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*ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)* 
 
Π∆ 27-//1926: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (35209) 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ της 27 Νοεµ./14 ∆εκ. 1926 
Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιµελητηρίου κειµένων διατάξεων. 
 
  ***Κωδικοποιούνται τα: 
 
  α)Ν.∆. της 1/21 Νοεµ. 1923 περί συστάσεως Τεχνικού Επιµελητηρίου,  
 
  β)Ν.∆. της 30 Σεπτ./Οκτ. 1925 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των 
περί συστάσεως Τεχνικού Επιµελητηρίου διατάξεων του από 1 Νοεµ. 1923 
Ν.∆/τος, 
 
  γ)Ν.∆. της 18/20 Απρ. 1926 περί τροποποιήσεως του από 1 Νοεµ. 1923 
Ν.∆/τος περί συστάσεως Τεχνικού Επιµελητηρίου, δυνάµει σχετικής 
διατάξεως του άρθρ. 3 του τελευταίου τούτου Ν.∆/τος. 
 
  
  Αρθρο :1 
Πληροφορίες Νοµολογίας & Αρθρογραφίας :5 
 
                              Σύσταση. 
Αρθρον 1. 
 
  "Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία "Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας" (ΤΕΕ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και έχει 
περιφερειακή διάρθρωση. Το Τ.Ε.Ε. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου 
∆ηµοσίων Εργων". 
 
  ***Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 του Νόµου 1486/1984 
     (ΦΕΚ Α 161) 
 
 
  
  Αρθρο :2 
Πληροφορίες Νοµολογίας & Αρθρογραφίας :4 
 
                          Μέλη του ΤΕΕ. Ειδικότητες. 
Αρθρον 2. 
 
  "1. Ως τακτικά µέλη του ΤΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι Ελληνικής 
ιθαγένειας ή οι έχοντες την ιθαγένεια κράτους-µέλους των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, διπλωµατούχοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου των 
Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας και των ισοτίµων σχολών του εξωτερικού 
µετά τη λήψη της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος. Ειδικές διατάξεις που 
προβλέπουν την εγγραφή στο ΤΕΕ χωρίς Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια 
Κράτους µέλους των Ερωπαϊκών Κοινοτήτων διατηρούνται σε ισχύ". 
 
   ***Η µέσα σε "" παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 2 του  
      Π∆ 512/30 Νοεµ.-12 ∆εκ. 1991 (ΦΕΚ Α` 190). 
 
  2. Επίτιµα µέλη του Τ.Ε.Ε. µπορούν να ανακηρυχθούν µε απόφαση της 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
όλου αριθµού των µελών της, Ελληνες και ξένοι υπήκοοι που έχουν 
προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών 
του Τ.Ε.Ε. 
 
  3. Οµότιµα µέλη του Τ.Ε.Ε. γίνονται τα τακτικά µέλη του µετά τη 
συνταξιοδότησή τους από το Ταµείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών ∆.Ε. 
 
  4. ∆εν µπορεί να είναι κανείς µέλος του ΤΕΕ: 
 
  α)όταν βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη 
 
  β)όταν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα και για το χρόνο 



 2

που εκτίει την ποινή του. 
 
  5.Τα µέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις βασικές ειδικότητες: 
 
  α)πολιτικών µηχανικών, β)αρχιτεκτόνων µηχανικών, γ)µηχανολόγων 
µηχανικών, δ)ηλεκτρολόγων µηχανικών, ε)αγρονόµων τοπογράφων µηχανικών, 
στ)χηµικών µηχανικών, ζ)µηχανικών µεταλλείων-µεταλλουργών, η)ναυπηγών 
µηχανικών, θ)ηλεκτρονικών µηχανικών. 
 
  Με π.δ/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµοσίων Εργων µετά 
από σύµφωνη γνώµη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, µπορεί να ανακαθορίζονται 
οι ειδικότητες αυτές. 
 
  6.Ειδικότητες που δεν συµπεριλαµβάνονται σ`αυτές που ορίζει η 
προηγούµενη παράγραφος εντάσσονται στη συγγενέστερη ειδικότητα µε 
απόφαση της Αντιπροσωπείας. Ανεξάρτητα από αυτό, το µέλος του ΤΕΕ που 
έχει έτσι ενταχθεί έχει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα της ειδικότητας ή 
µόνο της εξειδίκευσης, που αναφέρεται στην άδεια άσκησης επαγγέλµατος, 
όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία". 
 
  ***Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 2 του Νόµου 1486/1984 
     (ΦΕΚ Α 161) 
 
 
   Αρθρο :3 
 
                      ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών. 
   Αρθρον 3. 
 
  "1. Τα τακτικά µέλη του ΤΕΕ έχουν τα δικαιώµατα: 
 
  α)να εκλέγουν και να εκλέγονται για όλα τα όργανα του ΤΕΕ, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις. 
 
  β)να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του ΤΕΕ για την εκπλήρωση 
του σκοπού του. 
 
  γ)να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και των 
Αντιπροσωπειών των περιφερειακών τµηµάτων χωρίς όµως δικαίωµα λόγου ή 
ψήφου αν δεν είναι µέλη τους. 
 
  δ)να ζητούν από το αρµόδιο όργανο του ΤΕΕ να ενηµέρωση για κάθε θέµα 
που αφορά τις δραστηριότητές του και να λαµβάνουν τις περιοδικές 
εκδόσεις του. 
 
  2. Τα οµότιµα µέλη του ΤΕΕ έχουν τα δικαιώµατα των περιπτ. β, γ και δ 
της προηγούµενης παραγράφου και µπορούν να εκλέγονται ως µέλη των 
πειθαρχικών συµβουλίων. 
 
  3. Τα επίτιµα µέλη του ΤΕΕ έχουν τα δικαιώµατα των περιπτ. γ και δ 
της παρ.1. 
 
  4. Ολα τα µέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συµβάλλουν στην 
εκπλήρωση των σκοπών του. 
 
