΦΊ̂ ρία των μελών του 
ΤΕΕ».

2. Η χαρβγραφος 3 τιυ αρ·ϋ·ραυ 29 εφαρμόζεται 7.αι για 
τ·α Πει&αρχοαα Σ^μ'βούϊάα στίϊς έ'δρες, των Π^Ίιίρερεκβιχώ^ 
Τμημάτων, ότΛι> τβν οτίνακα ειστ^ηιτών »ατ«ρ)τΐίζ«ι η' Αντι- 
προσωφεια του Ί\ιημ)3^ος. Ο ελΙάχιστΌς αριθμός εϊσηγ,ητών 
στους πίνακες των Πβριφερειακών Ιζημάτων ορίζεται σε 20 
για το Πβριφ. Ί^ήμ* (Κ υβικής χλκ Δ»τ.ίχης ·ΜακείονΜς 
κ·αι σε 10 γ«α ·τ» άλλβ Πειρι^βρβιαϊοά Ύμχ%η3?ΐχ».

’ ̂ ίρΛρ  ̂20.
1. Σ!τφ χαρριγρίαιφο 3 το·υ β̂ θ*ρ<Γυ 31 ’τοο ^ίίιου Π .Δ . της 

27:1.ι1/14.12.1926, όπως ισχύει, όπου «ναψίρεται η έδρα 
τοο ΤΕΕ  νοε'ίται η έ3ρ·® του αρμοίκΓυ Π'ει&'κχικαύ Συμ- 
■ίοολίορ.:

. 2·. Στο τείλος -του ίδιου άρ$ιροσ 31 ·πρ0στί>·3'ε·τ06'. η οεχόλίο-5»η 
παράγραφος 10:

«ΊΟ. Αν η προβλεπόμενη από την παράγραφο 5 έκθεση 
.του .εισηγητή περ:λ;μβάνε: απαλλακτική πρόταση, μπορεί ο 
Πρόεδρος να την εισαγάγει στο Πε:·!ίαρχ(7.ρ Συμβούλιο που 
μπορεί νά ακοφΌσίσ»; .για την απαλλαγή τρι» -δίωκομένου. Αν 
από το· Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν. γίνει .αποδζκττή η πρό

ταση αυτή, συνεχίζεται -η διαδικασία των .παραγράφων 5 και 
6 του άρΦρου αυτού».

'Αρι&ρο 21 .
Με προεδρικό .διάταγμα, που εκδίδεται „με. πρόταση τοιι 

Τ.πουργού Δ^ιοσίων Έργων, μπορεί ν.α κωδικοχοιηδούν σε 
ενιαίο κείμενο μεταγλωττίζόμενες .οι .διατάξεις .ίου ισχύουν 
για το Τ.Ε.Ε. Α*ν είναι αναγκαίο για την πληρότητα τηί. 
κωδικοπαιηστρ, μπορεί να μετχίλη&εί η σειρά, η αρίθμηση 
και ,η φραστική .-διατύπωση των άρί>ρων %αι χαραγ.ράφων, να 
παραλειφ-ί-ούν οι σιωπηρά καταργημιένες διατάξεις και να 
γίνει προσαρμογή των διατάξεων προς άλλες τυχόν ιτχιί- 
οοσες διατάξεις.

'Αρθρο 2ί1
1., Οι πρώτες εκλογές μετά την ισχύ του νότιου αυτού ύα 

•ίιενεργηθούν κατεξαίρεση στο χρόνο που ορίζεται με το 
άρθρο ;28 του 'Ν. 147·4/1'984 (ΦΕΚ Α ' 128) και για τι* 
εκλογές αυτές θα  ροθ)μισθούν με απόφαση του Υπουργού 
Δημοσίων Έργων όλα τα Ψέματα πΌ< πρΟβλέίονται στην 
παρ. 6 του άρθρου 16 του Π .Δ . της 27:11 /1 4 .12.1926, 
όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 15 του παρόντος.

2. Μέχρι την αναδιάρθρωση τών Περιφερειακών Τμνμά- 
των του ΤΕΕ, αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση 
τις διατάξεις π-ου τα διέπουν, κατά το μέρος που αυτές ϊ·εν 
τροποποιούνται .με τις διατάξεις του νόμου αυτού. 1

3. Οπου στον παρόντα νόμο ή σι άλλες διατάξεις κρο- 
δλεπεταιι γνώμη-τυυ ΤΊοΕ· ή των οργάνων του. η γνώμη αυτή 
παρέχεται μέσα σε τασσόμενη προθεσμία. Αν -αυτή περάσει 
απραν,τη, το-αρμόδιο κρατικό όργανο ενεργεί .και χωρίς τη 
γνώμη τα. ΤΕΕ

'Αρθρο 23.
Από την ισχυ του νόμου· •/.αταργούντ^ι’: α) Τ α άρθρα 19 

μέχρι και 26 και 42 του Π .Δ . της 27.11/14.12:1926, &αως 
ηγβνη (ΦΕΚ Λ ’ -130). ·Ζ) το πρώτο εδ,άφιο του άρθρου 6 
του από ,10.5.1Ι&46 Ν.Δ. (ΦΕΚ Α ' 1,58ί ,  που κυρώθηκε 
• ϊ *ο Ν. 2 8 / 19·':6 (ΦΕΚ Α' 22,4} κ*> γ) το.ώρθρι> 4 του 
Ν.Δ. 306/19.4.1947 (Φ·ΕΙΚ Α' 77).

Άρθρο 24.
Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει .από τη δημοσίευσή, του 

σττ.ν Εφημερίδα τη ; Κυεερντρεως.
Π αραγγίέλομεν να δημοσιευθίί στην βφημερίΐα τη; Κυ- 

δερνήσιως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως 
νόμος τοο Κρότου·;.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 1984
Ο Π Γ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΉΣ
01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΚ

& Π Ο Ϊ7®Αβϊ ΑΧΖΧηΐΧ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΧΕΡΛΧ1ΜΟΧ ΑΡΣΕΜΗΣ

θεω ρή θη κ ε  και τέ&ηχε η Μ ε γ ά λ η  Σ φ ρα γ ίδα  ιον  Κοάχονς.

Αθήνα, Ι^  Οκτώβρίο!» Γ-984
Ο ΕΠ Ι ΤΗΣ ΔΓΚΑΙΟΙΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

•ΡΕΒΡΓ. . ΆΛΕΕ. ΜΑΓΤλΚΠΧ

ΑΠΟ ΤΟ *νβ : ΤΤ ?  ~
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Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε ΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2187 
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δα

νείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το 
εξωτερικό και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Ρύθμιση θεμάτων δημόσιου χρέους

1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να δανείζεται ελευ- 
θέρως είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό 
σε αλλοδαπό νόμισμα.

2. Ο Υπουργός Οικονομικών συνάπτει τα ανωτέρω 
δάνεια και διαχειρίζεται για λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου το εσωτερικό και εξωτερικό δημόσιο χρέος, 
συμπεριλαμβανομένων και των ήδη συναφθέντων από 
το Δημόσιο ως και των συναφθέντων από την Τράπεζα 
της Ελλάδος και εκχωρηθέντων στο Δημόσιο τοιούτων 
δανείων. Για το  σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιεί 
οποιονδήποτε τρόπο δανεισμού και οποιαδήποτε τε 
χνική διαχείρισης προσφέρουν οι διεθνείς χρηματαγο
ρές, όπως προπληρωμές δανείων, συμφωνίες ανταλ
λαγής νομίσματος ή και επιτοκίου, προθεσμιακές πρά
ξεις, συμφωνίες χρηματοδοτικών δικαιωμάτων κ.ά..

3. Κάθε σύμβαση δανείου ή τροποποίησης δανειακής 
σύμβασης, όπως και διαχείρισης του δημόσιου χρέους, 
υπογράφεται μόνο από τον Υπουργό Οικονομικών ή το 
από αυτόν ειδικά εξουσιοδοτημένο κρατικό όργανο. Για 
την υπογραφή της σύμβασης σύναψης δανείων από το 
εξωτερικό δύναται να εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και άλλο φυσικό ή νομικό πρό
σωπο ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με ειδική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
δύναται να εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος, 
όπως ενεργώντας ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δη
μοσίου εξευρίσκει στις διεθνείς χρηματαγορές δάνεια 
σε αλλοδαπό νόμισμα για την κάλυψη των εκάστοτε 
αναγκών του και προβαίνει σε κάθε ενέργεια σχετική 
με τη διαχείριση ή τροποποίηση οποιουδήποτε όρου ή

στοιχείου των δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το 
εξωτερικό. Με την αυτή απόφαση του Υπουργού Οικο
νομικών καθορίζονται τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και 
ενεργειών της Τράπεζας της Ελλάδος, ο τρόπος συ
νεργασίας της με τη Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους του 
Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια 
αναγκαία για την υλοποίηση των ανωτέρω.

5. Επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Οικονο
μικών η παροχή εξουσιοδότησης προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος να προβαίνει σε κάθε ενέργεια σχεπκή 
με τη διαχείριση ήδη συναφθέντων από αυτήν δανείων 
από το εξωτερικό σε ξένο νόμισμα διεπομένων από το 
ν.δ. 970/1971 (ΦΕΚ 187 Α’) συμπεριλαμβανομένης και 
της τροποποίησης των σχετικών συμβάσεων. Ο Υπουρ
γός Οικονομικών υπογράφει κάθε αναγκαία στη συνέχεια 
σύμβαση με την Τράπεζα της Ελλάδος για την εκχώρηση 
στο Ελληνικό Δημόσιο των προϊόντων των ως άνω 
πράξεων διαχείρισης ή τροποποίησης αυτών των δα
νείων της, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
που απορρέουν από αυτές.

6. Το ν.δ. 970/1971 παύει να ισχύει από 1.1.1994.

Άρθρο 2
Ειδικός φόρος κατανάλωσης, ειδικός φόρος 

τραπεζικών εργασιών και φόρος 
προστιθέμενης αξίας

1. Οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, της 
παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 
43 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 10 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α'), ορίζονται 
ως ακολούθως:

ΚΥΑΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ

Μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 
Από 
Από 
Από
Από 
Από

901 μέχρι 1400 κυβικά εκατοστά 
1401 μέχρι 1600 κυβικά εκατοστά 
1601 μέχρι 1800 κυβικά εκατοστά 
1801 μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά 
2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

10%
20%
25%
35%
45%
75%

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2093/1992 
αντικαθίσταται ως εξής:
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πικοινωνιών. Κατά της απόφασης επιτρέπεται ενδικο- 
φανής προσφυγή εντός δεκαπέντε (15) ημερών, η 
άσκηση της οποΐας ή η προθεσμία της οποίας δεν 
αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Σε περίπτωση 
υποτροπής, τα ως άνω ποσά διπλασιάζονται."

Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων του αϊτό 27-11/14-12-26  

προεδρικού διατάγματος όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 

ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α ’)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του προεδρικού 
διατάγματος της 27-11/14-12-26 "περί κωδικοποιήσεως 
των περί συστάσεως Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων”, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν, 1486/1984, αντι
καθίσταται ως εξής:

"2. Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. αποτελείται:
α) από 155 αιρετά μέλη,
β) από τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών των 

Ειδικοτήτων του άρθρου 10 και
γ) από τα πρόσωπα που έχουν διατελέσει εκλεγμένοι 

Πρόεδροι και Α' Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τ.Ε.Ε. στις αμέσως δύο προηγούμενες θητείες. Τα 
πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι για 
τις προηγούμενες α' και β' περιπτώσεις, αν μέχρι 'την 
τελευταία ημέρα της υποβολής υποψηφιότητας δεν 
παραιτήθηκαν της ιδιότητας του αριστείνδην".

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του 
ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθί
σταται ως εξής:

Τια την εφαρμογή της περίπτωσης γ' της παρ. 2, 
εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που έχουν μείνει στο 
αξίωμα τουλάχιστον τα δύο τρίτα του χρόνου της 
θητείας".

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθί
σταται ως εξής:

"Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία αφού εκλε
γούν από την Αντιπροσωπεία ως ψηφολέκτες δύο μέλη 
της. Για την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής κατα
τίθενται στον Πρόεδρο, ύστερα από πρόσκλησή του, 
τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων που προτείνονται από 
πέντε τουλάχιστον παρόντα μέλη της Αντιπροσωπείας. 
Αφού λήξει η παράδοση των ψηφοδελτίων των υπο
ψηφίων, γίνεται η εκλογή με απλή αναλογική κατά 
ψηφοδέλτιο υποψηφίων. Μετά την εκλογή των μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής, η Αντιπροσωπεία εκλέγει 
μεταξύ των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, κατά 
σειρά, τον Πρόεδρο, τον Α' και Β' Αντιπρόεδρο, το 
Γ ενικό Γ ραμματέα και τον αναπληρωτή Γ ενικό Γ ραμ- 
ματέα, με μυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή κάθε 
μέλους του Προεδρείου, κατατίθενται στον Πρόεδρο, 
ύστερα από πρόσκλησή του, υποψηφιότητες προτεινό- 
μενες από (10) τουλάχιστον μέλη. Αφού λήξει η υποβολή 
υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και 
ακολουθεί η ψηφοφορία. Τις θέσεις του Προεδρείου 
καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν ψή
φους περισσότερους από το μισό του όλου αριθμού 
των μελών της Αντιπροσωπείας. Αν κάποιος υποψήφιος 
δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται με τους αυτούς ή νέους υποψήφιους, 
ακολουθεί ψηφοφορία και εκλέγονται για τις αντίστοιχες

θέσεις οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο 
αριθμό ψήφων".

4. Τα εδάφια πρώτο και τρίτο της παρ. 4 του άρθρου 
8 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, α
ντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

"Ανάκληση της Διοικούσας Επιτροπής ή μέλους του 
Προεδρείου από τήν ιδιότητα που κατέχει σε αυτό, 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μπορεί να αποφα- 
σισθεί από την Αντιπροσωπεία, αν συντρέχει σπουδαίος 
λόγος, με αίτηση, η οποία υποβάλλεται σ τον Πρόεδρο 
της Αντιπροσωπείας και υπογράφεται τουλάχιστον από 
το 1/3 των μελών της".

"Η ανάκληση γίνεται δεκτή με πλειοψηφία του όλου. 
αριθμού της Αντιπροσωπείας και επιπλέον για τα μέλη- ί̂ 
του Προεδρείου σε καμία περίπτωση, με λιγότερες 
ψήφους από αυτές που έλαβαν κατά την εκλογή".

5. Το εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ίδιου 
προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, καταργείται.

6. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ίδιου προεδρικού 
διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος 
στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει, από τα μέλη της 
πρώτα τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γ ενικό Γ ραμματέα 
της και μετά τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, όπως 
ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος".

7. Το πρώτο εδάφιο1 της παρ. 2 του άρθρου 13 του 
ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθί
σταται ως εξής:

"Η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος α- 
ποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και "Γενικό 
Γραμματέα, που αποτελούν το Προεδρείο και από έξι 
μέλη, Ειδικά για Περιφερειακά Τμήματα με περισσότερα 
από 4.000 μέλη ο αριθμός των μελών της Διοικούσας 
Επιτροπής ορίζεται σε οκτώ (8). Η εκλογή γίνεται με 
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 8. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση 
της Αντιπροσωπείας, που πραγματοποιείται πέντε (5) 
ημέρες μετά την εκλογή της, με φροντίδα του προη
γούμενου Προέδρου της Αντιπροσωπείας του Περιφε
ρειακού Τμήματος".

8. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ίδιου προεδρικού 
διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 
8 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη Διοικούσα Επι
τροπή Περιφερειακού Τμήματος. Ειδικά για την ανάκληση 
της Διοικούσας Επιτροπής ή μέλους αυτής ή μέλους 
του Προεδρείου, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της 
παρ. 4 του άρθρου 8, απαιτείται πλειοψηφία του όλου 
αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας του Περιφε
ρειακού Τμήματος".

