ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΣΕΕ
Άρθρο 1
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ
Οι «Μόνιμεσ Επιτροπζσ του ΤΕΕ», είναι Όργανα με ειςθγθτικό και γνωμοδοτικό χαρακτιρα
για τα κζματα που παραπζμπονται ςε αυτζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 15 του ΠΔ
27.11/14.12.1926 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 14 του Ν. 1486/1984. Τα κζματα
αυτά δφνανται να είναι τεχνικά, οικονομικά, επαγγελματικά και γενικά κζματα που
εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του ΤΕΕ.
Ο αρικμόσ και το αντικείμενο των Μονίμων Επιτροπϊν του ΤΕΕ (ΜΕ/ΤΕΕ) εγκρίνονται από
τθν Αντιπροςωπεία του ΤΕΕ, φςτερα από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του.
Άρθρο 2
ΤΣΑΗ
Τα μζλθ των ΜΕ/ΤΕΕ:
Ορίηονται, ανακαλοφνται και αντικακίςτανται με απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ.
Είναι δυνατό να είναι Μθχανικοί μζλθ του ΤΕΕ ι/και επιςτιμονεσ άλλων ειδικοτιτων που
δεν είναι μζλθ του ΤΕΕ.
Πρζπει να ζχουν επιςτθμονικι ι/και επαγγελματικι ςχζςθ και εμπειρία ςτο αντικείμενο
των Επιτροπϊν.
Άρθρο 3
ΤΓΚΡΟΣΗΗ
Με πρόςκλθςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του ΤΕΕθ κάκε ΜΕ/ΤΕΕ ςυνζρχεται ςε πρϊτθ
ςυνεδρίαςθ και εκλζγει τον Επιμελθτι και τον Αναπλθρωτι Επιμελθτι από τα μζλθ τθσ.
Ο Επιμελθτισ και ο Αναπλθρωτισ Επιμελθτισ εκλζγονται με ξεχωριςτζσ μυςτικζσ
ψθφοφορίεσ. Εκλζγεται όποιοσ ζχει ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν τθσ
Επιτροπισ. Αν αυτό δεν επιτευχκεί, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξφ των δφο
πρϊτων.
Η πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τθσ κάκε ΜΕ/ΤΕΕ είναι αναγκαίο να γίνεται με τθ φυςικι παρουςία
των μελϊν τθσ.
Άρθρο 4
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η κάκε ΜΕ/ΤΕΕ ςυνεδριάηει τακτικάτουλάχιςτον δφο φορζσ το μινα, ςε θμζρα και ϊρα που
θ ίδια κακορίηει και ζκτακτα μετά από πρόκλθςθ του Επιμελθτι εφόςον προκφψουν
ςχετικά ςθμαντικά κζματα προσ εξζταςθ.

Οι εργαςίεσ των Επιτροπϊν κα υποςτθρίηονται από πλθροφοριακό ςφςτθμα, με επϊνυμθ
πρόςβαςθ των Μελϊν και το οποίο κα παρζχει αςφγχρονεσ ι/και ςφγχρονεσ δυνατότθτεσ
θλεκτρονικισ ςυνεργαςίασ των Μελϊν. Η ζναρξθ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ των Επιτροπϊν κα οριςτεί με διαπιςτωτικι
πράξθ του Προζδρου του ΤΕΕ.
Η Επιτροπι αποφαςίηει κατά πλειοψθφία των παρόντων.
Η Επιτροπι ςυνεδριάηει ζγκυρα όταν τα παρόντα μζλθ είναι περιςςότερα από τα απόντα.
Σε κάκε ςυνεδρίαςθ όλεσ οι απόψεισ καταχωροφνται ςε Πρακτικό που ςυντάςςεται από τον
Επιμελθτι και ςτο οποίο αναγράφεται θ θμερομθνία τθσ ςυνεδρίαςθσ, οι παρόντεσ, τα
κζματα, οι γραπτζσ απόψεισ των μελϊν και οι τελικζσ προτάςεισ τθσ Επιτροπισ.
Τα Πρακτικά επικυρϊνονται αυκθμερόν και αποςτζλλονται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του
ΤΕΕ.
Στο πρϊτο τρίμθνο τθσ λειτουργίασ τθσ θ κάκε ΜΕ/ΤΕΕ κα πρζπει να κακορίςει τον
προγραμματιςμό των εργαςιϊν τθσ.
Στο τζλοσ κάκε ζτουσ θ κάκε ΜΕ/ΤΕΕ κα πρζπει να υποβάλλει ζκκεςθ πεπραγμζνων.
Άρθρο 5
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΛΩΝ
Αντικατάςταςθ ι ανάκλθςθμζλουσ τθσ ΜΕ/ΤΕΕ γίνεται με απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ ςτθν
περίπτωςθ ςυνεχόμενθσ πζραν των πζντε ςυνεδριάςεων αδικαιολόγθτθσ μθ ςυμμετοχισ
του μζλουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ και ςτθν περίπτωςθ ζγγραφθσ παραίτθςθσ του
μζλουσ.
Στθν περίπτωςθ ταυτόχρονθσ παραίτθςθσ Επιμελθτι και Αναπλθρωτι Επιμελθτι από τα
κακικοντά τουσ ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2, μζχρι τθν εκλογι νζων.
Άρθρο 6
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Η λειτουργία κάκε ΜΕ/ΤΕΕ αρχίηει με τθ ςφςταςι τθσ μζςω ςχετικισ απόφαςθσ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ
και λιγει με τθν κατάργθςι τθσ από τθν Αντιπροςωπεία του ΤΕΕ.
Άρθρο 7
ΕΓΚΡΙΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ο Κανονιςμόσ λειτουργίασ των Μονίμων Επιτροπϊν του ΤΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 17 του
ΠΔ 27.11/14.12.1926 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 16 του Ν. 1486/1984, εγκρίνεται
από τθν Αντιπροςωπεία του ΤΕΕ.