  5. Τα τακτικά µέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συµµετέχουν στις 
διάφορες κατά περίπτωση δραστηριότητες του Τ.Ε.Ε., να τηρούν τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται µε τις αποφάσεις που προβλέπονται από την 
περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρ. 30 (κώδικας δεοντολογίας των µηχανικών) 
και τους σχετικούς µε την άσκηση του επαγγέλµατος νόµους και 
κανονισµούς, να συµµορφώνονται µε τις νόµιµες αποφάσεις των εκλεγµένων 
οργάνων του Τ.Ε.Ε., να εκτελούν τίµια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα που 
τους ανατίθενται, να παρουσιάζονται όταν καλούνται νόµιµα στις 
πειθαρχικές αρχές και καταβάλλουν τη νοµοθετηµένη εισφορά τους". 
 
  ***Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 του Νόµου 1486/1984 
     (ΦΕΚ Α 161) 
 



 3

  Αρθρο :4 
Πληροφορίες Νοµολογίας & Αρθρογραφίας :1 
 
                            Σκοπός του ΤΕΕ. 
Αρθρον 4. 
 
  "1. Το ΤΕΕ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήµης στους τοµείς που 
σχετίζονται µε την ειδικότητα των µελών του, της τεχνικής και της 
τεχνολογίας γενικά και την αξιοπίησή τους για την αυτοδύναµη 
οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας. 
 
  2. Το ΤΕΕ στα πλαίσια του σκοπού του είναι τεχνικός σύµβουλος της 
Κυβέρνησης και ιδιαίτερα: 
 
  α. µελετά µε δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση, 
αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλους κοινωνικούς ή επιστηµονικούς φορείς 
ή επιµελητήρια, οποιοδήποτε σχετικό επιστηµονικό τεχνικό, 
τεχνικοοικονοµικό ή αναπτυξιακό θέµα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο 
και διατυπώνει απόψεις µε πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση 
για τη σχετική µε τα θέµατα αυτά νοµοθεσία. 
 
  β. γνωµοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρµόδιων αρχών ή άλλων φορέων 
του δηµόσιου τοµέα ή συνδικαλιστικών φορέων, και µέσα σε οριζόµενο 
εύλογο χρονικό διάστηµα, για οποιοδήποτε θέµα της αρµοδιότητάς του. 
 
  γ. συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση µε το τεχνικό δυναµικό, την 
τεχνική, επιστηµονική, κατασκευαστική και σχετική βιοµηχανική 
δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισµό και τεχνολογία, 
καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις 
αρµόδιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
  δ. παρέχει τη συνδροµή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρµογή των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την 
βελτίωση ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί µόνο 
ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς σχετικές µελέτες και έρευνες, σχέδια 
προδιαγραφών, κανονισµών, συµβάσεων έργων και µελετών. 
 
  ε. συµβάλλει στην εκπόνηση προγραµµάτων τεχνικής παιδείας, στην 
ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση 
ανάπτυξη, προγραµµατισµό και διάρθρωση του τεχνικού δυναµικού σύµφωνα 
µε τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας. 
 
  στ. ενηµερώνει την κοινή γνώµη µε ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις, 
εκδόσεις ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέµα της αρµοδιότητάς 
του εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών 
θεµάτων και προβληµάτων. 
 
  ζ.µετέχει σε διεθνείς οργανισµούς, σε ενώσεις επιµελητηρίων, σε 
διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις µε αντίστοιχους 
οργανισµούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια εκθέσεις και άλλες 
εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του. 
 
  3. Το Τ.Ε.Ε., σε σχέση µε τα µέλη του, διενεργεί τις εξετάσεις και 
χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος των µηχανικών, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, τηρεί τα µητρώα των µηχνικών και επωνυµιών 
τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων, µεριµνά για την είσπραξη των 
νόµιµων αµοιβών τους όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, 
φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και 
προστασία του κύρους των µελών του, την επιστηµονική πρόοδο, ενηµέρωση, 
επιµόρφωση και συνεχιζόµενη εκπαίδευσή τους, εκδίδει ενηµερωτικό και 
επιστηµονικό τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις ενισχύει τους φορείς 
συλλογικής εκπροσώπησης των µηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές µε 
τους σκοπούς του, µελετά νέες µορφές επαγγελµατικής οργάνωσης και 
εργασίας των µελών του και ασκεί σ`αυτά πειθαρχική εξουσία, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του νόµου. 
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4.Οι διατάξεις του άρθρ. 46 του Νόµ.1089/1980 "περί εµπορικών και 
βιοµηχανικών Επιµελητηρίων" (ΦΕΚ Α` 261) εφαρµόζονται ανάλογα και στο 
ΤΕΕ. Οπου στις διατάξεις αυτές αναγράφεται ο Υπουργός Εµπορίου, νοείται 
ο Υπουργός ∆ηµοσίων Εργων". 
 
 ***Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 του Νόµου 1486/1984 
    (ΦΕΚ Α 161) 
 
 
  Αρθρο :5 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 5 
 
                       Περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ. 
 
Αρθρον 5. 
 
  "1. Η περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ στηρίζεται στα περιφερειακά 
τµήµατα που ιδρύονται, καταργούνται ή αναδιαρθρώνονται έτσι ώστε η κατά 
τόπο αρµοδιότητά τους να ανταποκρίνεται στις γεωγραφικές συνθήκες, τη 
διοικητική διαίρεση και την κατανοµή του τεχνικού δυναµικού της Χώρας. 
 
  2. Η ίδρυση, κατάργηση ή αναδιάρθρωση των περιφερειακών τµηµάτων 
γίνεται µε π.δ/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµοσίων 
Εργων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Με το 
σχετικό π.δ/γµα ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη 
σύσταση, περιφερειακού τµήµατος, την έδρα, την κατά τόπο αρµοδιότητα, 
την αναδιάρθρωση υπαρχόντων περιφερειακών τµηµάτων τα προσωρινά όργανα 
µέχρι τις πρώτες εκλογές και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  3. Τα περιφερειακά τµήµατα του ΤΕΕ αποτελούν την έκφραση του ΤΕΕ στην 
περιοχή τους ασκούν τις αρµοδιότητες που απορρέουν από τους σκοπούς του 
ΤΕΕ για κάθε θέµα που έχει σχέση µε την περιφέρειά τους και ιδίως: 
 
  α. προωθούν την πολιτική του ΤΕΕ στην περιφέρειά τους. 
 