9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ίδιου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθί
σταται ως εξής:

Ή  Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) 
μέλη*.

10. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 16 του ίδιου 
προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίστανται 
ως εξής:

"1. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών 
των οργάνων του Τ.Ε.Ε. διενεργείται εντός του μηνός 
Μαρτίου, κάθε τρίτου έτους, σε μία ή δύο συνεχόμενες 
ημέρες, που καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., ταυτόχρονα στις έδρες όλων
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των νομαρχιών και των επαρχιών της Χώρας, κάθε δε 
μέλος, μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται την 
ημέρα της εκλογής."

'4. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμ
ματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και οι 
Σύμβουλοι της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και 
των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμη
μάτων δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για όργανα των 
διοικητικών συμβουλίων συλλόγων ειδικοτήτων ανάλο
γων με εκείνες των μελών του Τ.Ε.Ε. ή άλλων παρεμ
φερών συνδικαλιστικών οργανώσεων, αν δεν παραιτη
θούν από τη θέση τους μέχρι την τελευταία ημέρα 
υποβολής υποψηφιότητας.

Μέλη των διοικητικών συμβουλίων των παραπάνω 
συλλόγων ή οργανώσεων δεν μπορούν να είναι υπο
ψήφιοι για μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. 
και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών 
Τμημάτων, αν δεν παραιτηθούν από τις θέσεις τους 
μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιότητας·.

11. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως", ρυθ
μίζονται όλα τα αναγκαία θέματα που προβλέπονται 
στο π.δ. 327/1987 (ΦΕΚ 151 Α'), όπως τροποποιήθηκε 
με το π.δ. 404/1990 (ΦΕΚ 159 Α') και άπτονται των 
τροποποιήσεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 15
Διαρρυθμίσεις ορισμένων διατάξεων των αποφάσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ  245/88 
και Δ  247/88, σε εκτέλεση της απόφασης του Δικα
στηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2ας Αύ
γουστου 1963, στην υπόθεση 0-9/92

1. Ορισμένες διατάξεις της κυρωθείσας με το ν. 
1Β39/1989 (ΦΕΚ 90 Α’) απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ
γού Οικονομικών αριθμ. Δ  245/88, σε ό,τι αφορά τις 
οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών από άλλο κρά
τος μέλος της Κοινότητας, εφαρμόζονται, καθ' όλον 
το χρόνο ισχύος της Οδηγίας 83/183/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ,
I  105/23.4.83), ως ακολούθως: 

α. Η φράση "ανά δωδεκάμηνο", που αναφέρεται στον 
τρίτο στίχο του στοιχείου (γ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 της Δ 245/88 ΑΥΟ, αντικαθίσταται από τη 
φράση "ανά ημερολογιακό έτος’ .

β. Από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της Δ 245/88 
ΑΥΟ διαγράφεται η φράση "τουλάχιστον κατά τα τε 
λευταία δύο (2) δωδεκάμηνα".

γ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 της Δ  245/88 
ΑΥΟ, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια:

"Οι ιδιώτες αποδεικνύουν με οποιονδήποτε τρόπο 
τον τόπο της συνήθους κατοικίας τους, ιδίως με το 
δελτίο ταυτότητάς τους ή με οποιοδήποτε άλλο έγκυρο 
έγγραφο, περιλαμβανομένου του πιστοποιητικού της 
παραγράφου 1 ή 2 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την απόδειξη 
της συνήθους κατοικίας που γίνεται σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο, ή με σκοπό ορισμένους ειδικούς

ελέγχους, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν κάθε 
συμπληρωματικό πληροφοριακό ή αποδεικτικό στοιχείο".

2. Ορισμένες διατάξεις της κυρωθείσας με το  ν. 
1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α') απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ
γού Οικονομικών αριθ. Δ  247/88, σε ό,τι αφορά τις 
προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων 
ιδιωτικής χρήσης από άλλο κράτος μέλος της Κοινό
τητας, εφαρμόζονται, καθ: όλον το χρόνο ισχύος της 
Οδηγίας 83/182/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. I  105/23.4.83), ως 
ακολούθως:

α. Η φράση 'ανά δωδεκάμηνο", που αναφέρεται μεταξύ 
του δεύτερου και τρίτου στίχου, του άρθρου 3 της Δ 
247/88 ΑΥΟ, αντικαθίσταται από τη φράση "ανά ημε
ρολογιακό έτος".

β. Από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 8 της Δ 247/88 ΑΥΟ διαγράφεται η ακόλουθη 
φράση που αναφέρεται μεταξύ τέταρτου και πέμπτου 
στίχου:

"το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, ανάλογα με 
την απόσταση ή την κατάσταση του οχήματος".

γ. Στο άρθρο 15 της Δ  247/88 ΑΥΟ προστίθενται 
τρίτο και τέταρτο εδάφια:

"Οι ιδιώτες αποδεικνύουν με οποιονδήποτε τρόπο 
τον τόπο της συνήθους κατοικίας τους, ιδίως με το 
δελτίο ταυτότητάς τους ή με οποιοδήποτε άλλο έγκυρο 
έγγραφο.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την απόδειξη 
της συνήθους κατοικίας, που γίνεται σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο ή με σκοπό ορισμένους ειδικούς 
ελέγχους, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν κάθε 
συμπληρωματικό πληροφοριακό ή αποδεικτικό στοιχείο".

Άρθρο 16
Απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, 
καθώς και το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος (Ε.Π.Ε.Τ.), 
τα αυτοκίνητα-οχήματα που παραλαμβάνονται από τις 
Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, εφόσον έχει προηγηθεί 
έγκριση της Ιεράς Κοινότητας.

Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στα αυτοκίνητα που 
παραλαμβάνονται από τους δήμους και τις κοινότητες 
βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 
3686/1957 (ΦΕΚ 64 Α'), όπως έχει ανπκατασταθεί με 
το  άρθρο 8 του α.ν. 36/1968 (ΦΕΚ 285 Α’) δεν έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α').

Άρθρο 17
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

1. Από την 1.9.1993 καταργούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 10 του ν. 2093/1992.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 2162/1923 (ΦΕΚ 
120 Α') καταργείται από την έναρξη της ισχύος της 
(26.7.1993).
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Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθ/ικού Κτηματολογίου, 

Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά 
βιβλία και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από εισήγηση 
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, κηρύσσεται υπό κτηματογράφηση η 
οριοθετούμενη με την απόφαση αυτή περιοχή.

2. Η απόφαση για την κήρυξη περιοχής υπό κτημσ- 
τογράφηση τσιχοκολλάται στα οικεία δημοτικά ή κοι
νοτικά καταστήματα, δημοσιεύεται δύο φορές διαδοχικά 
σε δύο εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον 
υπάρχουν, και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς 
επίοης στον κατά τόπο αρμόδιο συμβολαιογραφικό σύλ
λογο και το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Α
θηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκάνησου.

Άρθρο 2
Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων

1. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. καλούνται όσοι έχουν 
εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολσγικά βιβλίο 
δικαίωμα σε ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής 
να υποβάλουν δήλωοη με περιγραφή του δικαιώματος 
και αναφορά στην αιτία κτήσης του. Η δήλωση γίνεται 
σε ειδικό έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου, με μνεία 
των εγγράφων που συνυποβάλλονται, καθορίζεται με 
απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε..

2. Το Ελληνικό Δημόσιο, οι οργανισμοί του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της κατά την προη
γούμενη παράγραφο δήλωσης.

3. Έως ότου εκδοθε! νόμος για τα κτηματολογικά 
βιβλία, τα δικαιώματα σε ακίνητα, για τα οποία πρέπει 
να υποβληθεί δήλωση, ορίζονται με απόφαση του Υ 

πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ
γων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως.

Α. Η δήλωση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γ  ραφείο Κτη
ματολογίου ή στο οικείο κοινοτικό ή δημοτικό κατάστημα 
ή όπου αλλού ορίζεται στην απόφαση που κηρύσσει 
την περιοχή υπό κτηματογράφηση.

5. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 
τριών (3) μηνών από την τελευταία δημοσίευση της 
απόφασης του άρθρου 1 στον τύπο. Η αντίστοιχη προ
θεσμία για τους κατοίκους της αλλοδαπής είναι έξι (6) 
μηνών.

6. Για κάθε μεταβολή των κατά την παράγραφο 3 
δικαιωμάτων, που επέρχεται από την επομένη της 
υποβολής της αρχικής δήλωσης έως την έναρξη της 
κατά το άρθρο 5 παράγραφο 1 προθεσμίας, υπαχρεοϋ- 
νται οι δικαιούχοι να υποβάλουν συμπληρωματική δή
λωση. Για τη δήλωση αυτή ισχύουν αναλόγως οι πα
ράγραφοι 1 και 4.

7. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης έχουν 
ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 22 του ν. 1599/1986.

8. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης 
απαγορεύεται κάθε εμπράγματη δικαιοπραξία για το 
ακίνητο το οποίο αφορά, καθώς επίσης η χορήγηση 
άδειας οικοδομής, αποκλείεται η είσπραξη της τυχόν, 
από αναγκασπκή απαλλοτρίωση του ακινήτου ή από 
άλλη συναφή αιτία, οφειλόμενης αποζημίωσης, η οποία 
και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
υπέρ του δικαιούχου, και επιβάλλεται, ύστερα από σχε
τική βεβαίωση του Ο.Κ.Χ.Ε,, πρόστιμο το οποίο ει- 
σπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων. Τα παραπάνω πρόστιμα δεν δύνανται 
να είναι μικρότερα των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, 
και μεγαλύτερα των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) 
δραχμών ανάλογα με το είδος ή την αξία των ακινήτων, 
όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δη
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οποια- 
δήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή 
αυτής της παραγράφου αίρεται με την εκ των υστέρων 
υποβολή δηλώσεως, η οποία αποδεικνύεται με σχετικό 
πιστοποιητικό που εκδίδει το αρμόδιο Γ ραφείο Κτημα
τολογίου, Η εκπρόθεσμη αυτή δήλωση, η οποία υπο-
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και υπαλλήλους του Δημοσίου, με σκοπό τη σύνταξη 
μελετών, καθώς και την κατάρτιση προσχεδίων νόμων, 
προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων.

Με την αρχική ή άλλη απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. ρυθμίζεται 
και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία 
κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας, η δε αποζημίωση 
για τους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς τους, 
η οποία μπορεί να ορίζεται κατά παρέκκλιση οποιοσ
δήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλο
ντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από πρό
ταση του Ο.Κ.Χ.Ε.."

4. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που αναφέρεται 
στην 13426/30.11.1994 απόφαση του Υπουργού Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, θεωρείται 
ότι έχει συσταθεί και λειτουργήσει εγκύρως από το 
χρόνο έκδοσης της υπουργικής αυτής απόφασης. Η 
διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 2 του ν. 1647/1986, η οποία προστίθεται με 
την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζεται και ως προς 
την παραπανω νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του 
ν. 1647/1986 "περί Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρ
τογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλων σχετικών 
διατάξεων", ως εξής:

'8. Στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στο γραμματέα 
και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης 
στον εισηγητή των εισσγόμενων προς συζήτηση ενώπιον 
του θεμάτων, καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρία
ση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από πρόταση του 
Ο.Κ.Χ.Ε.."

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του 
ν. 1512/1985, όπως ισχύει ήδη, προστίθεται εδάφιο που 
έχει ως εξής:

Τ α  συμβόλαια για σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή 
κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα του 
Λήμου Καλλιθέας της Νομαρχίας Πειραιά, τη οποία 
καταρτίστηκαν από 8.11.1993 έως 31,12.1993, χωρίς νο 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδα
φίων της ίδιας παραγράφου, θεωρούνται έγκυρα εξυ- 
παρχής, εφόσον, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δη
μοσίευση της παρούσας διάταξης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, προσκομιστεί στον οικείο υποθηκοφύλα
κα, με φροντίδα των συμβολαιογράφων που συνέταξαν 
τα συμβόλαια αυτά, το απόσπασμα από τα κτηματσ- 
γραφικά στοιχεία που τηρεί το οικείο Γροφείο Κτημα
τολογίου."

7. Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών 
που υπάγονται στον Κτηματολογικά Κανονισμό Δωδε- 
κανήσου και το Κτηματολογικό Γραφείο Πρωτευούσης 
ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται 
με πρότασή των Υπουργών Προεδρίας, Δικαιοσύνης και 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με 
το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται επίσης θέματα διοικητικά 
και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια,

Άρθρο 15

1. Από τις πιστώσεις που πρσβλέπονται στην παρά
γραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 1847/1986 (ΦΕΚ 141 
Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του ν. 
1832/1989 (ΦΕΚ 54 Α'), επιτρέπεται να καλύπτονται και

οι δαπάνες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις κ.Οι οδοι
πορικά έξοδα για μεταβάσεις, στα Κράτη-μάλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσωπικού του Υπουργείου Πε
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων, προς υποστή
ριξη θεμάτων και αιτημάτων των υπηρεσιών αυτών στα 
αρμόδια κοινοτικά όργανα.

Από τις ίδιες πιστώσεις μπορεί επίσης να καλύπτονται, 
ειδικά για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων και τη Γ ενική Γ ραμματεία Δημόσιων 
Έργων, και οι δαπάνες για εκτός έδρρς κίνηση και 
οδοιπορικά έξοδα και του λοιπού μη τεχνικού προσω
πικού, καθώς επίσης και σι αμοιβές για υπερωριακή, 
νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία του τεχνικού 
και λοιπού προσωπικού.

2. α) Στη δεύτερη σειρά της παραγράφου 7 του 
άρθρου 6 του ν. 1418/1984, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 2229/1994 
(ΦΕΚ 138 Α'), μετά τις λέξεις "εκπονούμενης μελέτης" 
προστίθενται οι λέξεις "μετά την έγκρισή της",

β) Στο τέλος της ανωτέρω παραγράφου 7 προστί
θενται τα κάτωθι:

"Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζο
νται προκειμένου για μελέτες πολεοδόυησης τοπογρα- 
φΐκές. κτημοτογραφικές, πρόζας εφαρμογής, γενικών 
πολεοδομικών σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου, ρυθ
μιστικές και χωροταξικές και γενικά μελέτες οι οποίες 
δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση δημόσιων έρ
γων.1

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου Μόνου 
του ν.δ/τος 2726/1953 (ΦΕΚ 325 Α') προστίθεται, εδάφιο 
που έχει ως εξής:

"Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης 
κατάθεσης των αμοιβών μελετών ή επιβλέψεων από 
τον εργοδότη μπορεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη της 
σφειλόμενης σμοιβής, ύστερα από αίτηση του ενδιπ- 
φερόμενου μέλους του Τ.Ε.Ε. ή της εταιρείας εκπο- 
νήσεως τεχνικών μελετών ή των εκάστοτε σιινιοτώμε- 
νων γραφείων ή συμπραττόντων γραφείων εκπονησεως 
τεχνικών μελετών, στην οποία θα προσδιορίζεται και 
το σύνολο της δικαιούμενης αμοιβής".

4. α) Η περίπτωση σ' της παραγράφου 5 του άρθρου
7 του π.δ/τος της 27,11/14.12.1926 'περί κωδικοποιή- 
σεως των περί συστάσεως Τ.Ε.Ε- κειμένων διατάξεων, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1486/1984, 
αντικαθίσταται ως εξής:

'α) εκλέγει από τα μέλη της για όλη τη θητεία της 
με μυστική ψηφοφορία ταν Πρόεδρο, τον Α' αντιπρόεδρο, 
το  Β' αντιπρόεδρο, το Γ ενικό Γ ραμματέα και τον ανα
πληρωτή Γενικό Γραμματέα της αντιπροσωπείας, που 
αποτελούν το Προεδρείο της καΓ

β) Κατά την πρώτη εφαρμογή τω ν διατάξεων της 
προηγούμενης παραγράφου α) η αντιπροσωπεία του 
Τ.Ε.Ε, συγκαλείται σε ειδική συνεδρίαση μέσα σε δύο 
(2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκλέγει για τη συ
μπλήρωση του προεδρείου της τον Β' αντιπρόεδρο και 
τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα με τη διαδικασία 
της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ιδίου π.δ/τος της 
27.11/14. ί 2.1926, όπως ισχύει.

