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1. Σύσταση 
1.1 Το ∆ιορίζον Σώµα είναι το Γενικό Συµβούλιο. 
1.2 Για κάθε Ειδικότητα θα υπάρχει µια Επιτροπή Ειδικότητας (EE) ως εξής: 

• Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτονικής 
• Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής 
• Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολογικής Μηχανικής 
• Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολογικής Μηχανικής 
• Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικής Μηχανικής 
• Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικής της Πληροφορικής 
• Επιτροπή Ειδικότητας Χηµικής Μηχανικής 
• Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικής Μεταλλείων 
• Επιτροπή Ειδικότητας Εφηρµοσµένης Γεωλογίας 
• Επιτροπή Ειδικότητας Αγρονοµικής - Τοπογραφικής Μηχανικής 
• Επιτροπή Ειδικότητας Επιµέτρησης 
• Επιτροπή Ειδικότητας Εκτίµησης Γης 
• Επιτροπή Ειδικότητας Πολεοδοµίας – Χωροταξίας 

 
2. Συγκρότηση 
2.1 Οι ΕΕ είναι πενταµελείς και αποτελούνται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και 

από 3 µέλη τους οποίους διορίζει το Γενικό Συµβούλιο (ΓΣ). 
2.2 Το Γενικό Συµβούλιο αυτοβούλως, ή έπειτα από πρόταση της ΕΕ, µπορεί να προβεί σε 

αντικατάσταση µέλους που αδικαιολόγητα απουσιάζει επί τρεις συνεχείς τακτικές 
συνεδριάσεις της ΕΕ. εκτός εάν το Γενικό Συµβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. 

2.3 Τα µέλη των ΕΕ θα αποδέχονται γραπτώς το διορισµό τους και θα δηλώνουν ότι η 
συµµετοχή τους γίνεται σύµφωνα µε τους Κανόνες του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

2.4 Οι ΕΕ συγκροτούνται µε σειρά προτεραιότητας από τους εξής: 
• Ένα εκπρόσωπο από την κάθε κύρια επαγγελµατική / επιστηµονική οργάνωση της 

οικείας ειδικότητας, της δικής της υπόδειξης. 
• Μέλη του ΓΣ της οικείας ειδικότητας ή της πλησιέστερης (στην περίπτωση που µέλη 

της συγκεκριµένης ειδικότητας δεν συµµετέχουν στο ΓΣ), µετά από εισήγηση των 
µελών του ΓΣ της οικείας ειδικότητας. 

• Άλλα µέλη του Επιµελητηρίου, µετά από εισήγηση των µελών του ΓΣ της οικείας 
ειδικότητας. 

2.5 Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον για συµπλήρωση πενταµελούς Επιτροπής τότε αυτή λειτουργεί 
µε λιγότερα µέλη. 

 
3. Λειτουργία 
3.1 Οι ΕΕ υποβάλλουν, εντός ενός µηνός από τον διορισµό τους, για έγκριση στο Γενικό 

Συµβούλιο το πρόγραµµα των τακτικών τους συνεδριάσεων, τους στόχους και τον 
προγραµµατισµό δράσης τους. Καµία έκτακτη συνεδρία δεν θα αµείβεται χωρίς την 
προέγκριση του Προέδρου και του Γενικού Ταµία (ή του Γενικού Γραµµατέα) του ΕΤΕΚ. 

3.2 Οι ΕΕ συνεδριάζουν σύµφωνα µε τα πρότυπα των συνεδριάσεων των Αιρετών Σωµάτων του 
ΕΤΕΚ. 

3.3 Στο έργο της η ΕΕ δυνατό να υποστηρίζεται από υπάλληλο του ΕΤΕΚ ή άλλο µέλος του 
ΕΤΕΚ, ο οποίος διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Γενικό Συµβούλιο. 

3.4 Μέλη του Γενικού Συµβουλίου έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν µέρος στις συνεδρίες όλων 
των ΕΕ ως παρατηρητές. 

 
4. Αρµοδιότητες Αξιωµατούχων ΕΕ 
4.1 Ο Πρόεδρος της ΕΕ καταρτίζει την Ηµερήσια ∆ιάταξη των συνεδριάσεων, συγκαλεί και 

προεδρεύει των συνεδριάσεων της ΕΕ και γενικά φροντίζει για την οµαλή και αποδοτική 
λειτουργία της ΕΕ. 

4.2 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΕ επιµελείται της τήρησης των πρακτικών των 
συνεδριάσεων, φροντίζει για την επικύρωσή τους, συντάσσει τις ενηµερωτικές εκθέσεις 
πεπραγµένων της ΕΕ και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής 
ανικανότητας του. 
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5. Αρµοδιότητες ΕΕ 
5.1 Οι ΕΕ είναι συµβουλευτικά όργανα, µελετούν µε δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από 

παραποµπή από τα Αιρετά Σώµατα του ΕΤΕΚ τα ζητήµατα που αναφέρονται στα 
ενδιαφέροντα της ειδικότητάς τους, εισηγούνται για την κατάρτιση του προγράµµατος 
επιστηµονικής δραστηριότητας του ΕΤΕΚ και γνωµοδοτούν προς τα αιρετά σώµατα του ΕΤΕΚ 
(ΓΣ, ∆Ε και Πρόεδρο) βοηθούµενες από Συµβουλευτικές Επιτροπές ή Οµάδες Εργασίας. 

 
6. Ενηµέρωση ∆ιοικούσας Επιτροπής και Γενικού Συµβουλίου 
6.1 Η κάθε ΕΕ - µε ευθύνη του Προέδρου της – υποβάλλει, τουλάχιστον ανά εξάµηνο, 

συνοπτική έκθεση πεπραγµένων προς τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Ο Α΄ 
Αντιπρόεδρος υποβάλλει εισήγηση προς τη ∆.Ε. για το ικανοποιητικό ή όχι των 
πεπραγµένων. 

6.2 Το Γενικό Συµβούλιο ενηµερώνεται για το έργο κάθε ΕΕ τουλάχιστον µία φορά το εξάµηνο. 
6.3 Το Γενικό Συµβούλιο µπορεί να ορίσει µέλος του ως Σύνδεσµο της ΕΕ µε τα Αιρετά Σώµατα 

του Επιµελητηρίου. 
 
7. Θητεία ΕΕ 
7.1 Η θητεία των ΕΕ λήγει το αργότερο σε 4 µήνες από την εκλογή νέου Γ.Σ. 
 
8. Αποζηµίωση Μελών των ΕΕ 
8.1 Τηρουµένου του άρθρου 3.1., τα µέλη των ΕΕ αποζηµιώνονται µε £20 για κάθε συνεδρία. 