  β. συµβάλλουν στη διαµόρφωση της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ σε γενικά 
θέµατα και µεταφέρουν γι`αυτά τον προβληµατισµό και τις απόψεις της 
περιφέρειας στα κεντρικά όργανα. 
 
  γ. ασκούν την πειθαρχική διαδικασία σε πρώτο βαθµό, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στις σχετικές διατάξεις. 
 
  δ. αντιµετωπίζουν επί τόπου τα προβλήµατα που έχουν σχέση µε τη 
λειτουργία του Ταµείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Εργων 
(ΤΣΜΕ∆Ε) και του Κλάδου Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ). 
 
  ε. ασχολούνται µε τα ειδικά προβλήµατα της περιφέρειας . 
 
  4. Μέλη των περιφερειακών τµηµάτων του ΤΕΕ γίνονται υποχρεωτικά µέλη 
του ΤΕΕ που έχουν είτε µόνιµη κατοικία είτε επαγγελµατική έδρα στην 
περιοχή των τµηµάτων. Η εγγραφή σε περισσότερα από ένα τµήµατα 
απαγορεύεται. 
 
  5. Η περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ συµπληρώνεται, για τους νοµούς 
που δεν εδρεύει το ΤΕΕ ή περιφερειακό του τµήµα, µε λειτουργία των 
Νοµαρχιακών Επιτροπών του άρθρ. 14". 
 
  ***Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 5 του Νόµου 1486/1984 
     (ΦΕΚ Α 161) 
 
  
  Αρθρο :6 
 
                           Οργανα του ΤΕΕ. 
Αρθρον 6. 
 
  "1. Κεντρικά όργανα του ΤΕΕ είναι: 
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  α) η Αντιπροσωπεία, 
 
  β) η ∆ιοικούσα Επιτροπή, 
 
  γ) ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής, 
 
  δ) οι Επιστηµονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων. 
 
  2. Περιφερειακά όργανα του ΤΕΕ είναι: 
 
  α) η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τµήµατος.  
 
  β) η ∆ιοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τµήµατος. 
 
  γ) οι Νοµαρχιακές Επιτροπές. 
 
  3. Οργανα για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα µέλη του ΤΕΕ 
είναι τα πρωτοβάθµια και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο που 
προβλέπονται από τα άρθρ. 28 και 29.  
 
  4. Στο ΤΕΕ λειτουργούν επίσης µόνιµες και έκτακτες επιτροπές 
επεξεργασίας θεµάτων στην έδρα ή στα περιφερειακά τµήµατα, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρ.15. 
 
  5. Για τους υπαλλήλους του ΤΕΕ λειτουργούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά 
συµβούλια που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για το 
προσωπικό των ν.π.δ.δ.". 
 
  ***Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 6 του Νόµου 1486/1984 
     (ΦΕΚ Α 161) 
 
 
 
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το άρθρο 10 Ν.2833/2000,ΦΕΚ Α 150/30.6.2000. 
      ορίζεται ότι: 
  " Παρατείνεται η θητεία όλων των αιρετών οργάνων του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος, που προβλέπονται στο άρθρο 6 του π.δ. 
27.11/14.12.1926 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 1486/1984, 
µέχρι την ηµεροµηνία ανακήρυξης των οργάνων του Τ.Ε.Ε., που θα 
προκύψουν από τις, κατά την αµέσως προηγούµενη παράγραφο, εκλογές, 
είτε, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του π.δ. 327/1987, είτε, σύµφωνα µε το 
άρθρο 8 παρ.3 του π.δ.27.11/14.12.1926 όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 8 του ν.1486/1984". 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 14 παρ.2-3 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α  
162/2.8.2006,ορίζεται ότι: 
 2. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού  
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, ρυθµίζονται θέµατα των εκλογών  
για την ανάδειξη αιρετών µελών των Οργάνων του Τ.Ε.Ε. και ειδικότερα αυτά που  
αφορούν: 
 α. στον ορισµό ∆ικαστικών Λειτουργών ως Προέδρων των Εφορευτικών Επιτροπών, 
 β. στη σειρά των Περιφερειακών Τµηµάτων στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας  
του Τ.Ε.Ε. και 
 γ. στην κατανοµή των εδρών: 
 1) της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. κατά συνδυασµό ή µεµονωµένο υποψήφιο εντός  
των Περιφερειακών Τµηµάτων ή των εξοµοιούµενων µε Τµήµα Περιφερειών 
 2) των Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Τµηµάτων του Τ.Ε.Ε. κατά συνδυασµό ή  
µεµονωµένο υποψήφιο εντός των νοµών κάθε Περιφερειακού Τµήµατος. 
 
 3. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παραπάνω παραγράφου 2, τα αναφερόµενα σε αυτή  
θέµατα ρυθµίζονται προσωρινά µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων". 
 
   
 
  
  Αρθρο :7 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 1 
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Προισχύσασες µορφές άρθρου :3 
 
                          Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. 
Αρθρον 7. 
 
  "1. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ είναι το ανώτατο όργανο του ΤΕΕ, 
αντιπροσωπευτικό όλων των µελών του και έχει αρµοδιότητα: 
 
  α) την εκλογή των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής και 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 απολογισµού της 
επιστηµονικής και λοιπής δραστηριότητας του ΤΕΕ. 
 
  δ) τον έλεγχο και προέγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και 
οικονοµικού απολογισµού του ΤΕΕ. 
 
  ε) την έγκριση του αριθµού και του αντικειµένου των µόνιµων επιτροπών 
της έδρας του ΤΕΕ που προβλέπονται από το άρθρ. 15 µετά από εισήγηση 
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. 
 