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
8 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, α
ντικαθίσταται ως εξής:

Ή  Διοικούσα Επιτροπή τουΤ.Ε,Ε. βρίσκεται σε απαρτίυ 
όταν τα παρόντα μέλη αυτής, μεταξύ τω ν  οποίων ·
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Πρόεδρος ή ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, είναι περισ
σότερα από τα σπόντα'.

δ) Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 13 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"Οι Διοικούσες Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία αν 
τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα’ .

5. α) Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 5 
του ν. 2229/1994 {ΦΕΚ 138 Α') προστίθεται φράση που 
έχει ως εξής:

"και της κράτησης που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της παραγράφου 34 του άρθρου 27 του ν. 2165/1993 
(ΦΕΚ 137 Α')·.

β) Η αληθινή έννοια των διατάξεων της παραγράφου 
35 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 είναι ότι σε αυτές 
δεν περιλαμβάνεται το αντίστοιχης ειδικότητας προ
σωπικό των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις διατά
ξεις των περιπτώσεων γ', δ'. ε', η-, ια', ιβ', ιγ και ιδ' 
της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, 
καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών ανα
γκών.

Άρθρο 16

1. Στο άρθρο δέκατο του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α') 
προστίθεται η παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

•6, Μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης η Εταιρεία 
μπορεί να ζητήσει την απόδοση των ακινήτων, που α- 
παλλοτριώθηκαν, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
μέτρων περί νομής των διατάξεων του άρθρου 733 και των 
παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 734 του Κ. Πολ. Δ.. 
Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 
το̂ ν παραγράφων 3 και 4 του ανωτέρω άρθρου 734, Η 
συζήτηση για την απόδοση των ακινήτων προσδιορίζεται 
μέσο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή 
της αίτησης και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από τη συζήτηση της υπόθεσης. Αναβολή 
της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μια φορά για ουσιώδη 
λόγο. Νέα δικάσιμος προσδιορίζεται μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες και σε αυτή κλητεύονται μόνο όσοι διάδικοι 
απούσιαζαν. Κλήτευστ, για τη νέα συζήτηση γίνεται πριν 
από 48 ώρες.

Με την ίδια διαδικασία δύναται η Εταιρεία να ζητήσει 
την απόδοση των χώρων που πρόκειται να χρησιμο
ποιήσει προσωρινώς, σύμφωνα με πς παραγράφους 3, 
4 και 5 του παρόντος."

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως αυτή συμπληρώθηκε 
με τις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου 4 του ν. 
2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α'), προστίθεται εδάφιο που έχει 
ως εξής:

'Σε δημοπρασία δημόσιου έργου, που περιλαμβάνει 
περισσότερες από μία κατηγορίες και η εργοληπτική 
επιχείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη της κύριας 
κατηγορίας (κύρια θεωρείται η μεγαλύτερη σε προϋπο
λογισμό κατηγορία), δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια για 
τις άλλες κατηγορίες του έργου, εφόσσν η επιχείρηση 
είναι εγγεγραμμένη σε αυτές τις κατηγορίες στην ίδια 
ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη δημοπρασία".

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
19 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 προστίθενται τα 
εξής: ι · · .

'ή των οποίων η προκήρυξη της δημοπράτησης ή η 
ανάθεση γίνει απά τον αρμόδιο φορέα, στον οποίο 
ανήκε το έργο, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από

τη σύσταση της εταιρείας".
4. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου

1 του άρθρου 1Β του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α ), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 
του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α'), προστίθεται εδάφιο ως 
εξής:

“Επίσης με την ίδια απόφαση του Υπουργού το  ποσό 
αυτό διατίθεται για έργα ανάπλασης κοινόχρηστων χώ
ρων, για την απαλλοτρίωση ελεύθερων χώρων και τη 
μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου, καθώς και την 
απόκτηση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και 
τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων τους με τη 
δημιουργία αστικού και περιαστικου πρασίνου στους 
Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρα
κτήρα".

5. α) Μόνιμοι υπάλληλοι του Ινστιτούτου Τεχνικής 
Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), 
οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπη
ρετούν σε οργανικές θέσεις του Ινστιτούτου των κλάδων 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Σειομολόγων (προ
σωρινός κλάδος) και έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν 
διδακτορικό δίπλωμα εντός πενταετίας από τη δημο
σίευση του παρόντος, μπορούν να εντάσσονται σε 
θέσεις Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (Μ.Ε.Π.) και 
σε βαθμίδα ανάλογη με τα οριζόμενα από τις διατάξεις 
των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 11 του 
π.δ/τος 77/1989 (ΦΕΚ 35 Α') προσόντα.

β) Οι παραπάνω υποψήφιοι κρίνονται για τις θέσεις 
αυτές, σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου 11 του 
π.δ/τος 77/1989, ύστερα από αίτησή τους, που υπο
βάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Σ.Α.Κ., μέσα 
οε αποκλειστική προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 
από τη δημοσίευση του παρόντος ή από την ημερομηνία 
απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος.

γ) Για την προαγωγή του προσωπικού αυτού σε 
ανώτερη βαθμίδα τηρείται η διαδικασία του άρθρου 11 
του π.δ/τος 77/1989.

6. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου Β του 
ν. 679/1977, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 5 του ν. 2229/1994, προστίθενται εδάφια που 
έχουν ως εξής:

"Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εφαρμόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις των πρώτων τεσσάρων εδαφίων της πα
ραγράφου αυτής για πρόσληψη τεχνικού προσωπικού, 
και για κάθε έργο εθνικού ή διανομαρχιακού επιπέδου 
(εκτός έργων ΕΥΔΕ), που περιλαμβάνεται σε κοινοτικό 
πρόγραμμα και εκτελείται από το Δημόσιο ή τους φορείς 
του δημόσιου τομέα. Με τις αυτές αποφάσεις ρυθμί
ζονται και όλα τα σχετικά θέματα. Οι σχετικές δαπάνες 
βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου και δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για ποσό 
προϋπολογισμού έργου μέχρι ένα και μισό δισεκατομ
μύριο και για πέραν του ποσού αυτού ποσοστό 0,5%.*

'Αρθρο 17

1. Α) Εντός των ορίων της περιοχής που χαρακτη
ρίζεται ως ΒΙΠΑ με την 85766/6244/16.9.1993 απόφαση 
των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντας, Χωροτα
ξίας και Δημόσιων Έργων "Εγκριση ΓΠΣ του οικισμού 
Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής {Ν. Αττικής)* (ΦΕΚ 
1260 Δ') ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης τέσσερις 
χιλιάδες (4.000) τ.μ..
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Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

Ο Π ΡΟ ΕΔΡΟ Σ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8,12,13 του από 27.11/ 

14.121926 π. διατάγματος «Περί κωδικοποιήσεως των 
περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων 
διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α'), όπως αυτές ισχύουν, και 
ειδικότερα το άρθρο 16 παρ.6 του ίδιου π. δ/τος, όπως 
η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί με το  άρθρο
15 του Ν. 1486/1984 (161 Α') και έχει συμπληρωθεί με το 
άρθρο 5 του Ν. 1799/1988 (ΦΕΚ 167 Α').

2 Τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 
162 Α')

3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α').

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  κρατικού 
προϋπολογισμού.

6. Την αριθ. 7/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:

, Άρθρο 1
Εκλογές Τ.Ε.Ε.

Κατά τις εκλογές για την ανάδειξη τω ν  αιρετών 
μελών τω ν οργάνων του Τ.Ε.Ε. εκλέγονται με άμεση 
εκλογής τα  μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., της 
Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος, τω ν 
Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Ανωτάτου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου και τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών 
Ειδικοτήτων.

Η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, η 
οποία προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου
16 του ΠΔ της 27.11/14.1226 “περί κωδικοποιήσεως 
τω ν περί συστάσεως ΤΕΕ κειμένων διατάξεων” όπως

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 
2833/2000, για καθορισμό της ημέρας ή τω ν  ημερών 
διενέργειας τω ν  εκλογών για την ανάδειξη αιρετών 
μελών των οργάνων του ΤΕΕ, εκδίδεται το  αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους από 
το  έτος διενέργειας των εκλογών. Η απόφαση αυτή 
ανακοινώνεται στη Γ ενική Γ ραμματεία Δημοσίων Εργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο  του ΤΕΕ.

Αρθρο 2 
Προκήρυξη εκλογών

1. Η προκήρυξη για τη διεξαγωγή τω ν  εκλογών γίνε
ται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τ.Ε.Ε., εβδομήντα πέντε ημέρες πριν από την ημερο
μηνία διενέργειας των εκλογών στέλνεται σε όλες τις 
Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών τω ν  Νομαρχιών της 
Χώρας, στα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε. και στις 
Νομαρχιακές Επιτροπές του Τ.Ε.Ε. Η Κεντρική Υπηρεσία 
του Τ.Ε.Ε., οι Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, τα Περιφερει
ακά Τμήματα και οι Νομαρχιακές Επιτροπές του Τ.Ε.Ε. 
τοιχοκολλούν στα Γ ραφεία τους αντίγραφο της προ
κήρυξης, το αργότερο μέχρι την προθεσμία της παρ.3 
του παρόντος άρθρου και δίνουν στους ενδιαφερομέ
νους κάθε δυνατή πληροφορία. Τυχόν τοιχοκόλληση 
στα παραπάνω Γ ραφεία σε χρόνο μικρότερο εκείνου 
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 δεν επηρεάζει το 
κύρος των εκλογών.

2. Με “την προκήρυξη γνωστοποιείται η ημέρα που θα 
γίνουν οι εκλογές, οι ώρες ψηφοφορίας, ο αριθμός των 
αιρετών μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και ο 
αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα ή 
εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 4, ο αριθμός των μελών της Αντιπροσω
πείας κάθε περιφερειακού Τμήματος και ο αριθμός που 
αναλογεί σε κάθε νομό της περιοχής του Τμήματος, τα 
προσόντα των υποψηφίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
περί Τ.Ε.Ε. διατάξεις, το υποχρεωτικό της ψηφοφορίας 
και οι συνέπειες της αδικαιολόγητης αποχής, ο αριθμός 
των εκλογικών τμημάτων για τις πόλεις που κατά την 
κρίση του Τ.Ε.Ε. απαιτείται να συσταθούν περισσότερα 
από ένα εκλογικά Τμήματα και καλούνται τα  μέλη να 
προσέλθουν στις εκλογές και, όσοι θέλουν, να υποβάλ
λουν υποψηφιότητες όπως ορίζεται σ το  άρθρο 3.
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απαιτουμένου χρόνου. Για τη διακοπή παίρνει ειδική 
απόφαση η Επιτροπή που καταχωρείται στα πρακτικά 
Διακοπή δεν επιτρέπεται πριν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 
η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε. και σταλεί το  τηλεγράφημα της επόμενης 
παραγράφου. Σε περίπτωση διακοπής η εφορευτική επι
τροπή παίρνει κατά την κρίση της όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την εξασφάλιση των στοιχείων της εκλογής 
και της καταμέτρησης, τη σφράγιση των κιβωτίων και 
την εξασφάλισή τους σε ιδιαίτερο χώρο που σφραγί
ζεται και τα κλειδιά του παραδίδονται στον Πρόεδρο 
της εφορευτικής επιτροπής.

4. Μετά το τέλος της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων 
κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου για την 
Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε., ο Πρόεδρος της Εφορευτικής 
Επιτροπής με τηλεγράφημά του προς τον Πρόεδρο της 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, γνωστοποιεί τον 
αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός 
ή μεμονωμένος υποψήφιος.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής και την κα
ταμέτρηση των ψήφων για όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ε., 
ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής αποστέλλει 
με συστημένο σφραγισμένο φάκελλο στην Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το  αντίτυπο του εκλογικού καταλόγου που χρησι- 
μοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της εκλογής.

β) τον ονομαστικό πίνακα αυτών που ψήφισαν και το 
συμπληρωματικό πίνακα των μελών που ψήφισαν χωρίς 
να είναι γραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Τ.Ε.Ε.

γ) το  ένα αντίτυπο του πρακτικού διεξαγωγής των 
εκλογών και της διαλογής και καταμέτρησης των ψηφο
δελτίων μαζί με τους πίνακες διαλογής. Τους φακέλλους 
αυτούς παραλαμβάνει ο Πρόεδρος ή ειδικά εξουσιοδο
τημένο από αυτόν μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής. Ο Πρόεδρος κάθε εφορευτικής (δικαστικός 
λειτουργός) τηρεί υπ1 ευθύνη του στο Πρωτοδικείο, το 
οποίο τον υπέδειξε ως Πρόεδρο, το ένα από τα αντίτυπα 
του πρακτικού καθώς και τα ψηφοδέλτια της εκλογής 
μέχρι την εκδίκαση τω ν τυχόν ενστάσεων κατά της 
εκλογής.

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται σε κάθε εφορευτική 
επιτροπή μέχρι τη λήξη της διαλογής και καταμέτρηση 
των ψήφων για όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ε. και τη σύνταξη 
του πρακτικού διεξαγωγής των εκλογών, εκδικάζονται 
από την ίδια την εφορευτική επιτροπή και αναφέρονται 
στα πρακτικά.

Αρθρο 16 
Έκδοση τελικών αποτελεσμάτων.

1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή βάσει των στοιχεί
ων που αποστέλλουν τα εκλογικά τμήματα καταρτίζει 
τους τελικούς πίνακες των αποτελεσμάτων κατά αιρετό 
όργανο. Στους πίνακες αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά 
συνδυασμούς και κατά σειρά επιτυχίας, η ειδικότητα 
κάθε υποψηφίου και ο αριθμός ψήφων που έλαβε. Ειδικά 
για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. καταρτίζονται χωρι
στά πίνακες και με ιδιαίτερη σειρά επιτυχίας για τους 
υποψήφιους που αντιστοιχούν σε κάθε Περιφερειακό 
Τμήμα ή εξομοιούμενη με Τμήμα περιφέρεια.

2. Με βάση τους πίνακες αυτούς η Επιτροπή προχωρεί 
στην έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και συντάσ
σει για όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ε. πίνακες επιτυχόντων 
και τω ν επιλαχόντων σύμφωνα με τις επόμενες δια

τάξεις και ιδιαίτερα των παραγράφων 3 και 4 για την 
Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. και των παραγράφων 3 και 5 
για τα λοιπά όργανα. Οι υπόλοιπες παράγραφοι 6,7 και
8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται γενικά.

3. Για όλα τα αιρετά όργανα προσδιορίζεται πρώτα ο ^  
αριθμός των εδρών που παίρνει κάθε συνδυασμός ή με
μονωμένος υποψήφιος. Ο αριθμός των εδρών καταρχήν 
προσδιορίζεται ως το ακέραιο μέρος του αριθμού που 
προκύπτει αφού πολλαπλασιασθεί ο συνολικός αριθ
μός των αιρετών μελών κάθε οργάνου με τον αριθμό 
των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός 
ή ο μεμονωμένος υποψήφιος και το  γινόμενο διαιρεθεί 
με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων. Για 
τους μεμονωμένους υποψήφιους ο αριθμός αυτός πε
ριορίζεται σε μια ακέραια μονάδα αν την υπερβαίνει. Ο 
αριθμός των εδρών που απομένει αδιανέμητος κατα- 
νέμεται στη συνέχεια μεταξύ των συνδυασμών και των 
λοιπών μεμονωμένων υποψηφίων κατά σειρά μεγέθους 
δεκαδικού υπολοίπου.

4. α. Για την κατανομή των εδρών της Αντιπροσω
πείας του Τ.Ε.Ε., που προσδιορίστηκαν συνολικά κατά 
συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου στα Περιφερειακά 
Τμήματα ή τις εξομοιούμενες με Τμήμα περιφέρειες, ο 
συνολικός αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των 
εκλογικών τμημάτων του Περιφερειακού Τμήματος ή της 
εξομοιούμενης περιφέρειας διαιρείται με τον αντίστοιχο 
αριθμό εδρών της περιφέρειας το ακέραιο μέρος αυτής 
της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο της περιφέ
ρειας. Όσες ακέραιες φορές χωράει το εκλογικό αυτό 
μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε 
ο κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος σε όλα 
τα εκλογικά τμήματα του Περιφερειακού Τμήματος ή 
της εξομοιούμενης περιφέρειας, τόσος είναι ο αριθμός 
των εδρών που παίρνει ο αντίστοιχος συνδυασμός από 
την πρώτη κατανομή στη συγκεκριμένη περιφέρεια και 
οι έδρες αυτές καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους 
που συγκέντρωσαν κατά σειρά το μεγαλύτερο αριθμό 
σταυρών προτίμησης μεταξύ τω ν υποψηφίων του συν
δυασμού που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή 
την εξομοιούμενη περιφέρεια. Τα υπόλοιπα του κάθε 
συνδυασμού μεταφέρονται στη δεύτερη κατανομή.

β. Γ ια διευκόλυνση της διαδικασίας της δεύτερης κα
τανομής συντάσσεται τετραγωνικός πίνακας, ο οποίος 
στις κάθετες στήλες έχει τους συνδυασμούς ή μεμο
νωμένους υποψήφιους που συμμετείχαν στις εκλογές - 
αρχίζοντας από αυτόν που συγκέντρωσε τους περισ
σότερους συνολικά ψήφους και τελειώνοντας με αυτόν 
που συγκέντρωσε τους λιγότερους ψήφους - στη δε 
οριζόντια γραμμή έχει τις περιφέρειες, αρχίζοντας από 
την περιφέρεια που παρουσιάζει το μεγαλύτερο αριθμό 
εγγεγραμμένων Μελών στο Μητρώο του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα 
με τη βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που ορίζεται 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 και τελειώνοντας 
με την περιφέρεια που έχει τον μικρότερο αριθμό εγ
γεγραμμένων Μελών στο Μητρώο του Τ.Ε.Ε. Σε κάθε 
περιφέρεια υπάρχουν πέντε στήλες:

α) στην πρώτη αναγράφονται οι ψήφοι του κάθε συν
δυασμού ή μεμονωμένου υποψήφιου στην αναφερόμενη 
περιφέρεια,

β) στην δεύτερη στήλη αναγράφεται το πηλίκο της 
διαίρεσης ψήφοι συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψήφιου 
στην περιφέρεια δια του εκλογικού μέτρου της περιφέ-
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ρειας - το ακέραιο μέρος κάθε τέτοιου αποτελέσματος 
αποτελεί τις έδρες που καταλαμβάνει σε κάθε περι
φέρεια αντίστοιχα κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος 
υποψήφιος στην Α' κατανομή, το δε δεκαδικό μέρος 
αποτελεί το εκλογικό πηλίκο κάθε συνδυασμού ή μεμο
νωμένου υποψήφιου για την διεκδίκηση των υπόλοιπων 
εδρών στην Β' κατανομή, 

γ) στην τρίτη στήλη αναγράφονται οι έδρες που κα
ταλαμβάνει ο συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος 
στην Α'κατανομή στην συγκεκριμένη περιφέρεια, 

δ) στην τέταρτη στήλη αναγράφονται οι έδρες που 
καταλαμβάνει σε κάθε φάση της Β' κατανομής ο συνδυ
ασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος στην ίδια περιφέρεια 
και

ε) στην πέμπτη στήλη αναγράφονται το  σύνολο των 
εδρών του συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψήφιου στην 
συγκεκριμένη περιφέρεια.

Η Β' κατανομή γίνεται σε τρεις (3) φάσεις, ως εξής:
1) Πρώτη φάση Β' κατανομής:
Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που έχουν λάβει έδρα σύμ

φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 
16, λαμβάνουν την έδρα στην περιφέρεια που είναι υπο
ψήφιοι και σε περίπτωση που δεν έχουν συγκεντρώσει 
το εκλογικό μέτρο κατά την πρώτη κατανομή, τό τε 
κατά τη δεύτερη κατανομή και στην περίπτωση που 
στην περιφέρεια αυτή δεν υπάρχει αδιάθετη έδρα τότε 
λαμβάνουν την έδρα από τον συνδυασμό που κατέλαβε 
τις περισσότερες έδρες σε αυτήν (εφόσον αυτή έχει 
καταλάβει σε αυτήν την περιφέρεια τουλάχιστον δυο 
έδρες) και αν υπάρχουν παραπάνω από δύο συνδυασμοί 
που κατέλαβαν ίδιο αριθμό περισσοτέρων εδρών, τότε 
λαμβάνει την έδρα μεταξύ των παραπάνω συνδυασμών 
από τον συνδυασμό με τους λιγότερους ψήφους στην 
ίδια περιφέρεια. Αν έχουν και ίδιους ψήφους την λαμβά
νει από τον συνδυασμό που θα κληρωθεί να την χάσει, 
την κλήρωση πραγματοποιεί η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή. Εάν δεν υπάρχει συνδυασμός σε αυτήν την 
περιφέρεια με παραπάνω από μία έδρες λαμβάνει με 
αντίστοιχη διαδικασία την έδρα από συνδυασμό που 
την κατέλαβε στην Α ' κατανομή και έχει καταλάβει 
έδρα και σε άλλη περιφέρεια. Εάν και πάλι δεν μπορεί 
να κατανεμηθεί η έδρα, λαμβάνει την έδρα από τον 
συνδυασμό που την κατέλαβε στην Α' κατανομή και 
μπορεί να καταλάβει έδρα έστω  και στην Β' κατανομή 
και έχει τους λιγότερους ψήφους στην ίδια περιφέρεια. 
Αν στην περίπτωση αυτή ανήκουν παρά πάνω από δύο 
συνδυασμοί που έχουν και ίδιους ψήφους την λαμβάνει 
από τον συνδυασμό που θα κληρωθεί να την χάσει, 
την κλήρωση πραγματοποιεί η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή. Οι συνδυασμοί που θα πρέπει να λάβουν μια 
μόνο έδρα στην Αντιπροσωπεία, λαμβάνουν έδρα στην 
περιφέρεια που έχουν το  μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο 
και υπάρχει αδιάθετη έδρα. Αν ο συνδυασμός εκεί που 
έχει το μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο δεν έχει υποψήφιο 
παίρνει την έδρα στην περιφέρεια με το αμέσως επό
μενο μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο και υπάρχει αδιάθε
τη έδρα, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να 
βρεθεί περιφέρεια που να έχει υποψήφιο ο συνδυασμός 
για να καλύψει την έδρα που καταλαμβάνει. Αν ο συν
δυασμός που καταλαμβάνει μόνο μια έδρα δεν δύναται 
με βάση τα παραπάνω να του κατανεμηθεί αδιάθετη 
έδρα, τό τε λαμβάνει έδρα στην περιφέρεια που έχει 
υποψήφιο και το μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο από τον

συνδυασμό που κατέλαβε τις περισσότερες έδρες σε 
αυτήν (εφόσον αυτός έχει καταλάβει σε αυτήν την πε
ριφέρεια τουλάχιστον δυο έδρες) και αν υπάρχουν πα
ραπάνω από ένα συνδυασμοί που κατέλαβαν ίδιο αριθμό 
περισσοτέρων εδρών, τό τε λαμβάνει την έδρα μεταξύ 
των παραπάνω συνδυασμών από τον συνδυασμό με 
τους λιγότερους ψήφους στην ίδια περιφέρεια. Αν έχουν 
και ίδιους ψήφους την λαμβάνει από τον συνδυασμό 
που θα κληρωθεί να την χάσει, την κλήρωση πραγμα
τοποιεί η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η διαδικασία 
αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να βρεθεί περιφέρεια που 
να έχει υποψήφιο ο συνδυασμός για να καλύψει την 
έδρα που καταλαμβάνει. Αν και πάλι ο συνδυασμός 
που καταλαμβάνει μόνο μια έδρα δεν γίνει δυνατό να 
την καταλάβει μετά και την παραπάνω διαδικασία, τότε 
λαμβάνει έδρα στην περιφέρεια που έχει υποψήφιο και 
μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο από τον συνδυασμό που 
κατέλαβε έδρα σε αυτήν και αν υπάρχουν παραπάνω 
από ένα συνδυασμοί που κατέλαβαν έδρα, τό τε λαμβά
νει την έδρα μεταξύ των παραπάνω συνδυασμών από 
τον συνδυασμό με τους λιγότερους ψήφους στην ίδια 
περιφέρεια. Αν έχουν και ίδιους ψήφους την λαμβάνει 
από τον συνδυασμό που θα κληρωθεί να την χάσει, 
την κλήρωση πραγματοποιεί η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή. Η σειρά με την οποία κατανέμονται οι έδρες 
στους μεμονωμένους υποψηφίους ή συνδυασμούς που 
καταλαμβάνουν μόνο μια έδρα είναι από αυτόν που έχει 
τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών ψήφων προς αυτόν 
με τον μικρότερο.

Διευκρινίζεται ότι οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και οι 
συνδυασμοί που καταλαμβάνουν μόνο μια έδρα στην 
Αντιπροσωπεία δεν συμμετέχουν σε όλες τις υπόλοιπες 
φάσεις της Β' κατανομής.

2) Δεύτερη φάση Β' κατανομής:
Ακολούθως στον προηγούμενο τετραγωνικό πίνακα 

κατανέμονται στους συνδυασμούς ανά περιφέρεια (αρ
χίζοντας από την περιφέρεια που παρουσιάζει τον μεγα
λύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μηχανικών στο Μητρώο 
του ΤΕΕ και τελειώνοντας με την περιφέρεια που έχει 
τον μικρότερο αριθμό) οι περισσευούμενες έδρες σε 
κάθε περιφέρεια (από την Α' κατανομή και την πρώτη 
φάση της Β' κατανομής) με βάση το  εκλογικό πηλίκο 
τους σε κάθε περιφέρεια. Τις έδρες τις λαμβάνουν οι 
συνδυασμοί με το μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο. Σε περί
πτωση που διεκδικείται μια έδρα από δυο συνδυασμούς 
με το  ίδιο εκλογικό πηλίκο την έδρα την λαμβάνει ο 
συνδυασμός που δεν έχει έδρα στην Α' κατανομή, ει- 
δάλλως ο συνδυασμός με τους περισσότερους ψήφους 
σε αυτήν την περιφέρεια, αν έχουν και ίδιους ψήφους 
ο συνδυασμός που συγκέντρωσε συνολικά τους πε
ρισσότερους ψήφους. Τέλος αν και πάλι έχουν ίδιους 
συνολικά ψήφους τότε η έδρα κατανέμεται με κλήρωση 
που πραγματοποιεί η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι συνδυασμοί 
μπορούν να καταλάβουν έδρα μόνο σε συγκεκριμένη πε
ριφέρεια και ο αριθμός των εδρών της περιφέρειας δεν 
μπορεί να ικανοποιήσει τον ζητούμενο αριθμό, η έδρα ή 
οι έδρες δίνονται με την σειρά στους συνδυασμούς που 
συγκεντρώσαν συνολικά τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων 
και εάν έχουν τον ίδιο αριθμό συνολικών ψήφων στον 
συνδυασμό με τους περισσότερους ψήφους σε αυτήν 
την περιφέρεια, αν και πάλι έχουν ίδιους ψήφους τότε 
η έδρα κατανέμεται με κλήρωση που πραγματοποιεί η
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Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Αν στην περίπτωση της 
ως άνω διαδικασίας δημιουργηθεί αριθμός εδρών που 
δεν μπορούν οι συνδυασμοί που τις δικαιούνται να τις 
καταλάβουν, τό τε κατανέμονται σε εκείνους τους συν
δυασμούς που στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα δεν 
πήραν έδρα στην Β' κατανομή και έχουν το μεγαλύτερο 
δεκαδικό υπόλοιπο. Τα ίδια ισχύουν και για ανάλογη πε
ρίπτωση για τους μεμονωμένους υποψήφιους και τους 
συνδυασμούς που καταλαμβάνουν μόνο μια έδρα στην 
Αντιπροσωπεία/Ετσι δημιουργείται ο Τετραγωνικός Πί
νακας εδρών συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψήφιων 
από τη δεύτερη φάση της Β' κατανομής.

3) Τρίτη φάση Β' κατανομής:
Στην φάση αυτή στον προηγούμενο τετραγωνικό 

πίνακα αφαιρούνται οι επιπλέον έδρες (μετά και την 
δεύτερη φάση της Β' κατανομής) από αυτές που θα 
έπρεπε συνολικά να καταλάβουν οι συνδυασμοί με βάση 
τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εκλογών, σε εκεί
νες τις περιφέρειες που συγκριτικά έχουν καταλάβει 
έδρα με το μικρότερο εκλογικό πηλίκο στην δεύτερη 
φάση της Β' κατανομής. Οι περιφέρειες που μετά την 
παραπάνω διαδικασία έχουν αδιάθετες έδρες σημειώνο
νται με ξεχωριστή σκιαγράφηση. Οι έδρες που έλαβαν 
οι συνδυασμοί από την Α' κατανομή και την δεύτερη 
φάση της Β' κατανομής βασικά θεωρούνται τελεσίδι
κες. Όπου αναφέρεται για έδρες που θα αφαιρούνται 
μέχρι το  τέλος της τρίτης φάσης της Β' κατανομής, 
δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση σε αυτές αλλά 
σε αυτές που προσωρινά καταλαμβάνονται από τους 
συνδυασμούς στις φάσεις της Β' κατανομής.'Εδρα που 
κατέλαβε συνδυασμός στην Α' κατανομή αφαιρείται 
εφόσον μπορεί να την αναπληρώσει σε άλλη περιφέρεια 
μόνο στην περίπτωση που κάποιος άλλος συνδυασμός 
δεν μπορεί πουθενά αλλού να καταλάβει έδρα.
Έτσι δημιουργείται ο Τετραγωνικός Πίνακας εδρών 

συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψήφιων από την τρίτη 
φάση της Β' κατανομής. Ακολούθως στον προηγούμενο 
τετραγωνικό πίνακα δίνονται στους συνδυασμούς που 
έχουν ακόμα να λαμβάνουν έδρες (με σειρά από τον 
μικρότερο σε συγκέντρωση ψήφων συνδυασμό προς τον 
μεγαλύτερο) έδρα στην περιφέρεια που υπάρχει αδιάθε
τη έδρα (που αφαιρέθηκαν στην αμέσως προηγούμενη 
της τρίτης φάσης της Β' κατανομής) και παρουσιάζει 
το μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο. Αν ο συνδυασμός στην 
περιφέρεια με αδιάθετη έδρα που παρουσιάζει το με
γαλύτερο εκλογικό πηλίκο δεν έχει υποψήφιο, λαμβάνει 
την έδρα στην περιφέρεια με αδιάθετη έδρα που παρου
σιάζει το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο, 
η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να βρεθεί 
περιφέρεια με αδιάθετη έδρα που να έχει υποψήφιο ο 
συνδυασμός για να καλύψει την έδρα που του αναλογεί. 
Αν δεν μπορέσει παρ’ όλα αυτά να καταλάβει έδρα ο 
παραπάνω συνδυασμός, τό τε εκεί που παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο εκλογικό πηλίκο και έχει υποψήφιο αλλά 
δεν υπάρχει διαθέσιμη έδρα καταλαμβάνει την έδρα 
του συνδυασμού (από τους συνδυασμούς που έχουν 
μεγαλύτερο συνολικό αριθμό ψήφων από αυτόν) που 
την κατέλαβε με το  μικρότερο εκλογικό πηλίκο στην 
δεύτερη φάση της Β' κατανομής. Αν δεν υπάρχει έδρα 
από τους μεγαλύτερους από αυτόν συνδυασμούς που 
μπορεί να αφαιρεθεί τό τε την καταλαμβάνει στην πε
ριφέρεια που παρουσιάζει το  αμέσως επόμενο μεγαλύ
τερο εκλογικό πηλίκο και ούτω καθεξής. Διευκρινίζεται

ότι δεν μπορεί να αφαιρεθεί έδρα από συνδυασμό με 
εκλογικό πηλίκο μεγαλύτερο του 0,6 εφόσον δεν έχει 
πάρει άλλη έδρα σε αυτήν την περιφέρεια, εκτός και 
αν ο συνδυασμός που την διεκδικεί δεν μπορεί να κα
ταλάβει άλλη έδρα πουθενά αλλού. Ολοκληρώνοντας 
την παραπάνω διαδικασία για όλους τους συνδυασμούς 
που δεν τους είχαν ακόμα κατανεμηθεί όλες οι έδρες 
που τους αναλογούν δημιουργείται ο Τετραγωνικός 
Πίνακας εδρών συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψήφιων 
από Α' και Β' κατανομή, ο οποίος είναι συμπληρωμένος 
με όλες τις έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί 
στην Α' και Β' κατανομή και ο συμπληρωμένος αυτός 
τετραγωνικός πίνακας αποτελεί τα τελικά αποτελέσμα
τα κατανομής των εδρών σε όλους τους συνδυασμούς 
ή μεμονωμένους υποψήφιους.