  στ) την ανακήρυξη επίτιµων µελών. 
 
   "2. Η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. αποτελείται: 
 
  α) από 155 αιρετά µέλη, 
 
  β) από τα µέλη των Επιστηµονικών Επιτροπών των Ειδικοτήτων του αρθρου 
10 και 
 
  (γ από τα πρόσωπα που εχουν διατελέσει εκλεγµένοι Πρόεδροι και Α` 
Αντιπρόεδροι της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. στις αµέσως δύο 
προηγούµενες θητείες. Τα πρόσωπα αυτά δεν µπορούν να ειναι και 
υποψήφιοι για τις προηγούµενες α` και β` περιπτώσεις, αν µέχρι την 
τελευταία ηµέρα της υποβολής υποψηφιότητας δεν παραιτήθηκαν της 
ιδιότητας τους αριστείνδην"). 
 
  ***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 14 του 
     Ν. 2187/1994 (Α 16),το δε εδάφιο γ` αυτής  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  
     µε το άρθρο 14 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006. 
 
 
  3. Τα αιρετά µέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται µε άµεση, καθολική, 
µυστική ψηφοφορία των τακτικών µελών και µε απλή αναλογική κατά 
συνδυασµό υποψηφίων ή µεµονωµένο υποψήφιο. Ο αριθµός µελών της 
Αντιπροσωπείας κατά περιφερειακό τµήµα είναι ανάλογος προς τα µέλη του 
τµήµατος σε σχέση προς τον ολικό αριθµό των µελών του ΤΕΕ και όχι όµως 
µικρότερος από δύο για περιφέρειες µε ένα νοµό, τρία για περιφέρειες µε 
δύο ή τρεις νοµούς και τέσσερα για περιφέρειες µε περισσότερους νοµούς. 
Ο περιορισµός που απορρέει από την εφαρµογή της διάταξης αυτής γίνεται 
αναλογικά από τα τµήµατα στα οποία αντιστοιχούν δέκα και άνω µέλη. Ο 
αριθµός των µελών κατά περιφέρεια προσδιορίζεται και ανακοινώνεται µε 
την προκήρυξη των εκλογών, όπως ειδικότερα ορίζεται µε τα π.δ/τα της 
παρ. 6 του αρθρ. 16. Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής θεωρούνται 
ως ξεχωριστά περιφερειακά τµήµατα: α) οι Νοµοί Αργολίδος, Αρκαδίας, 
Λακωνίας και Μεσσηνίας, β) οι Νοµοί Λέσβου, Χίου, Σάµου και Κυκλάδων, 
γ) οι Νοµοί Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας και δ) ο Νοµός Αττικής. 
 
  4."Για την εφαρµογή της περίπτωσης γ` της παρ. 2, εκλεγέντες θεωρούνται 
αυτοι που εχουν µείνει στο αξίωµα τουλάχιστον τα δύο τριτα του χρόνου 
της θητείας". 
 
  ***Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2  
     του άρθρου 14 του Ν. 2187/1994 (Α 16). 
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   Αν δεν υπάρχουν πρόσωπα για την κατάληψη 
ορισµένων ή όλων των θέσεων των περιπτώσεων αυτών, η Αντιπροσωπεία 
νόµιµα λειτουργεί µε κενές τις θέσεις αυτές. 
 
  5. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση µέσα σε 15 
µέρες από την ανακήρυξη των µελών της, από τον Πρόεδρο της προηγούµενης 
Αντιπροσωπείας, ο οποίος και προεδρεύει στη συνεδρίαση ως την εκλογή 
του προεδρείου της. Σε περίπτωση ελλείψεως, κωλύµατος ή απουσίας του 
Προέδρου τα καθήκοντά του ασκούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Πρόεδρος 
της προηγούµενης ∆ιοικούσας Επιτροπής ή το αρχαιότερο στην Επετηρίδα 
του ΤΕΕ µέλος 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 Α` αντιπρόεδρο, το Β` αντιπρόεδρο, το Γενικό 
Γραµµατέα και τον αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα της αντιπροσωπείας, που 
αποτελούν το Προεδρείο της και" 
 
 ***Η περ.α` αντικαταστάθηκε ως άνω µε την περ.α` της παρ.4 του άρθρου 15 
    του Ν.2308/1995 (Α 114) 
    Επίσης η περ.β` της ιδίας παρ.ορίζει ότι:"Κατά την πρώτη εφαρµογή των  
    διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου α) η αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.  
    συγκαλείται σε ειδική συνεδρίαση µέσα σε δύο (2) µήνες απά τη  
    δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και  
    εκλέγει για τη συµπλήρωση 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 27.11/14.12.1926, όπως ισχύει." 
 
  β) εκλέγει στη συνέχεια τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, όπως 
ειδικότερα στο άρθρ. 8. 
 
  Στην πρώτη αυτή ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας δεν εφαρµόζονται  
οι διατάξεις των παρ.9 και 10 για την απαρτία και πλειοψηφία, αλλά οι 
διατάξεις του άρθρ.8 παρ.2. Στις αµέσως προσεχείς συνεδριάσεις της η 
Αντιπροσωπεία εκλέγει τα µέλη των Νοµαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ για όσους 
νοµούς δεν υπάγονται σε περιφερειακά τµήµατα εκτός από το Νοµό Αττικής, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρ.14. 
 
  6. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο 
Αντιπρόεδρος συγκαλεί σε κάθε περίπτωση την Αντιπροσωπεία και διευθύνει 
τις συνεδριάσεις. Το ίδιο γίνεται και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος δεν 
υπάρχει, µέχρι την εκλογή νέου Προέδρου. Ο Γενικός Γραµµατέας, µε την 
βοήθεια υπαλλήλων του ΤΕΕ φροντίζει για την τήρηση συνοπτικών πρακτικών 
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα. Ο Πρόεδρος 
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ µπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις της 
∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρ.8 παρ.9. 
 
  7.Η Αντιπροσωπεία συνέρχεται τουλάχιστο µια φορά το 2µηνο ή έκτακτο 
όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να 
συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία µέσα σε 10 µέρες αν αυτό το ζητήσει α) το 
1/5 των µελών της ή β) η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. 
 
  8. Η ηµερήσια διάταξη των θεµάτων που θα συζητήσει η Αντιπροσωπεία 
και η σειρά συζήτησής τους γίνεται από τον Πρόεδρο. Στην ηµερήσια 
διάταξη συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά θέµατα που έχει ζητήσει η 
∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ή το ένα δέκατο των µελών της Αντιπροσωπείας  
του ΤΕΕ. 
 
  9. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη 
είναι περισσότερα από τα απόντα. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η 
συνεδρίαση επαναλαµβάνεται µέσα σε χρονικό διάστηµα 5-10 ηµερών µε τα 
ίδια ακριβώς 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 σύγκληση της Αντιπροσωπείας. Αν 
και στη δεύτερη αυτή σύγκληση δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε για τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης επιλαµβάνεται υποχρεωτικά η ∆ιοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΕ, που στην περίπτωση αυτή ασκεί την αρµοδιότητα της 
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Αντιπροσωπείας, πλην των περιπτ. α, γ, δ και στ της παρ.1 του παρόντος 
άρθρου. Για την περίπτ.δ της παρ.1 αποφασίζει ο Υπουργός ∆ηµοσίων 
Εργων. 
 
  10. Οι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 
παρόντων µελών της εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόµος απαιτεί 
ισχυρότερη πλειοψηφία. 
 
  11. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δηµόσια, δεν 
επιτρέπεται όµως η ανάµιξη στις συζητήσεις των µη µελών της. Στις 
συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας µπορούν να παρίστανται και να 
λαµβάνουν το λόγο και οι Πρόεδροι των ∆ιοικουσών Επιτροπών των 
περιφερειακών τµηµάτων χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκτός αν είναι µέλη της. 
 
  Ο Πρόεδρος ή η Αντιπροσωπεία µπορούν να καλέσουν στις συνεδριάσεις 
της υπαλλήλους του ΤΕΕ για να δώσουν πληροφορίες, καθώς επίσης και άλλα 
πρόσωπα για να ακούσουν τη γνώµη τους. 
 
  12. Αιρετά µέλη της Αντιπροσωπείας που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 
3 συνεχόµενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται υποχρεωτικά από τους 
επιλαχόντες του ψηφοδελτίου µε το οποίο εκλέχτηκαν. Η αντικατάσταση 
γίνεται µε απόφαση της Αντιπροσωπείας". 
 
  ***Το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 7 του Νόµου 1486/1984 
     (ΦΕΚ Α 161) 
 
 
  
  Αρθρο :8 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 1 
Προισχύσασες µορφές άρθρου :3 
 
                       ∆ιοικούσα Επιτροπή. 
 
Αρθρον 8. 
 
  "1. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ είναι το ανώτατο εκτελεστικό και 
συντονιστικό όργανο του ΤΕΕ για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως 
αυτή διαµορφώνεται από την Αντιπροσωπεία. Ειδικότερα η ∆ιοικούσα 
Επιτροπή: 
 
  α) καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκριση τα 
ετήσια προγράµµατα επιστηνοµικής δραστηριότητας και τον προϋπολογισµό. 
 
  β) καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Αντιπροσωπεία τον 
οικονοµικό απολογισµό και απολογισµό δράσης του ΤΕΕ για κάθε χρόνο που 
πέρασε. 
 
  γ) εκτελεί το πρόγραµµα και προϋλογισµό και ενηµερώνει την 
Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική συνεδρίασή της για τη δραστηριότητα της 
∆ιοικούσας Επιτροπής πάνω σε σοβαρά θέµατα. 
 
  δ) διαχειρίζεται την περιουσία του ΤΕΕ. 
 
  ε) συνιστά και συγκροτεί τις µόνιµες επιτροπές της έδρας του ΤΕΕ που 
έχουν εγκριθεί από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ σύµφωνα µε την 
περίπτ.ε` της παρ.1 του άρθρ.7 καθώς και τις έκτακτες επιτροπές ή 
οµάδες εργασίας που προβλέπονται από το άρθρ.15. 
 
  στ) αποφασίζει σε όλα τα ζητήµατα της αρµοδιότητας του ΤΕΕ που δεν 
χρειάζεται παραποµπή στην Αντιπροσωπεία και σε εκείνα που της 
παραπέµπει η Αντιπροσωπεία, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των άλλων 
οργάνων του ΤΕΕ. 
 
  ζ) καθορίζει τα τρέχοντα ζητήµατα λειτουργίας του ΤΕΕ για τα οποία 
µεταβιβάζει στον Πρόεδρό της την αρµοδιότητα για τη λήψη αποφάσεως. 
Επίσης η ∆ιοικούσα Επιτροπή µπορεί να µεταβιβάσει και άλλες αρµοδότητες 
της στον Πρόεδρό της ή σε µέλη της ή και σε υπαλλήλους του ΤΕΕ. Οι 
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σχετικές πράξεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής δηµοσιεύονται στο Ενηµερωτικό 
∆ελτίο ΤΕΕ. 
 
  η) συντονίζει το επιστηµονικό έργο των Επιστηµονικών Επιτροπών 
Ειδικοτήτων και των Επιτροπών και οµάδων του άρθρ.15. 
 
  θ) εκφράζει τις απόψεις του ΤΕΕ δηµόσια µέσω του Προέδρου της ή άλλου 
µέλους της, ειδικά εξουσιοδοτηµένου απ`αυτήν. 
 
  ι) εισηγείται στην Αντιπροσωπεία για τα σχετικά θέµατα. 
 