γ. Γ ια τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τ μημά- 
των και για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1486/1984 
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των εδαφίων α 
και β της παρούσας παραγράφου για την Α ' και Β' 
κατανομή των εδρών.

5. Γ ια τα άλλα όργανα δηλαδή τις Επιστημονικές Επι
τροπές Ειδικοτήτων, το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
και τα Πειθαρχικά Συμβούλια, οι έδρες που προσδιορί
στηκαν γι’ αυτά κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υπο
ψήφιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 καταλαμβάνονται 
από τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν κατά σειρά 
το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης μεταξύ των 
υποψηφίων του συνδυασμού.

6. Εάν δεν υπάρχει σε κάποιον συνδυασμό επαρκής 
αριθμός υποψηφίων για την κατάληψη όλων τω ν εδρών 
που δικαιούται ο συνδυασμός, με εξαίρεση τις περι
πτώσεις που περιγράφονται στη δεύτερη ενότητα της 
παραγράφου 4β του παρόντος άρθρου, οι κενές έδρες 
κατανέμονται μεταξύ τω ν υπολοίπων συνδυασμών κατ’ 
αναλογία του ολικού αριθμού των ψήφων τους.

7. Σε περίπτωση ίσου αριθμού «σταυρών προτίμησης» με
ταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση.

8. Ολες οι ενέργειες του άρθρου αυτού της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής καταχωρσύνται στο Πρακτικό 
της, το οποίο συνοδεύεται από τους πίνακες αποτελε
σμάτων της εκλογής και κατάταξης των υποψηφίων.

9. Γ ια τυχόν κακή καταχώρηση αποτελεσμάτων στους 
πίνακες που καταρτίζει η Κεντρική Εφορευτική Επιτρο
πή, επιτρέπεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε 
ημερών από την κατάρτιση των πινάκων υποβολής εν
στάσεων ενώπιον αυτής, οι οποίες εκδικάζονται από 
την επιτροπή αυτή.

Άρθρο 17
Ανακήρυξη εκλεγέντων - Εγκατάσταση Αρχών

1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με πράξη της που 
πρέπει να εκδοθεί εντός πέντε ημερών από την εκπνοή 
της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων που προβλέπεται 
στην παράγρ. 9 του άρθρου 16 ανακηρύσσει τα  εκλεγέ- 
ντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για κάθε ένα από 
τα αιρετά όργανα του Τ.Ε.Ε. Η πράξη αυτή υποβάλλεται 
στη Γ ενική Γ ραμματεία ΔημοσίωνΈργων, ανακοινώνεται 
με τοιχοκόλληση στο Κεντρικό Κατάστημα του ΤΕΕ και 
δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε.

2. Η εγκατάσταση των νέων αρχών γίνεται αμέσως 
μετά την ανακήρυξη τω ν επιτυχόντων. Τυχόν ενστά



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 49

σεις κατά του κύρους των εκλογών δεν αναστέλλουν 
την εγκατάσταση και λειτουργία των οργάνων του ΤΕΕ 
μέχρι της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Άρθρο 18 
Έμμεση Εκλογή Οργάνων Διοίκησης

1. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ και οι Διοικούσες 
Επιτροπές Περιφερειακών Τμημάτων εκλέγονται έμμεσα 
από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ή την αντίστοιχη Αντι
προσωπεία Περιφερειακού Τμήματος, όπως ορίζουν οι 
διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του Π.Δ. της 27-11/14.1226, 
όπως αντικαταστάθηκαν με τα  άρθρα 8 και 12 του 
Ν. 1486/1984 και με το άρθρο 14 του Ν. 2187/94.

2 Ο Πρόεδρος της αρμόδιας Αντιπροσωπείας κατά 
τη διενέργεια των σχετικών εκλογών παίρνει κάθε μέ
τρο απαραίτητο για την εκλογή και ιδιαίτερα για την 
εξασφάλιση της μυστικότητας, για τη μορφή των ψη
φοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν, τη ψηφοδόχο και 
τον τρόπο διαλογής από τους ψηφολέκτες.

3. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των δέκα πέντε 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. περιλαμ
βάνουν μέχρι είκοσι υποψηφίους και η εκδήλωση της 
προτίμησης από μέρους τω ν  ψηφιζόντων γίνεται με 
σταυρό προτίμησης. Σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να 
μπούν μέχρι οκτώ σταυροί. Αν μπουν περισσότεροι το 
ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο αλλά δεν λαμβάνεται 
υπόψη κανένας σταυρός.

4. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή τω ν εννέα (9) ή 
ένδεκα (11) μελών της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερει
ακού Τμήματος περιλαμβάνουν αριθμό υποψηφίων μέχρι 
δώδεκα (12) ή δεκαπέντε (15) αντίστοιχα και η εκδήλωση 
προτίμησης εκ μέρους των ψηφιζόντων γίνεται με σταυ
ρό προτίμησης, μπορεί δε να μπουν σ’ αυτά μέχρι πέντε 
(5) ή έξι (6) αντίστοιχα σταυροί προτίμησης.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού 
Τμήματος προτείνονται κατά ψηφοδέλτιο από το ένα 
εικοστό των μελών της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, 
σε περίπτωση δε κλάσματος ο αριθμός αυτός στρογ- 
γυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.

Γ ια την εκλογή κάθε μέλους του Προεδρείου της Δι- 
οικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος κατατί
θενται στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του, ύστερα 
από πρόσκληση του υποψηφιότητες προτεινόμενες από 
το ένα δέκατο (1/10) των μελών της αντιπροσωπείας και 
σε περίπτωση κλάσματος ο αριθμός αυτός στρογγυλο- 
ποιείται στην επόμενη μονάδα.

5. Γ ια την κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς 
και την κατάληψη των εδρών αυτών από τους υποψη
φίους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγρ.
3 του άρθρου 16 του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 19
Αναπλήρωση ή αντικατάσταση μελών

1. Η αναπλήρωση μελών των οργάνων γίνεται ως ακο
λούθως:

α. Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (συμπεριλαμβανο
μένων και των μελών των εννέα Επιστημονικών Επιτροπών 
Ειδικοτήτων) ή της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμή
ματος αυτού που παραιτούνται ή οπωσδήποτε εκλείπουν 
αντικαθίστανται από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου 
με το οποίο εκλέχθηκαν. Η αντικατάσταση γίνεται με 
πράξη του προεδρείου της αρμόδιας Αντιπροσωπείας και 
δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντικαταστάτης, η 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ή η Αντιπροσωπεία Περιφε
ρειακού Τμήματος αυτού έχει και πάλι νόμιμη σύνθεση 
με τα υπόλοιπα μέλη της. Αν όμως τα  εναπομείναντα 
μέλη είναι λιγότερα από το μισό του αρχικού αριθμού 
μελών, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέας 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ή Αντιπροσωπείας Περιφερει
ακού Τμήματος αυτού, οι οποίες πρέπει να διενεργηθούν 
εντός τριών μηνών από τη διαπίστωση της μειωμένης 
σύνθεσης. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανάδειξη νέας 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ή Αντιπροσωπείας Περιφε
ρειακού Τμήματος, το  Σώμα ασκεί τα  καθήκοντα του 
κανονικά

β. Αν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει μέλος του 
Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ή της Αντι
προσωπείας Περιφερειακού Τμήματος αυτού, συγκαλεί- 
ται υποχρεωτικά εντός 15 ημερών η αρμόδια Αντιπρο
σωπεία σε ειδική συνεδρίαση και εκλέγει το  νέο μέλος 
του Προεδρείου της σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1486/1984 
και την παράγραφο 4α του άρθρου 15 του Ν. 2308/1995 
και προκειμένου για μέλος Προεδρείου Αντιπροσωπείας 
Περιφερειακού Τμήματος σύμφωνα με τα  οριζόμενα 
στην παραγραφο 4 του άρθρου 12 του ιδίου Π.Δ. όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Η εκλογή ανακοινώνεται στη 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων του Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύεται στο ενημε
ρωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.

γ. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ή των 
Διοικουσών Επιτροπών Περιφερειακών Τμημάτων αυ
τού, που παραιτείται ή οπωσδήποτε εκλείπει, αντικα
θίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  πρώτο εδάφιο 
της παραγρ. 5 του άρθρου 8 και το τελευταίο εδάφιο 
της παραγρ. 2 του άρθρου 13 αντίστοιχα του Π.Δ. της 
27.11/14.1226, όπως αντικαταστάθηκε με το  Ν. 1486/1984, 
με πράξη του Προεδρείου της αρμόδιας Αντιπροσωπεί
ας που υποβάλλεται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στο 
οικείο κατάστημα του ΤΕΕ (Κεντρικό ή Περιφερειακό) 
και δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο  του ΤΕΕ.

δ. Αν παραιτηθεί μέλος του προεδρείου της Διοι- 
κούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ή Περιφερειακού Τμήματος 
μόνο από την ιδιότητά του αυτή και όχι του μέλους 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ή Περιφερειακού 
Τμήματος, συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 15 ημερών η 
αρμόδια Αντιπροσωπεία σε ειδική συνεδρίαση και εκλέ
γει το νέο μέλος του Προεδρείου της εκ των μελών της 
Διοικούσας Επιτροπής σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 
όπως ισχύει και προκειμένου για μέλος Προεδρείου Δι- 
οικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τ μήματος, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ιδίου 
Π.Δ. όπως ισχύει.

Αν το μέλος του προεδρείου παραιτηθεί και από την 
ιδιότητά του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ ή των Διοικουσών Επιτροπών τω ν  Περιφερειακών 
Τμημάτων αυτού εφαρμόζεται άμεσα η διάταξη της πα
ραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου και στη συνέχεια 
η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου.

ε. Γ ια τα Πειθαρχικά Συμβούλια η αναπλήρωση των 
αιρετών μελών γίνεται από τα επιλαχόντα μέλη του ίδι-





ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  
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ΑΡΘΡΟ Ιο 
ΠΡΩΤΗ^ΕΙΑΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Σύγκληση της Πρώτης Ειδικής Συνεδρίασης

α) Η Α. του Τ.Ε.Ε. συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 
7 παρ. 5 και το άρθρο 8 παρ. 2 και 3 του Ν. 1486/84.

β) Σε κάθε περίπτωση μη σύγκλισης της Α. στην πρώτη ειδική συνεδρίαση, 
μέσα στις προθεσμίες του Ν. 1486/84 (αρ. 5 παρ. 5) τις σχετικές 
αρμοδιότητες και ευθύνες αναλαμβάνουν κατά σειρά οι αναφερόμενοι 
στο αρ. 7 παρ. 5 του Ν. 1486/84 με διαδοχικές προθεσμίες πέντε ημερών, 
για τον καθένα. Με την έννοια “ το αρχαιότερο μέλος” νοούνται όλα τα 
μέλη της Α. κατά σειρά αρχαιότητας

γ) Κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει
αποκλειστικά και κατά σειρά τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο___
παρ. 5α και παρ. 5β του Ν. 1486/84. Αλλαγή σειράς, πρόταξη ή 
παρεμβολή άλλου θέματος αποκλείεται.

δ) μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Α. μπορεί 
να προχωρήσει σε περαιτέρω εργασίες εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα 
3/5 των παρόντων χωρίς συζήτηση.

2. Εκλογή Προεδρείου Α. του Τ.Ε.Ε.

α) Κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση, η Α  του Τ.Ε.Ε εκλέγει από τα μέλη 
της με χωριστές μυστικές και διαδοχικές ψηφοφορίες κατά σειρά 
ιεραρχίας τα μέλη του Προεδρείου της Α

β) Ο Προεδρεύων καλεί τα μέλη της Α  προς υποβολή εγγράφων 
προτάσεων υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου.
Μετά τη συγκέντρωση των προτάσεων, ο Προεδρεύων ερωτά το Σώμα 
αν υπάρχει πρόταση που δεν έχει ακόμα υποβληθεί Σε αρνητική 
περίπτωση κηρύσσει περαιωμένη την υποβολή των υποψηφιοτήτων, τις 
ανακοινώνει στο Σώμα, ερωτά τους υποψηφίους αν αποδέχονται την 
υποψηφιότητά τους και διακόπτει την Συνεδρία μέχρις ότου 
ετοιμασθούν τα αντίτυπα του ψηφοδελτίου.

γ) Τα ψηφοδέλτια αναγράφουν κατ' αλφαβητική σειρά τα ονόματα των 
υποψηφίων Προέδρων και διανέμονται στα μέλη μαζί με φακέλλους.
Ο εκλογέας σημειώνει την προτίμησή του με ένα σταυρό προτίμησης 
πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου και θέτει το ψηφοδέλτιο στο 
φ π κ τ Π η  -

Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό προτίμησης λογίζονται λευκά. Με 
περισσότερους του ενός σταυρούς, ή άλλες ενδείξεις λογίζονται άκυρα.
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δ) Αφού περατωθεί η προετοιμασία, ο Προεδρεύεων επαναλαμβάνει τη 
συνεδρίαση, καλεί ως ψηφολέκτες τρία ( 3 )  μέλη της Αντιπροσωπείας 
κατά την κρίση του και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ζ )  Μετά το τέλος της διαλογής ο Προεδρεύων ανακοινώνει το 
αποτέλεσμα, ακακηρύσσει τον Πρόεδρο του Σώματος και του παραχωρεί 
τη θέση του.

στ) Ο εκλεγείς Πρόεδρος επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία μέχρι να 
ολοκληρωθεί η εκλογή των υπολοίπων μελών του Προεδρείου.

Εκλογή Αιοικουσας Επιτροπής

α) Η εκλογή της Δ.Ε. γίνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 
1486/84. Στην όλη εκλογή προηγείται η εκλογή των θέσεων του 5μελούς 

-Προεδρείου της Δ.Ε. (Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Α ’ και Β’ Γενικός 
Γραμματέας και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματ|ας) και ακολουθεί η 
εκλογή των υπολοίπων μελών της Λ.Ε.