  ια) ορίζει τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες 
εργασίας των δηµοσίων υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε άλλων φορέων εκτός αν 
την αρµοδιότητα αυτή ασκούν οι ∆ιοικούσες Επιτροπές Περιφερειακών 
Τµηµάτων ή οι Νοµοαρχικές Επιτροπές του ΤΕΕ. 
 
  2. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο 
Αντιπροέδρους (Α και Β Αντιπρόεδρο), το Γενικό Γραµµατέα, τον 
Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, που αποτελούν το Προεδρείο, και δέκα µέλη 
που εκλέγονται όλοι από την Αντιπροσωπεία µεταξύ των µελών της στην 
ειδική συνεδρίαση που προβλέπεται από την παρ.5 του άρθρ.7. 
 
  Στην πρώτη σύγκληση της ειδικής αυτής συνεδρίασης απαιτείται απαρτία 
των δύο τρίτων του όλου αριθµού των µελών της Αντιπροσωπείας. Αν δεν 
συγκεντρωθεί η απαρτία αυτή η Αντιπροσωπεία συνέρχεται αυτοδίκαια µετά 
από τρεις µέρες, οπότε αρκεί για το σχηµατισµό απαρτίας πάνω απ`το µισό 
του όλου αριθµού των µελών της. Στην πρόσκληση για την ειδική αυτή 
συνεδρίαση αναγράφονται οι παραπάνω δύο ηµεροµηνίες διαδοχικών 
συγκλήσεων και καθορίζονται η ώρα και ο τόπος σύγκλησης της 
Αντιπροσωπείας. 
 
  "Η εκλογη γίνεται µε µυστική ψηφοφορία αφού εκλεγούν απο την 
Αντιπροσωπεια ως ψηφολέκτες δύο µέλη της Για την εκλογή της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής κατατίθενται στον Πρόεδρο, ύστερα απο πρόσκληση του, τα 
ψηφοδέλτια των υποψηφίων που προτείνονται από πέντε τουλάχιστον παρόντα 
µέλη της Αντιπροσοπείας. Αφού λήξει η παράδοση των ψηφοδελτίων των υπο- 
ψηφίων, γίνεται η εκλογή µε απλή αναλογική κατά ψηφοδέλτιο υποψηφίων. 
Μετά την εκλογή των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής, η Αντιπροσωπεία 
εκλέγει µεταξύ των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής, κατά σειρά, τον 
Πρόεδρο, τον Α` και Β` Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα και τον 
αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, µε µυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή κάθε 
µέλους του Προεδρείου, κατατίθενται στον Πρόεδρο, ύστερα από πράσκλησή 
του, υποψηφιότητες προτεινόµενες από ( 10) τουλάχιστον µέλη. Αφού λήξει 
η υποβολή υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται οι υποψηφιοτητες και ακολουθεί 
η ψηφοφορία. Τις θέσεις του Προεδρειου καταλαµβάνουν οι υποψήφιοι που 
συγκεντρώνουν ψήφους περισσότερους από το µισό του ολου 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". 
  
   ***Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την 
     παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2187/1994 (Α 16). 
     
  3. Οι επιτυχόντες ανακηρύσσονται αµέσως µε πράξη του Προεδρείου της 
Αντιπροσωπείας που υποβάλλεται στο Υπουργείο ∆ηµοσίων Εργων και 
ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στο Κεντρικό Κατάστηµα του ΤΕΕ. Η πράξη 
δηµοσιεύεται επίσης στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ. 
 
  4. "Ανάκληση της ∆ιοικούσας Επιτροπής ή µέλους του Προεδρείου από την 
ιδιότητα που κατέχει σε αυτό, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µπορει 
να αποφασισθεί από την Αντιπροσωπεία, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, µε 
αιτηση, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και 
υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/3 των µελών της". 
   Αίτηση για ανάκληση µπορεί να υποβληθεί µετά από ένα χρόνο από την 
εκλογή ή από  τυχόν απόρριψη της προηγούµενης αίτησης. 
  "Η ανάκληση γίνεται δεκτή µε πλειοψηφία του ολου αριθµού της 
Αντιπροσωπείας και επιπλέον για τα µέλη του Προεδρείου σε καµία 
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περίπτωση, µε λιγότερες ψήφους από αυτές που έλαβαν κατά την εκλογή. 
 
   ***Τα εντός " " πρώτο και τρίτο εδάφια της παρ.4 αντικαταστάθηκαν 
      ως άνω από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2187/1994 (Α 16).  
      
  Στην περίπτωση που γίνεται δεκτή η ανάκληση, γίνεται νέα εκλογή από την 
Αντιπροσωπεία µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων µε τις οποίες έγινε και 
η αρχική εκλογή. Ανάκληση γίνεται επίσης και για µέλη που απουσιάζουν 
αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις περισσότερο από τρεις µήνες. Στην 
περίπτωση αυτή η αίτηση για ανάκληση γίνεται είτε από τη ∆ιοικούσα 
Επιτροπή είτε από το 1/3 των µελών της Αντιπροσωπείας και εφαρµόζονται 
οι διατάξεις της επόµενης παραγράφου για την αναπλήρωσή τους. 
  
  5. Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής που παραιτείται ή οπωσδήποτε 
εκλείπει αντικαθίσταται από τον αµέσως επόµενο σε σειρά προτίµησης 
υποψήφιο του ίσιου ψηφοδελτίου. Αν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει ο 
Πρόεδρος ή άλλο µέλος του Προεδρείου, εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία 
του ΤΕΕ ο αντικαταστάτης του µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της 
παρ.2. Μέχρι την αντικατάσταση η ∆ιοικούσα Επιτροπή έχει νόµιµη σύνθεση 
µε τα υπόλοιπα µέλη της. Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ καλείται για την 
εκλογή σε δέκα µέρες. 
 
  6. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή συνέρχεται µε πρόσκληση του Προέδρου της 
τουλάχιστο µια φορά το 15ήµερο ή όταν το ζητήσει το ένα πέµπτο των 
µελών της. 
 
  7. "Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα 
µέλη αυτής, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, 
είναι περισσότερα απά τα απόντα". 
 
  ***Το εντός " " πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω µε την περ.γ` της  
     παρ.4 του άρθρου 15 του Ν.2308/1995 (Α 114)  
 
Οι αποφάσεις παίρνονται µε πλειοψηφία των 
παρόντων. Αν έχουν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Πρόεδρος και οι δύο 
Αντιπρόεδροι, µέχρι την εκλογή αντικαταστατών καθήκοντα Προέδρου 
∆ιοικούσας Επιτροπής ασκεί ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 
 
  8. Ο Γενικός Γραµµατέας έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των 
συνεδριάσεων της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 
 
  9. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας µπορεί να παρίσταται και να λαµβάνει 
το λόγο στις συνεδριάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής χωρίς δικαίωµα ψήφου 
εκτός αν είναι και µέλος της". 
 
  ***Το άρθρο 8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 8 του Ν. 1486/1984 
     (ΦΕΚ Α 161).  
 
 
  
  Αρθρο :9 
 
                          Πρόεδρος του ΤΕΕ. 
Αρθρον 9. 
 
  "1. Ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ (πρόεδρος του ΤΕΕ) 
εκτός απ`τα καθήκοντά του ως Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής: 
 
  α. εκπροσωπεί γενικά το ΤΕΕ 
 
  β. διοικεί τις υπηρεσίες του ΤΕΕ και κατευθύνει τις ενέργειες των 
οργάνων του ΤΕΕ για την προώθηση της πολιτικής του,πάντοτε µέσα στα 
πλαίσια τα καθορισµένα από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία  
 
  γ. επιµελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
 
  δ. εντέλλεται τις πληρωµές του ΤΕΕ και υπογράφει τα εντάλµατα ή 
άλλους σχετικούς τίτλους 
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  ε. εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα  
 
  στ. υπογράφει τα άλλα έγγραφα του ΤΕΕ 
 
  ζ. ασκεί τις αρµοδιότητες που του µεταβιβάζει η ∆ιοικούσα Επιτροπή. 
 
  2. Ο Πρόεδρος µπορεί να εξουσιοδοτήσει για ορισµένες από τις 
αρµοδιότητες του υπάλληλο του ΤΕΕ. 
 
  3. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας αναπληρώνεται σε όλα 
τα παραπάνω καθήκοντά του από τον Α`ή Β` Αντιπρόεδρο κατά σειρά". 
 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο έκτο παρ. 1 εδάφιο πρώτο του Ν.1190 
                /1981, ΦΕΚ Α 203: 
                "Κατ`εξαίρεσιν από της διατάξεως του άρθρ. 9 παρ. 1 του   
                από 27-11/14.12.1926  Π.∆/τος  "περί κωδικοποιήσεως των  
                περί συστάσεως Τεχν. Επιµελητηρίου κειµένων διατάξεων",   
                ως  το  άρθρον αυτό αντικατεστάθη  δια του άρθρου 4 του  
                Ν.36/75 αι προσεχείς εκλογαί προς ανάδειξιν των αιρετών  
                µελών των οργάνων  του ΤΕΕ  διενεργούνται  την δευτέραν   
                Κυριακήν του µηνός Φεβρ.1982,παρατεινοµένης αυτοδικαίως   
                της  θητείας  των νυν οργάνων τον ΤΕΕ". 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 9 του Ν. 
                1486/1984(ΦΕΚ Α 161).  Από  τον  νόµο 6348/1934, άρθρο 
                µόνο ,  είχαν αντικατασταθεί  τα άρθρα 9,10 και 36 του  
                παρόντος  Π.∆./τος.   Αντικαταστάθηκε   από  το  άρθρο 
                4 του Ν. 36/1975, ΦΕΚ Α 79, σύµφωνα δε  µε το άρθρο 10      
                του Ν.36/1975, οριζόταν εξαίρεση από το αντικατασταθέν 
                άρθρο 9 , σύµφωνα µε την οποία η διενέργεια των πρώτων  
                µετά  την  έναρξη  ισχύος  του Ν. 36/1975, εκλογών, θα  
                γινόταν στον χρόνο που οριζόταν στο  άρθρο  4 του Ν.∆.  
                103/1974 "Περί ΤΕΕ..." κ.λ.π.                                
 
 
  
  Αρθρο :10 
                Επιστηµονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων 
 
   Αρθρ.10. 
 
  "1. Στην έδρα του ΤΕΕ λειτουργούν Επιστηµονικές Επιτροπές 
Ειδικοτήτων,µία για καθεµιά από τις βασικές ειδικότητες των µελών 
του,όπως ορίζεται στην παρ.5 του άρθρ.2.  
 
  2. Κάθε Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας αποτελείται από πέντε µέλη 
που εκλέγονται µε άµεση,µυστική,καθολική ψηφοφορία των µελών του ΤΕΕ 
της αντίστοιχης επιστηµονικής ειδικότητας.Η εκλογή γίνεται µε απλή 
αναλογική κατά συνδυασµό υποψηφίων ή µεµονωµένο υποψήφιο,όπως 
ειδικότερα ορίζεται µε τα π. δ/τα του άρθρ.16. 
 
  3. Οι Επιστηµονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων είναι συµβουλευτικά 
όργανα,µελετούν µε δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από παραποµπή από τη 
∆ιοικούσα Επιτροπή τα επιστηµονικά ζητήµατα που αναφέρονται στα 
ενδιαφέροντα της ειδικότητας, εισηγούνται για την κατάρτηση του 
προγράµµατος επιστηµονικής δραστηριότητας του ΤΕΕ και γνωµοδοτούν 
βοηθούµενα από επιτροπές µόνιµες ή έκτακτες του άρθρ.15". 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Από τον νόµο 6348/1934, άρθρο µόνο, είχαν αντικατασταθεί   
              τα άρθρα 9,10 και 36 του παρόντος  Π.∆./τος. Το ως άνω νέο  
              άρθρο 10 τέθηκε στη θέση του παλαιού άρθρου 10, (που είχε 
              καταργηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του Νόµ. 36/1975),  
              από το άρθρο 10 του Νόµου 1486/1984 (ΦΕΚ Α 161). 
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  Αρθρο :11 
 
   Αρθρ.11. 
 