β) Κατά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος ερωτά εάν οι 
υποψήφιοι αποδέχονται την υποψηφιότητά τους Εάν υποψήφιος ή 
υποψήφιοι αποποιούνται την υποψηφιότητα, υποβάλλονται νέες 
προτάσεις. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα τις 
υποψηφιότητες και διακόπτει τη συνεδρίαση για εύλογο χρόνο, 
προκειμένου να εκτυπωθούν τα ψηφοδέλτια. Κατά την επανάληψη της 
συνεδρίασης εκλέγονται δύο ψηφολέκτες με ανάταση χεριών και ο 
Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας Κατά την ψηφοφορία 
στους εκλογείς παραδίδονται φάκελλος ανά ένα ψηφοδέλτιο 
συνδυασμού και λευκό ψηφοδέλτιο. Ολα τα ψηφοδέλτια και φάκελλοι 
είναι των αυτών διαστάσεων, σχήματος και χρώματος. Η ίδια 
διαδικασία επαναλαμβάνεται και στη δεύτερη αν απαιτηθεί ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

Εάν μέλος της Α. παραιτηθεί, εκπέσει ή οπωσδήποτε εκλείψει. 
αντικαθίσταται υποχρεωτικά και άμεσα από τον πρώτο επιλαχόντα του 
ψηφοδελτίου-με-το_αποίο εκλέχτηκε με πράξη του Προεδρείου της Α. που 
δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε.

Παραίτηση μέλους της Α. υποβάλλεται γραπτά στο Προεδρείο, με μέριμνα 
και ευθύνη του οποίου ειδοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση γραπτά ο 

ΙΚ'ΜΠ "|ι κήι γι'τγμ ν η  ΓίνΓΤΑπβΡΐ τ η  κττθήκ-ηντή τη». ω£ ιιρ.λος της
Α. ή και Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας, εφόσον είναι μέλος τέτοιας 
Επιτροπής



3. Στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανακοινώνει την 
παραίτηση και την αντικατάσταση.

4. Μέχρι την αντικατάσταση η Α. έχει νόμιμη σύνθεση με τα υπόλοιπα μέλη 
της.

5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντικαταστάτης η Α. έχει και πάλι νόμιμη 
σύνθεση με τα υπόλοιπα μέλης της. Αν όμως τα εναπομένοντα μέλη είναι 
λιγότερα από το ¥ ι  του αρχικού αριθμού μελών του Σώματος, 
προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέας Α. Οι εκλογές πρέπει να 
γίνουν μέσα σε τρεις μήνες από τη διαπίστωση της μειωμένης σύνθεσης του 
Σώματος
Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την ανάδειξη νέας Α^ το Σώμα ασκεί τα 
καθήκοντά του κανονικά.

6. Αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που απουσιάζουν 
αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις .«αντικαθίστανται με 
απόφαση του Σώματος σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 7 του Ν. 1486/84, 
αφού προηγουμένως τους αποσταλεί’σχετική προειδοποιητική επιστολή.

7. Στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε. δημοσιεύονται οι παρουσίες - απουσίες 
των μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η Α. συγκαλείται τακτικά ή έκτακτα με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
που αποστέλλεται στα μέλη δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
σύγκλησης και δημοσιεύεται στο ΕΑ. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει 
τον χρόνο, τον τόπο, την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης καθώς και τον 
τόπο και τον χρόνο της κατά το άρθρο 7 παρ. 9 του Ν. 1486/84 με μειωμένη 
απαρτία επαναλληπτικής συνεδρίασης.

2. Το ίδιο ισχύει αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασιστεί διακοπή συνεδρίασης 
και συνέχισή της σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί' να 
μην ισχύει η προθεσμία τω ν δέκα ημερών, οι δε ειδοποιήσεις μπορεί να 
αποσταλλούν και τηλεγραφικά εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
είναι-μικρό.

3. Αν στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου το διάστημα που 
μεσολαβεί μεταξύ διακοπής και συνέχισης είναι μέχρι και τριών ημερών, 
δεν απαιτείται ειδοποίηση, εφόσον στην απόφαση αναφέρεται ο χρόνος και
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4. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει την Α. στις προθεσμίες του αρ. 7 παρ. 7 του 
Ν. 1486/84 προκειμένου για τακτική και σε κάθε περίπτωση προκειμένου για 
έκτακτη, τις σχετικές αρμοδιότητες και ευθύνες αναλαμβάνουν κατά σειρά 
ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας της Α. και ο Πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής ή το κατά σειρά αρχαιότερο μέλος της Α^ σύμφωνα με το άρθρο I 
του παρόντος Κανονισμού.

5. Αν οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο δεν ενεργήσουν κατά τις 
διατάξεις του Ν. 1486/84 και του παρόντος Κανονισμού, η Α. μπορεί να 
συγκληθεί αυτόματα με αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 των μελών της, 
κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε και αποστέλλεται στα μέλη, μαζί με 
την Η.Λ.

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

I  Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει υποχρεωτικά σαν πρώτο θέμα τις 
“ Ανακοινώσεις του Προεδρείου τής Αντιπροσωπείας του Τ.ΕΕ.”  σαν 
δεύτερο την “ Ενημέρωση - Συζήτηση για την δραστηριότητα της 
Διοικούσας Επιτροπής προς το Σώμα” , του οποίου η συνολική χρονική 
συζήτηση δεν υπερβαίνει τις 3 ώρες εκ των οποίων η ενημέρωση διαρκεί το 
πολύ μία ώρα Σχετικά με το 2ο θέμα πρέπει : α) τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.ΕΕ. να αποστέλλονται με 
μέριμνα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.ΕΕ σ’ όλα τα Περιφερειακά 
Τμήματα. β) κατά τις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε να 
υπάρχουν στη διάθεση των μελών της 3 αντίτυπα των πρακτικών της 
Διοικούσας Επιτροπής του Τ.ΕΕ και γ) να αποστέλλεται στα μέλη της 
Αντιπροσωπείας, αφενός μεν συνοπτική θεματολογική γραπτή ενημέρωση, 
αφετέρου δε αναλυτική γραπτή ενημέρωση.
Σαν τρίτο θέμα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά “Ελεγχος - Ερωτήσεις - 
Επερωτήσεις προς την Διοικούσα Επιτροπή” . Το τρίτο αυτό θέμα εισάγεται 
προς συζήτηση υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος 
Κανονισμού.

2. Τα προς συζήτηση θέματα της Η.Δ-, πλην των ΙουΓ 2ου και 3ου, 
συνοδεύονται από γραπτές εισηγήσεις που αποστέλλονται στα μέλη μαζί με 
την πρόσκληση. Το Προεδρείο μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή θεμάτων 
στην Η.Δ., εφόσον δεν υφίσταται η επί του θέματος γραπτή εισήγηση. Το 
Προεδρείο— μπορεί επίσης να αρνηθεί τη συζήτηση θέματφς που 
περιλαμβάνεται στην Η.Δ.. αν δεν έχει κατατεθεί η αντίστοιχη γραπτή 
εισήγηση πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

3. Με απόφαση της Α. που λαμβάνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και
^-ίττιρΓτ αΐ)ΓητήΓΓΡ<ης τω ν
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θεμάτων της Η.Λ. Τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί επίσης κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης μεταξύ δύο θεμάτων, αλλά με ομόφωνη απόφαση.

4. Με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων και χωρίς συζήτηση η Α. μπορεί 
στην αρχή της συνεδρίασης να δεχθεί για συζήτηση θέμα που δεν 
αναγράφεται στην Η.Λ. και να προτάξει τη συζήτησή του μετά από γραπτή 
πρόταση μέλους της. Αυτό μπορεί να αποφασισθεί και σε οποιοδήποτε 
σημείο της διαδικασίας μεταςύ δύο θεμάτων, αλλά με ομόφωνη απόφαση της 
Α.

5. Κατά το αρ. 7 παρ. 8 του Ν. 1486/84 εγγραφή θέματος στην Η.Λ. είναι 
υποχρεωτική για τον Πρόεδρο εφόσον δεν έχει ακόμα κατατεθεί η σχετική 
πρόσκληση στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ. και υπό τους περιορισμούς της παρ.
2 του παρόντος άρθρου. Σχετικό δικαίωμα κατά το άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 
1486/84 έχει και κάθε Περιφερειακή Αντιπροσωπεία, ή Σύλλογος Διπλ. 
Μηχανικών των ειδικοτήτων της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 1486/84.

6. Το δικαίωμα του αρ. 7 παρ. 7 του Ν. 1486/84 μπορεί να ασκηθεί μόνον εάν 
κατατεθούν στον Πρόεδρο ταυτόχρονα με την αίτηση και οι γραπτές 
εισηγήσεις επί των θεμάτων για τα οποία ζητείται η έκτακτη σύγκληση της 
Α.

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

1. Η τήρηση των πρακτικών γίνεται με τη φροντίδα του Γεν. Γραμματέα της 
Α. ο οποίος επικουρείται στο έργο του από υπαλλήλους του Τ.ΕΕ. Η Α. με 
απόφασή της μπορεί να ορίσει και πρόσθετους τρόπους για να επικουρείται 
στο έργο του ο Γεν. Γραμματέας

2. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης απαραίτητα περιλαμβάνουν : 
α) την ημερομηνία και τον τόπο της συνεδρίασης
β) την ημερήσια διάταξη,
γ) τους παρόντες ονομαστική
δ) τη σύνθεση του Προεδρείου και τις τυχόν αλλαγές
ε) τις έγγραφες εισηγήσεις και προτάσεις που έγιναν στο κάθε θέμα,
στ) το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για κάθε μία πρόταση,
ζ) την τελική απόφαση του Σώματος σε κάθε θέμα.

3. Τα πρακτικά τηρούνται και με μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης Επίσημο 
τεύχος πρακτικών θεωρείται το δακτυλογραφημένο κείμενο που προέρχεται 
από την απομαγνητοφώνηση και φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του
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4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων διανέμονται στα μέλη της Α. κατά το 
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα Τα πρακτικά τακτικής συνεδρίασης 
διανέμονται πριν από την επόμενη τακτική συνεδρίαση.

5. Με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα και με τη βοήθεια υπαλλήλων του 
Τ.ΕΕ. δημοσιεύονται στο Ε.Δ. του Τ.ΕΕ συνοπτικό ιστορικό και οι 
αποφάσεις κάθε συνεδρίασης υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον 
Γραμματέα της Αντιπροσωπείας του Τ.ΕΕ

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η έναρξη της συνεδριάσεως κηρύσσεται από τον Πρόεδρο μετά την 
διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 9 του Ν. 
1486/84.

2. Σε περίπτωση ένστασης απαρτίας, η ύπαρξή της ή όχι διαπιστώνεται με 
καταμέτρηση των παρόντων μελών, αφού αποχωρήσουν οι μη δικαιούμενοι 
ψήφου, ανακοινωθεί ότι γίνεται καταμέτρηση των παρόντων λόγω  της 
ένστασης απαρτίας και κλείσουν οι πόρτες της αίθουσας συνεδριάσεων.

3. Ενσταση απαρτίας δεν μπορεί να υποβληθεί ενώ έχει αρχίσει η 
καταμέτρηση των ψήφων. ·

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος αποφασίζει για τη διακοπή της συνεδρίασης για εύλογο 
χρονικό διάστημα ένεκα σοβαρού λόγου, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και 
τη διάρκεια της διακοπής

2. ΤςΤ Σώμα μπορεί να αποφασίσει διακοπή της συνεδρίασης ή και συνέχισή 
της σε χρόνο που με την ίδια απόφασή του θα καθορίσει. Στην περίπτωση 
αυτή εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του 
παρόντος κανονισμού.

3. Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση συνεχίζεται από το σημείο-πουΛιεκόπη.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΛΕΓΧΟΣ -  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Α.Ε.

1. Κάθε μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.ΕΕ δικαιούται να απευθύνει 
εγγράφως μέσω του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.ΕΕ ερώτημα 
προς τη Δ.Ε. του Τ.ΕΕ επί οιουδήποτε θέματος αρμοδιότητάς της, σχετικού 
με το έργο του Τ.ΕΕ Η Δ .Ε  του Τ.Ε.Ε υποχρεούται να απαντήσει 
εγγράφως διά της ιδίας οδού, εντός 15 ημερών.

2. Α ν η Δ .Ε  του Τ.Ε.Ε. δεν απαντήσει, ή ο ερωτών κρίνει ότι η απάντηση δεν 
τον ικανοποιεί, δικαιούται να διατυπώσει επερώτηση ενώπιον του Σώματος 
κατά τη συζήτηση του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4. Προς τούτο, το ενδιαφερόμενο μέλος οφείλει μέχρι την 
έναρξη της συνεδρίασης να καταθέσει γραπτά σχετικό αίτημα στο 
Προεδρείο, προσυπογραφόμενο από δύο ακόμη μέλη. Το αίτημα γίνεται 
υποχρεωτικά δεκτό, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. I του 
άρθρου αυτού.

3. Κατά τη συζήτηση του θέματος, ο λόγος δίδεται μόνον στον ερωτώντα και 
τον Πρόεδρο ή μέλος της Δ.Ε. οριζόμενο απ’ αυτήν.

4. Α ν  κανένα σχετικό έγκυρο αίτημα δεν κατατεθεί στο Προεδρείο μέχρι την 
έναρξη της συνεδρίασης το τρίτο θέμα θεωρείται μη αναγραφόμενο στην 
Η.Δ.

5. Εάν έχουν υποβληθεί επερωτήσεις από περισσότερα μέλη, η σειρά 
συζήτησής τους καθορίζεται από το Προεδρείο της Λ

6. Γενίκευση της συζήτησης επί επερωτήσεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον αν 
η Α. αποφασίσει χωρίς συζήτηση, οπότε μπορεί να ληφθεί και απόφαση επί 
του θέματος

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Οι εργασίες του Σώματος διεξάγονται κατά τις διατάξεις του Ν. 1486/84 και 
του κανονισμού τούτου, τους εθιμικούς κανόνες της συνδικαλιστικής 
πρακτικής.

2. Οι εργασίες του Σώματος διευθύνονται από τον Πρόεδρο και σε απουσία 
του κατά σειρά ιεραρχίας από τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρείου ή το κάτά 
σειοά αργαιότεοο μέλος της Α. Το μέλος που σε κάποια φάση της 
διαδικασίας κατέχει την έδρα- του Ιΐροέδμυυ,
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φέρει όλες τις ευθύνες του Προέδρου που απορρέουν από τις διατάξεις του 
κανονισμού τούτου.

Οι αποφάσεις του Προέδρου κατά την διαδικασία, αίρονται με απόφαση του 
Προεδρείου. Οι αποφάσεις αμφοτέρων αίρονται με απόφαση του Σώματος, 
που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, χωρίς να προηγηθεί συζήτηση, έπειτα 
από διαδικαστική πρόταση μέλους.
Απόφαση του Προεδρείου ισχύει εφόσον τα επί της έδρας μέλη του 
Προεδρείου που ετάχθησαν υπέρ αυτής είναι περισσότερα από εκείνα που 
τάχθησαν κατά.

Εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται για ειδικά θέματα στον παρόντα 
Κανονισμό, κατά γενικό κανόνα ακολουθείται η εξής διαδικασία για κάθε 
θέμα :
α  εισήγηση,
β. διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον εισηγητή, 
γ. διευκρινιστικές απαντήσεις του εισηγητή, 
δ. έκφραση απόψεων και προτάσεις των μελών, 
ε. δευτερολογία του εισηγητή,
στ. συνόψιση των προτάσεων από το Προεδρείο και θέση αυτών σε 

ψηφοφορία,

Για κάθε θέμα που από τη φύση του δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η 
διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, η διαδικασία καθορίζεται από το 
Προεδρείο κατ’ αναλογία των προηγουμένων.

Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και ευπρέπειας κατά τις εργασίες του 
Σώματος, φέρουν τα μέλη του.

Ο Πρόεδρος μπορεί να διατάξει την αποπομπή οιουδήποτε από το 
ακροατήριο, όταν κρίνει ότι η συμπεριφορά του παρακωλύει τις εργασίες 
του Σώματος.

Ο Πρόεδρος μπορεί να ανακαλέσει στην τάξη μέλος, του οποίου η 
συμπεριφορά δεν είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό.
Η ανάκληση στην τάξη γ ίν ε τα ι: 
α. με απρόσωπη αναφορά, 
β. με ονομαστική αναφορά,
Εάν ο Πρόεδρος ανακαλέσει δις στην τάξη με ονομαστική αναφορά το αυτό 
μέλοςκατά-τη- διάρκειατης_συζήτησης ενός θέματος, μπορεί ταυτόχρονα να 
του στερήσει το δικαίωμα λόγου γιά τον υπόλοιπο χρόνο της συζήτησης του 
θέματος. Εάν παρά ταύτα το μέλος συνεχίζει την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά, 
ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει την έγκριση του Σώματος για τη διατύπωση 
μομφής κατά του μέλους.

Προέδρου και τον αντίλογο του μέλους κατά του οποίου η μομφή.
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ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

I. Εισηγητικά Οργανα στα οποία μπορεί να ανατεθεί από το Προεδρείο της Α. 
η εισήγηση προς το Σώμα ε ίνα ι: 
α. Η Α.Ε. του Τ.Ε.Ε.,
β. Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

1  Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε ή το Προεδρείο της μπορεί να αναθέσει την 
ευθύνη εισήγησης και σε μέλος ή μέλη της για οποιοδήποτε θέμα. Μπορεί 
επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις, η Αντιπροσωπεία του Τ .ΕΕ  να καθορίζει 
αμοιβή σαν αποζημίωση του μέλους ή των μελών για το έργο, εάν κρίνει ότι 
τούτο είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο ή επίπονο.

3. Επί πολυμελών εισηγητικών οργάνων των παρ. 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, η εισήγηση παρουσιάζεται από ένα μέλος, ενώ τα υπόλοιπα μέλη 
μπορούν να αναπτύξουν ισότιμα τις απόψεις τους.

4. Κάθε μέλος της Α. δικαιούται να φέρει προ του Σώματος εισήγηση επί 
θέματος που πρόκειται να συζητηθεί, ανεξάρτητα από τις εισηγήσεις των 
οργάνων των προηγουμένων παρ. I και 2 για το ίδιο θέμα. Προς τούτο 
οφείλει να καταθέσει στο Προεδρείο γραπτή εισήγηση το αργότερο πριν από 
την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Επί περισσοτέρων του ενός εισηγητών για το αυτό θέμα. ο Πρόεδρος 
καθορίζει τη σειρά των εισηγητών και μπορεί να επιβάλει κατά την κρίση 
του περιορισμό χρόνου στους εισηγητές.

6. Οι δευτερολογίες ακολουθούν τη σειρά των εισηγήσεων και ο Πρόεδρος 
μπορεί να καθορίσει γΓ αυτές μικρότερο χρόνο.

7. Ουδείς δικαιούται λόγου και ως εισηγητής και ως ομιλητής, εκτός των 
περιπτώσεων της παρ. 4 του άρθρου 13 του παρόντος

8. Εάν μετά τη δευτερολογία των εισηγήσεων, ζητήθηκε εκ νέου ο λόγος από 
μέλη, με απόφαση του Σώματος που λαμβάνεται χωρίς συζήτηση και για 
πληρέστερη διασάφηση του θέματος είναι δυνατόν να γίνει δεύτερος κύκλος 
ομιλιών μελών του Σώματος και απαντήσεων εκ μέρους των εισηγητών.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους εισηγητές και ανοίγεται 
σχετικός κατάλογος.
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2. Η διαδικασία και ο χρόνος των ερωτήσεων και των απαντήσεων 
καθορίζεται από τον Πρόεδρο.

3. Οι ερωτήσεις είναι αυστηρά διευκρινιστικές, ο δε Πρόεδρος οφείλει να 
διακόψει πάραυτα και να αφαιρέσει τον λόγο από τον ομιλητή που δεν 
συμμορφούται. Την αυτή υποχρέωση έχει ο Πρόεδρος και στην περίπτωση 
εκτός θέματος ερωτήσεων, δικαιούμενος να απαγορεύει και την απάντηση.

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΟΜΙΛΙΑ

I  Ουδείς λαμβάνει το λόγο αν δεν τον ζητήσει και δεν του δοθεί από τον 
Πρόεδρο. Ουδείς δικαιούται να διακόψει ομιλητή, πλην του Προέδρου, υπό 
τις προϋποθέσεις των παρ. 6α και 6β του παρόντος άρθρου.

2. Προκειμένου να αρχίσει η συζήτηση επί της ουσίας, ο Πρόεδρος καλεί 
όσους επιθυμούν να λάβουν τον λόγο να εγγραφούν σε κατάλογο ομιλητών. 
Μετά τελευταία πρόσκληση του Προέδρου ο κατάλογος κλείνει και ουδείς 
πλέον δικαιούται να λάβει το λόγο, παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 15 και της επομένης παραγράφου.

3. Ο Πρόεδρος, συμφωνούντος του Προεδρείου, δικαιούται να δόσει κατ’ 
εξαίρεση το λόγο και σε ομιλητή που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, 
αν κρίνει ότι η παρέμβαση θα είναι προς όφελος του θέματος που' 
συζητείται.

4. Η Αντιπροσωπεία αποφασίζει να δοθεί ο λόγος και σε μη μέλη της, που 
έχουν προσκληθεί και παρίστανται κανονικά σύμφωνα με την παρ. 11 του 
άρθρου 7 του Ν. 1486/84, ύστερα από γραπτή πρόταση που κατατίθεται στο 
Προεδρείο.

5. Το Προεδρείο καθορίζει όριο χρόνου ομιλίας για κάθε ομιλητή, που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο από τρία λεπτά. Αν από τον αριθμό των 
ομιλητών το Προεδρείο κρίνει ότι η διάρκεια τω £  ομιλιών θα αποτελέσει 
εμπόδιο στην ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων της Η.Α. και δεν 
τελεσφορήσει έκκληση του Προέδρου για περιορισμό του αριθμού των 
ομιλητών, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει την έγκριση του Σώματος για 
περαιτέρω περιορισμό χρόνου., Το Σώμα αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί 
συζήτηση. Α ν  η πρόταση εγκριθεί, το Προεδρείο ορίζει κατά την κρίση του 
χρόνο ομιλίας, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ομιλητών, τον διαθέσιμο 
χρόνο και τη σημασία του θέματος.
Στην περίπτωση αυτή κάθε εκλογικός συνδυασμός που εκπροσωπείται στην

—  Λ ν η  ορίση έναν ειδικό ομιλητή με χρόνο ομιλίας πέντε λεπτών
τουλάχιστον, ενώ τα μέλη του Σώματος που εκλεχθήκαν μεμονωμένα 
δικαιούνται το μισό χρόνο.
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Οι ειδικοί ομιλητές προτάσσονται των άλλων. Η σειρά των ομιλητών 
καθορίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος δικαιούται, μετά προειδοποίηση να 
αφαιρέσει τον λόγο από ομιλητή, εάν : 
α. ο ομιλητής είναι εκτός θέματος,
β. ο ομιλητής έχει υπερβεί τον προκαθορισμένο χρόνο ομιλίας

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Στην περίπτωση μιάς μόνης εισήγησης μετά την ολοκλήρωση και των 
δυετερολογιών, ο Πρόεδρος κλείνει τη συζήτηση και διατυπώνει την προς 
ψήφιση πρόταση και τις σχετικές τροπολογίες Οι τροπολογίες πρέπει να 
έχουν κατατεθεί έγγραφα στο Προεδρείο και ο Πρόεδρος δικαιούται να μη 
θέσει σε ψηφοφορία πρόταση που δεν κατετέθη έγγραφα, έστω και αν 
αναπτύχθηκε προφορικά από τον ομιλητή.
Ο Πρόεδρος μπορεί να συγχωνεύσει ομοειδείς τροπολογίες σε μία με τη 
συγκατάθεση εκείνων που τις πρότειναν. Πρώτα τίθενται σε ψηφοφορία 
κατά σειρά κατά την κρίση του Προέδρου οι αλληλοααναιρούμενες 
τροπολογίες Εφόσον μία εξ’ αυτών υπερψηφιστεί, οι υπόλοιπες δεν 
τίθενται σε ψηφοφορία
Στη συνέχεια τίθενται σε ψηφοφορία οι υπόλοιπες τροπολογίες

Α ν  εγερθεί αντίρρηση ως προς τη σειρά που τίθενται οι προτάσεις σε 
ψηφοφορία, το Σώμα αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση.

Τέλος διατυπώνεται από τον Πρόεδρο η πρόταση όπως τελικά 
διαμορφώνεται με ενσωματωμένες τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν και 
τίθενται σε ψηφοφορία

Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιάς επί του αυτού θέματος εισηγήσεων, ο 
Πρόεδρος διακόπτει τη διαδικασία μετά το πέρας των απαντήσεων των 
εισηγητών επί των διευκρινιστικών ερωτήσεων και θέτει σε ψηφοφορία 
κατά σειρά τις εισηγήσεις, ερωτών το Σώμα ποιοί είναι υπέρ.. Η εισήγηση 
που συγκεντρώνει τητ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων θεωρείται 
βασική εισήγηση και ηΐδιαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις επί της 
βασικής εισήγησης Τοποθέτηση για κάθε άλλη εισήγηση, θεωρείται εκτός 
θέματος και τροπολογία για κάθε άλλη εισήγηση, άκυρη. Οι εισηγητές των 
άλλων εισηγήσεων αποκτούν κατά τις τοποθετήσεις δικαίωμα λόγου. Σε 
περίπτωση που καμμία εισήγηση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων, προκειμένου να επιλεγεί η βασική εισήγηση, 
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία διαδοχικά, αποκλεισμένης κάθε φορά της 
εισηγήσεως που έλαβε τον μικρότερο αριθμό ψήφων και επιλέγεται η 
τελικά σ/ρ.τικά πλειοιυηωούσα. _______________
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5. Μετά την ολοκλήρωση και των δευτερολογιών, ακολουθείται η διαδικασία 
των παρ. I και 3 του άρθρου αυτού.

6. Πλην των ειδικών περιπτώσεων του Ν. 1486/84 και του παρόντος 
Κανονισμού, πρόταση υπερψηφίζεται όταν λάβει υπέρ αυτής την πλειοψηφία 
των παρόντων, ήτοι το ήμισυ του αριθμού των παρόντων μελών συν ένα.

7. Πλην των ειδικών περιπτώσεων του Ν. 1486/84 και του Κανονισμού τούτου, 
η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού με χωριστή καταμέτρηση τω ν 
ψήφων υπέρ, κατά και των λευκών ή αποχών. Ενσταση κατά του 
αποτελέσματος της ψηφοφορίας μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά την 
εκφώνηση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας Στην περίπτωση αυτή ο 
Πρόεδρος καλεί δύο καταμετρητέςς από τους οποίους ένας είναι ένας εκ 
των ενισταμένων και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Αν το αποτέλεσμα της νέας ψηφοφορίας είναι το αυτό με το της πρώτης, ως 
προς την υπερψήφιση ή την καταψήφιση της πρότασης θεωρείται 
τελεσίδικο.
Α ν  το αποτέλεσμα της νέας ψηφοφορίας είναι αντίθετο του της πρώτης, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ονομαστικά και το αποτέλεσμα είναι 
τελεσίδικο.

8. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα των 
παρόντων κατά τη σειρά που είναι γραμμένα στον επίσημο κατάλογο της 
Αντιπροσωπείας ενώ δύο επί της έδρας μέλη του Προεδρείου, ή μέλη της 
Α, οριζόμενα απ’ αυτόν, σημειώνουν χωριστά τις απαντήσεις τω ν μελών 
στον κατάλογο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εκφωνεί τα ονόματα όσων δεν ψήφισαν και τους 
καλεί να ψηφίσουν.
Εφόσον δεν υπάρξει απάντηση, η ψηφοφορία θεωρείται περαιωμένη και 
ανακοινούται το αποτέλεσμα Οσοι εκ των μελών κατά την εκφώνηση του 
ονόματος των δηλώνουν “ παρών” , καταμετρώνται στις αποχές ή λευκά.

9ν Ο ενιστάμενος επί ψηφοφορίας μπορεί να ζητήσεΓονομαστική ψηφοφορία 
Το Σώμα αποφασίζει χωρίς συζήτηση, εκτός αν οι ενιστάμενοι αποτελούν 
το 1/5 των παρόντων, οπότε η πρόταση υιοθετείται υποχρεωτικά.

10. Πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας, μπορεί να γίνει και πριν από την έναρξη 
ψηφοφορίας και πραγματοποιείται μετά από απόφαση της Α. χωρίς 
συζήτηση.

11. Μυστική ψηφοφορία πλην των περιπτώσεων που προβλέπει ο Ν. 1486/84 
διεξάγεται επί θεμάτων προσωπικών, εκλογής μομφής και ανάκλησης ή 
όταν αποφασίσει το Σώμα χωρίς συζήτησή κάι πριν από την έναρξη της 
ψηφοφορίας, ή υποχρεωτικά όταν ζητηθεί από το 1/5 των παρόντων, πριν

~ από την εναρςη της ψηφοφορίας — —
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12. Η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται με τρείς (3) ψηφολέκτες που ορίζει το 
Προεδρείο. Στους εκλογείς παραδίδεται φάκελλος και λευκό ψηφοδέλτιο, 
των αυτών διαστάσεων, σχήματος και χρώματος επί του οποίου ο εκλογεύς 
σημειώνει την προτίμησή του με ΝΑΙ - ΟΧΙ με μαύρο ή μπλέ χρώμα. 
Αλλου είδους ενδείξεις συνεπάγονται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

13. Μετά το πέρας φανερής ψηφοφορίας είναι δυνατόν να δοθεί ο λόγος σε 
μέλη του Σώματος για αιτιολόγηση ψήφου κατά την κρίση του Προεδρείου. 
Τα μέλη του Σώματος μπορούν να καταθέσουν στο Προεδρείο σύντομη 
γραπτή αιτιολόγηση ψήφου, που καταχωρείται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

1. Ψήφισμα μπορεί να καταθέσει στο Προεδρείο οποιοδήποτε μέλος του 
Σώματος μέχρι την έναρξη της Συνεδριάσεως. Το Προεδρείο αποφασίζει 
εάν ένα κείμενο που υποβλήθηκε αποτελεί ψήφισμα ή όχι. Α ν υπάρχουν 
αντιρρήσεις αποφασίζει το Σώμα χωρίς συζήτηση.

2. Κατά την αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα τα 
ψηφίσματα και μετά από απόφαση του Προεδρείου προσδιορίζει τον χρόνο, 
τη σειρά και τη διάρκεια συζήτησης για το καθένα. Επί αντιρρήσεων, το 
Σώμα αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση.

3. Τα ψηφίσματα συζητούνται και ψηφίζονται κατά τη διαδικασία που ισχύει 
για τα υπόλοιπα θέματα

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

I. Ενσταση επί του Κανονισμού, θεωρείται κάθε αντίρρηση σε απόφαση του 
Προέδρου ή του Προεδρείου κατά τη διάρκεια των εργασιών του Σώματος 
και μπορεί να διατυπωθεί μόνο αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης 
κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση.

1 Ο ενιστάμενος δικαιούται να λάβει αμέσως το λόγο προκειμένου να 
αναπτύξει την ένσταση -  κα ι—υποχρεούτ-αι - να -περιοριστεί - αυστηρά^ στο 
διαδικαστικό θέμα, άλλως ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο και μπορεί να 
προβεί σε προσωπική σε βάρος του παρατήρηση.

Ο Πηόρ.δοο<: ιιποοεί να αποδεχθεί την ένσταση ή να καλέσει το Σώμα να 
αποφασίσει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση.
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4. Ενσταση ,του υποβάλλεται κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου αυτού, 
είναι άκυρη.

-Οι

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΜΑ

I  Προσωπικό θέμα δημιουργείται εάν κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης 
γίνεται αναφορά σε λόγους ή πράξεις συγκεκριμένου μέλους της 
Αντιπροσωπείας κατά τρόπο θίγονται το κύρος και γενικά την 
προσωπικότητά του ή όταν οι αποδιδόμενοι σ’ αυτό λόγοι ή πράξεις είναι 
διάφοροι της πραγματικότητας.