  1.***Καταργήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του Νοµ. 36/1975. 
 
  2. Τας ενστάσεις κατά των εκλογών εκδικάζει ο πρόεδρος των εν Αθήναις 
εφετών.Η συζήτησις γίνεται δηµοσία την πρώτην δικάσιµον µετά την 
υποβολήν των ενστάσεων ή κατά την υπό του προέδρου οριζοµένην και δια 
τοιχοκολλήσεως γνωστοποιουµένην δικάσιµον.Η απόφασις του 
προέδρου,εκδιδοµένη εντός δέκα πέντε ηµερών από της εκλογής,εις ουδέν 
υπόκειτοι ένδικον µέσον.Η διαδικασία είναι ατελής. 
 
  "3. Αι κατά των εκλογών ενστάσεις υποβάλλονται παρά παντός έχοντος 
έννοµον συµφέρον εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα ηµερών από της 
εκλογής". 
 
    *** Η παρ. 3 αντικατεστάθη ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του 
        Ν. 36/1975. 
 
 
  
  Αρθρο :12 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 1 
Προισχύσασες µορφές άρθρου :1 
 
   Αρθρ.12. 
               Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τµήµατος 
 
  "1. Η Αντιπροσωπεία του κάθε Περειφερειακού Τµήµατος είναι το ανώτατο 
όργανο του Περιφερειακού Τµήµατος αντιπροσωπευτικό όλων των µελών του 
και για τα θέµατα της περιφέρειας µέσα στη γενική πολιτική του ΤΕΕ,όπως 
χαράζεται από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ,έχει αρµοδιότητα: 
 
  α)την εκλογή των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού 
Τµήµατος και των µελών των Νοµαρχιακών Επιτροπών 
 
  β)την προέγκριση του προϋπολογισµού του τµήµατος µέσα στα πλαίσια του 
προϋπολογισµού του ΤΕΕ,του προγραµµατισµού και απολογισµού 
δραστηριότητας καθώς και του οικονοµικού απολογισµού του Περιφερειακού 
Τµήµατος για κάθε χρόνο 
 
  γ)εισηγήσεις στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για τη χάραξη της γενικής 
πολιτικής του ΤΕΕ και των βασικών αρχών και θέσεών του 
 
  δ)την έγκριση του αριθµού και του αντικειµένου των Μόνιµων Επιτροπών 
του Τµήµατος που προβλέπονται από το άρθρ.14 µετά από εισήγηση της 
∆ιοικούσας Επιτροπής του Τµήµατος. 
 
  2. Η Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τµήµατος αποτελείται από: 
 
  α) αιρετά µέλη, 
 
  β) τον Πρόεδρο,Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα της προηγούµενης 
∆ιοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τµήµατος. Αν αυτοί δεν υπάρχουν  
η Αντιπροσωπεία λειτουργεί νόµιµα χωρίς τα µέλη αυτά. 
      
  ***Το  τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 καταργήθηκε από την παρ. 5 του 
     άρθρου 14 του Ν. 2187/1994 (Α 16).  
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3. Ο αριθµός των αιρετών µελών της Αντιπροσωπείας για κάθε 
Περιφερειακό Τµήµα ορίζεται µε την προκήρυξη των εκλογών µε βάση τον 
αριθµό των µελών του Τµήµατος.Για Τµήµατα µε αριθµό µελών µέχρι 500,ο 
αριθµός µελών της Αντιπροσωπείας ορίζεται σε 25.Για κάθε πλήρη 
εκατοντάδα µελών πέρα από τα 500 και µέχρι δέκα εκατοντάδες 
προσθέτονται από δύο µέλη κατά εκατοντάδα.Για κάθε πλήρη εκατοντάδα 
πέρα από τα 1500 µέλη και µέχρι δέκα πέντε εκατοντάδες προστίθεται από 
1 µέλος κατά εκατοντάδα.Ο αριθµός 60 αποτελεί το ανώτατο όριο αιρετών 
µελών Αντιπροσωπείας Τµήµατος.Τα αιρετά µέλη εκλέγονται µε 
άµεση,καθολική,µυστική ψηφοφορία των µελών κάθε Περιφερειακού Τµήµατος 
µε το σύστηµα της απλής αναλογικής κατά συνδυασµό ή µεµονωµένο 
υποψήφιο.Στα αιρετά µέλη της Αντιπροσωπείας του Τµήµατος πρέπει να 
περιλαµβάνεται αριθµός µελών κατά νοµό ανάλογος προς 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 αριθµ.3 κατά νοµό,όπως ειδικότερα ορίζεται µε το π.δ./γµα του 
άρθρ.16 παρ.6. 
 
  "4. Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τµήµατος στην πρώτη της 
συνεδρίαση εκλέγει από τα µέλη της πρώτα τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 
Γενικό Γραµµατέα της και µετά τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, όπως 
οριζεται στην παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος". 
 
  ***Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω  από την παρ. 6 του άρθρου 14  
     του Ν. 2187/1994 (Α 16).  
    
  5. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας Τµήµατος συµµετέχουν χωρίς 
ψήφο αλλά µε δικαίωµα λόγου τα µέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που 
είναι µέλη του Περιφερειακού Τµήµατος.Επίσης µπορεί να συµµετέχουν µε 
δικαίωµα λόγου χωρίς ψήφο τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.Οι 
διατάξεις των παρ.5 έως 12 του αρθρ.7 εφαρµόζονται ανάλογα και για την 
Αντιπροσωπεία Περιφερειακών Τµηµάτων". 
 
  ***Το άνω νέο άρθρο 12 τέθηκε στη θέση του παλαιού άρθρου 12, που  
     είχε καταργηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του Νοµου 36/1975, 
     από το άρθρο 2 του Νοµου 1486/1984 (ΦΕΚ Α 161). 
 
 
 
 