2. Κάθε μέλος που θεωρεί ότι δημιουργείται προσωπικό για τον εαυτό του 
θέμα, δικαιούται να ζητήσει το λόγο. Το Προεδρείο δικαιούται να κρίνει αν 
πρόκειται περί προσωπικού θέματος ο δε Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει 
διευκρινήσεις και από τις δύο πλευρές ή να ζητήσει την άποψη του 
Σώματος που αποφασίζει χωρίς να προηγηθεί συζήτηση.

3. Εάν κριθεί ότι πρόκειται περί προσωπικού θέματος, δίδεται ο λόγος στις 
δύο πλευρές για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 λεπτά για τον 
καθένα με δικαίωμα δευτερολογίας του θιγομένου μέλους για χρόνο που δεν 
μπορεί να υπερβεί τα 3 λεπτά

4. Γενίκευση της συζήτησης επί προσωπικού θέματος δεν επιτρέπεται, παρά 
μόνον κατά τη διαδικασία του αρ. 4 παρ. 4.

5. Αν το θίγόμενο μέλος είναι απών από τη Συνεδρίαση που εθίγη, δικαιούται 
να λάβει το λόγο πριν από την Η.Α. στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του 
Σώματος

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

1. Μομφή απευθύνεται κατά του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας συνολικά ή 
μέλους του Προεδρείου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για πράξεις 
ή παραλείψεις που έχουν σχέση με αυτή,

2. Πρόταση μομφής μπορεί να διατυπωθεί ή σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας και τίθεται υποχρεωτικά αμέσως σε ψηφοφορία, περί του αν

ί, ή σαν θέιια Η.Δ. υποχρεωτικά και αμετάθετα 
πρώτο, με αίτημα πάντοτε τουΤ/10 των μελών της Α  “   ̂ ,
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3. Εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή για συζήτηση, εκείνος κατά του οποίου 
στρέφεται η πρόταση εγκαταλείπει το Προεδρείο. Αν η πρόταση μομφής 
στρέφεται κατά του Προεδρείου συνολικά, αναλαμβάνει προσωρινό 
Προεδρείο, αποτελούμενο από τα τρία αρχαιότερα παρόντα μέλη που 
καταλαμβάνουν κατά σειρά τις θέσεις Προέδρου. Αντιπροέδρου και Γενικού 
Γραμματέα.

4. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται η εξής διαδικασία:
α. ανάπτυξη του θέματος της μομφής από εκείνον που τη διατύπωσε, ή 

έναν από εκείνους που την διατύπωσαν, 
β. απάντηση εκείνου ή εκείνων κατά των οποίων στρέφεται η μομφή, 
γ. διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών και προς τα δύο μέρη, 
δ. απαντήσεις των δύο μερών στις ερωτήσεις 
ε. ' τοποθετήσεις των μελών του Σώματος επί του θέματος 
στ. δευτερολογία εκείνου που διατύπωσε τη μομφή, 
ζ. δευτερολογία του καθ’ ού η μομφή, 
η. ψηφοφορία ,

5. Η πρόταση μομφής εγκρίνεται εφόσον συγκεντρώσει υπέρ αυτής την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Α  και τα πρόσωπα κατά 
των οποίων αυτή στρέφεται δεν μετέχουν στο Προεδρείου για το υπόλοιπο 
διάστημα της συνεδρίασης

6. Α ν  η μομφή που εγκρίθηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, προήλθε από 
πρόταση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αυτής συνεδρίασης, χωρίς 
δηλαδή να είναι θέμα Η.Δ.. το μέλος ή τα μέλη εναντίον τω ν οποίων 
στρέφεται η μομφή, δικαιούνται να επαναφέρουν το θέμα στο Σώμα ως 
πρώτο και αμετάθετο θέμα Η.Λ. της επόμενης συνεδρίασης με τίτλο 
"Μομφή κατά του Προεδρείου” για λήψη οριστικής και αμετάκλητης 
απόφασης.

7. Ανάκληση του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας ή μέλους του μπορεί να 
γίνει κατά την επόμενη και μόνο από την πρόταση μομφής που εγκρίθηκε 
συνεδρίαση του Σώματος και εφόσον έχει παρελθει έτος από την εκλογή ή 
προηγούμενη πρόταση ανάκλησης που απορρίφθηκε. Κατά τη συνεδρίαση 
αυτή απαιτείται η απαρτία που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 8 το$ Ν. 
1486/84. :  '

8. Η πρόταση για την εγγραφή θέματος ανάκλησης στην Η.Δ. πρέπει να φέρει 
τ ις  υπογραφές—του-1/3- τω ν  μελών του Σώματος και εγγράφεται υποχρεωτικά 
σαν πρώτο και αμετάθετο θέμα, εκτός αν έγινε χρήση του δικαιώματος της 
παρ. 6 του παρόντος άρθρου, οπότε εγγράφεται ως δεύτερο θέμα και 
συζητείται μόνον εφόσον οριστικοποιηθεί η μομφή.

9. Κατα.~τη=σϋνεδμίιισ 11 αυιιι, ιο-Ήροοδρείο συντίθεταΐ-κατά την τπτρ 3 και 
ακολουθείται διαδικασία ανάλογη με την της παρ. 4 αυτού του άρθρου.
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Η πρόταση ανάκληση γίνεται δεκτή αν συγκεντρώσει υπέρ αυτής την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος

10. Α ν η πρόταση ανάκλησης απορριφθεί, αναλαμβάνει το με την αρχική 
σύνθεση Προεδρείο και συνεχίζονται οι εργασίες με τα υπόλοιπα θέματα 
της Η.Λ.
Α ν  η πρόταση ανάκλησης εγκριθεί, το προσωρινό Προεδρείο συνεχίζει τις 
εργασίες του Σώματος η δε Α  συγκαλείται εντός 10 ημερών για τη 
διενέργεια εκλογών κατά τη διαδικασία και τους περιορισμούς του άρθρου 7 
παρ. 5 και του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 1486/84 και του άρθρου 1 του παρόντος 
Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Λ.Ε.

I. Μομφή απευθύνεται συνολικά κατά τη Δ .Ε  για πράξεις ή παραλείψεις που 
έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους

1 Πρόταση μομφής μπορεί να τεθεί σαν θέμα Η.Λ. υποχρεωτικά και αμετάθετα 
πρώτο με αίτημα του 1/10 των μελών της Α . προς τον Πρόεδρο της Α.

3/ Οταν η πρόταση έλθει για συζήτηση ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. ανάπτυξη του θέματος της μομφής από εκείνον που τη διατύπωσε, ή 

έναν από εκείνους που την διατύπωσαν, 
β. απάντηση του Προέδρου ή άλλου μέλους της Δ.Ε. που ορίζεται απ’ 

αυτήν, καθώς και οιουδήποτε άλλου μέλους της Δ.Ε., 
διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών και προς τα δύο μέρη, · 

δ. απαντήσεις των 'δύό μερών στις ερωτήσεις 
ε. τοποθετήσεις τω ν ιιελών του Σώματος επί τοιιΜμα-τσς, 
στ. “δευτερολογία εκείνου που διατύπωσε τημομφη, 
ζ. δευτερολογία του καθ’ ού η μομφή, 
η. ψηφοφορία.

4. Η  πρόταση μομφής εγκρίνεται εφόσον συγκεντρώσει υπέρ αυτής την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. - *

5. Πρόταση για ανάκληση της Δ Ε  υποβάλλεται κατά τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις της παρ.. 2,4 του άρθρου 8 του Ν. 1486/84 και τίθεται 
υποχρεωτικά σαν πρώτο και αμετάθετο θέμα στην Η.Λ. Η συνεδρίαση 
συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 15 ημερών από την ημέρα υποβολής της 
πρότασης.

6. Εφόσ*™ η πρήτοΓτη γ {νπ πποδεντή από το Σώιια για συζήτηση ακολουθείται. 
η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου τούτου.
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7. Η πρόταση ανάκλησης εγκρίνεται αν συγκεντρώσει υπέρ αυτής την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος

8. Α ν  η πρόταση ανάκλησης της Λ.Ε. εγκριθεί, το Σώμα προβαίνει σε εκλογή 
νέας Δ.Ε. κατά το άρθρο 8 παρ. 4.5 του Ν. 1486/84 και το άρθρο I του 
παρόντος Κανονισμού εντός 10 ημερών.

ΑΡΘΡΟ 19ο 
Π ΑΡΑΙΤΗ ΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

I  Α ν  κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Σώματος το Προεδρείο παραιτηθεί, η 
συνεδρίαση διακόπτεται και αναλαμβάνει αμέσως προσωρινό Προεδρείο 
από τα τρία αρχαιότερα παρόντα μέλη.
Το προσωρινό Προεδρείο καλεί κατά σειρά τα μέλη του Προεδρείου που 
παραιτήθηκε να αναπτύξουν τους λόγους της παραίτησης τους και 
ακολούθως δίνει το λόγο στα μέλη του Σώματος.
Α ν  μετά το τέλος των ομιλιών το Προεδρείο εμμένει στην παραίτηση, η 
συνεδρίαση διακόπτεται και το Σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 15 
ημερών σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν. 1486/84 και το άρθρο 1 του 
Κανονισμού τούτου με πρώτο μη μεταθέσιμο θέμα Η.Δ. εκλογή νέου 
Προεδρίου Αντιπροσωπείας, εφόσον τα μέλη του παραιτηθέντος Προεδρείου 
δεν δύνανται ή δεν επιθυμούν την άσκηση καθηκόντων μέχρι την εκλογή 
αντικαταστατών τους η συνεδρίαση διευθύνεται από τα 3 αρχαιότερα μέλη.

2. Σε περίπτωση παραιτήσεως μελών του Προεδρείου, αν τα μέλη που 
παραιτήθηκαν είναι περισσότερα από τα υπόλοιπα, η συνεδρίαση 
διακόπτεται και το Προεδρείο συμπληρώνεται προσωρινά από τα 
αρχαιότερα παρόντα μέλη, προδρεύοντος του παραμένοντος μέλους του 
Προεδρείου. Α ν  μετά τη διαδικασία της παρ. 1 τα μέλη εμμένουν στην 
παραίτησή τους, η συνεδρίαση διακόπτεται και το Σώμα συγκαλείται 
υποχρεωτικά εντός 15 ημερών με πρώτο θέμα Η.Λ. εκλογή μελών για 
συμπλήρωση των θέσεων του Προεδρείου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 του 
Ν. 1486/84 κ α ι^ο  άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού: Η συνεδρίαση και 
μέχρι την κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρ. 1 του Κανονισμού τούτου 
εκλογή νέων "μελών, διευθύνεται από Προεδρείο που συμπληρώνεται 
προσωρινά από τα αρχαιότερα παρόντα μέλη, εφόσον τα μέλη του 
παραιτηθέντος Προεδρείου δεν δύνανται ή δεν επιθυμούν την άσκηση των 
καθηκόντων τους μέχρι -την εκλογή αντικαταστατών τους.

3. Α ν  τα μέλη που παραιτήθηκαν είναι λιγότερα από τα υπόλοιπα, η 
συνεδρίαση συνεχίζεται και κατά την επόμενη συνεδρίαση του Σώματος 
τίθεται υποχρεωτικά πρώτο μη μεταθέσιμο θέμα παραίτηση και εκλογή 
μελών Προεδρείου. —
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4. Αν η παραίτηση του Προεδρείου λάβει χώρα εκτός συνεδριάσεως, το Σώμα 
συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 15 ημερών με πρώτο θέμα Η.Λ. παραίτηση 
και εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 του 
Ν. 1486/84 και το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού. Η συνεδρίαση, εφόσον 
τα μέλη του παραιτηθέντος Προεδρείου δεν δύνανται ή δεν επιθυμούν την 
άσκηση καθηκόντων μέχρι την εκλογή αντικαταστατών τους διευθύνεται 
από τα τρία αρχαιότερα παρόντα μέλη και εφόσον μετά τη διαδικασία της 
παρ. 1 το Προεδρείο εμμένει στην παραίτησή του, το Σώμα προβαίνει σε 
εκλογή νέου Προεδρείου.

5. Ανάλογη διαδικασία ισχύει και στην περίπτωση που εκτός συνεδρίας 
παραιτηθούν τα περισσότερα μέλη του Προεδρείου, ενώ στην περίπτωση 
παραιτήσεως των ολιγοτέρων μελών τίθεται σχετικό θέμα παραίτησης και 
εκλογής στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.

Λ 'λ
6. Σε κάθε περίπτωση παραιτήσεως απουσίας κωλύμματος ή ελλείψεως 

ταυτόχρονα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Α , ο Πρόεδρος της 
Δ.Ε. ασκεί και τα καθήκοντα του Προέδρου της Α-, πλην των περιπτώσεων 
που ορίζει άλλως ο Ν. 1486/84 και ο παρών Κανονισμός

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Α.Ε. Τ.Ε.Ε.

1. Α ν  παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκκλείψει μέλος του Προεδρείου της Δ.Ε. του 
Τ.Ε.Ε., ο αντικαταστάτης εκλέγεται από την Α. του Τ.ΕΕ. η οποία 
συγκαλείται εντός 10 ημερών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 5 και 8 παρ. 2 
και 5 του Ν. 1486/84 και του άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού.

1  Α ν  παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει μέλος της Δ .Ε  του Τ.Ε.Ε. που δεν 
είναι μέλος του Προεδρείου της αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο 
σε σειρά προτίμησης υποψήφιο του ιδίου ψηφοδελτίου με πράξη του 
Προεδρείου της Α. που δημοσιεύεται στο ΕΑ. του Τ.ΕΕ Α ν  έχουν 
εξαντληθεί τα ονόματα - του ψηφοδελτίου με το ρποίο εκλέχθηκε ο 
παραιτηθείς τότε γίνεται εκλογή νέου μέλους που ανήκει στον αυτό 
εκλογικό συνδυασμό με τον παραιτηθέντα κατά τη διαδικασία τω ν  άρθρων 
7 παρ. 5 και 8 παρ. 2 και 5 του Ν. 1486/84 και του άρθρου 1 του παρόντος 
Κανονισμού.

3. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους της Α.Ε ή του Προεδρείου της Δ.Ε., ο 
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας συγκαλεί το Σώμα εντός 10 ημερών από την 
υποβολή της παραιτήσεως, με πρώτο θέμα Η.Δ. παραίτηση μέλους και 
συμπλήρωση Δ .Ε  του Τ.ΕΕ.

4. Κατά τη συνεδρίαση απαγορεύεται αλλαγή σειράς συζητήσεως του θέματος 
και ακολουθείται η εξής διαδικασία:
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α) Τα παραιτηθέντα μέλη της Δ.Ε αναπτύσσουν τους λόγους της 
παραίτησής τους. 

β) Το Σώμα υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις προς αυτούς, 
γ) Το Σώμα τοποθετείται επί του θέματος

5. Α ν  μετά το τέλος των τοποθετήσεων τα μέλη της Δ .Ε  εμμένουν στην 
παραίτησή τους, το Σώμα προβαίνει εντός 10 ημερών σε εκλογή νέων μελών 
Δ .Ε  κατά τη διαδικασία των άρθρων 7 παρ. 5 και 8 παρ. 2 και 5 του Ν. 
1486/84 και του άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού.

6. Κατά το μεταξύ παραιτήςεως και εκλογής νέας Δ .Ε  διάστημα, όπως και 
κατά το διάστημα που έχουν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Πρόεδρος και οι δύο 
Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, καθήκοντα Προέδρου Α .Ε  του 
Τ .ΕΕ  ασκεί ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, ή ο κατά τον παρόντα 
Κανονισμό αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της Αντιπροσωπείας.
Ο Κανονισμός αυτός εγκρίθηκε με την από 6.121986 απόφαση της 
Αντιπροσωπείας του Τ.ΕΕ  και τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 12.5.1990 και 
εγκρίθηκε με τις Α16γ/02/231/14.88 και Α16γ/07/795/11.12.90 αποφάσεις του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.


