Άρθρο 1
Έδρα – Τίτλος του Επιμελητηρίου
1. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι Ν.Π.Δ.Δ. και έχει διακριτικό τίτλο "ΓΕΩΤ.Ε.Ε.".
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτού του τίτλου ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή
διακριτικού τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
2. Έδρα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.
3. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει Περιφερειακή διάρθρωση.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να καθορίζεται κατά ειδικότητα
ειδικό σήμα.

Άρθρο 2
Σκοποί του Επιμελητηρίου
1. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με τις
ειδικότητες των μελών του και την αξιοποίησή τους για την αυτοδύναμη οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας.
2. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι σύμβουλος της Πολιτείας σε γεωτεχνικά θέματα και ειδικότερα:
α) Μελετά με πρωτοβουλία δική του ή των αρμόδιων αρχών κάθε θέμα που αφορά τους
τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονίας, αλιείας, γεωλογίας και των φυσικών
πόρων, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα του
πρωτογενούς τομέα, την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, τον έλεγχο, την
επεξεργασία, τη μεταποίηση, τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων των τομέων
αυτών, την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και την ευζωία των ζώων, την
ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
β) Γνωμοδοτεί με πρωτοβουλία δική του ή των αρμοδίων αρχών για κάθε νομοσχέδιο,
προεδρικό διάταγμα και γενικό μέτρο που έχουν σχέση με:
β1) τη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική, αλιευτική
κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

και περιβαλλοντική πολιτική του

β2) τους φυσικούς πόρους και ειδικότερα τους εδαφικούς, δασικούς, αλιευτικούς,
ορυκτούς και υδάτινους πόρους, καθώς επίσης τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του
αέρα,
β3) τη γεωτεχνική παιδεία και έρευνα,
β4) την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάστασή του, καθώς και τη διαχείριση
των φυσικών πόρων,
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β5) τη διαχείριση του περιαστικού και αστικού πρασίνου,
β6) τις εδαφικές και υπεδαφικές συνθήκες θεμελίωσης και κατασκευής των διάφορων
τεχνικών έργων,
β7) θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες,
σεισμοί κ.λπ.)
β8) την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων,
β9) την υγιεινή και την ευζωία των ζώων
β10) την ασφάλεια των εργαζομένων στους παραπάνω τομείς.
γ) Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών
προγραμμάτων και για μελέτες που αναφέρονται σε θέματα γεωπονικά, δασοπονικά,
ζωοτεχνικά, κτηνιατρικά, ιχθυοπονικά, γεωλογικά και περιβαλλοντικά.
δ) Ενισχύει κάθε προσπάθεια που προέρχεται από το κράτος, τους οργανισμούς του
δημόσιου τομέα, τους αγροτικούς, δασικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς
συνεταιρισμούς και συλλόγους και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου εφόσον αποβλέπει στην ανάπτυξη του βιοτικού και πολιτιστικού
επιπέδου του πληθυσμού της υπαίθρου και την καλύτερη χρησιμοποίηση των
διατιθέμενων φυσικών πόρων και μέσων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
ε) Οργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια με θέματα κύρια αναπτυξιακά και
περιβαλλοντολογικά. Μετέχει σε εκθέσεις γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές
και φυσικών πόρων.
στ) Συνεργάζεται με τα επιμελητήρια και τις οργανώσεις των άλλων επαγγελματικών
τάξεων της χώρας σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
ζ) Μπορεί να συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις επιμελητηρίων που
σχετίζονται με τις δραστηριότητές του.
η) Προασπίζει τα επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των
γεωτεχνικών και μεριμνά για την προαγωγή και την προστασία των επαγγελματικών
συμφερόντων των μελών του και για την τήρηση από αυτά των κανόνων της δεοντολογίας
και αξιοπρέπειας ασκώντας και πειθαρχική εξουσία σ΄ αυτά.
θ) Εκδίδει σχετικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, εργασίες και μελέτες μελών του,
οργανώνει διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις και γενικά εκδηλώσεις κάθε μορφής που
προβάλλουν το έργο και τους σκοπούς του Επιμελητηρίου και συμβάλλουν στην
επιμόρφωση των μελών του και την ενημέρωση της κοινής γνώμης.
ι)Συμμετέχει υποχρεωτικά με αντιπροσώπους του σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και
συλλογικά όργανα των φορέων του Δημοσίου που έχουν ως αντικείμενο εργασίας τους
γεωτεχνικά επιστημονικά ή επαγγελματικά θέματα.
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3. Οι δημόσιες, περιφερειακές, δημοτικές αρχές, τα επιμελητήρια, τα ανώτατα και ανώτερα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την
παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασικών και
αλιευτικών προϊόντων, τους φυσικούς πόρους, καθώς και του περιβάλλοντος, χορηγούν στο
γεωτεχνικό επιμελητήριο μετά από αίτησή του, κάθε αναγκαία για την εκπλήρωση των
σκοπών του πληροφορία.
4. Χορηγεί άδεια άσκησης επαγγέλματος και δελτίο ταυτότητας στα μέλη του ως
απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όπως
οι σχετικές διατάξεις ορίζουν και πιστοποιεί την ικανότητα άσκησης όλων των
επαγγελμάτων για τα οποία απαιτούνται γεωτεχνικές γνώσεις ανεξαρτήτως επιπέδου
εκπαίδευσης με την κατάρτιση μητρώων των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα της
παραγωγής.

Άρθρο 3
Μέλη του Επιμελητηρίου (Πρόταση επί της διαδικασίας: Οι προϋποθέσεις εγγραφής για
κάθε κλάδο θα πρέπει να αποφασισθούν από τους αντιπροσώπους του κάθε κλάδου στη
Γενική Συνέλευση)
1. Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα.
2. Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι γεωτεχνικοί: γεωπόνοι, δασολόγοι,
κτηνίατροι, γεωλόγοι, ιχθυολόγοι και περιβαλλοντολόγοι εφόσον είναι πτυχιούχοι:
Α. Γεωπόνοι
Οι πτυχιούχοι των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και
αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
Α1.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Α2.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Α3.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας,
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Α4.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Α5.

Τυχόν νέων Τμημάτων σχετικών με τη Γεωπονία

Β. Δασολόγοι
Οι πτυχιούχοι των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και
αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
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Β1.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
Β2.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας,
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Β3.

Τυχόν νέων Τμημάτων σχετικών με τη Δασολογία

Γ. Κτηνίατροι
Οι πτυχιούχοι των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και
αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
Γ1.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα
Κτηνιατρικής
Γ2.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

Γ3.

Τυχόν νέων Τμημάτων σχετικών με την Κτηνιατρική

Δ. Γεωλόγοι
Οι πτυχιούχοι των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και
αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
Δ1.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα
Γεωλογίας,
Δ2.
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Δ3.

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

Δ4.

Τυχόν νέων Τμημάτων σχετικών με τη Γεωλογία

Ε. Ιχθυολόγοι
Ι) Οι πτυχιούχοι των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και
αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
Ε1.

Βιολογίας (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Παν/μιο Πατρών, Παν Κρήτης)

Ε2.

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Παν/μιο Ιωαννίνων)

Ε3.
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Παν/μιο Θεσσαλίας) –
Πρόταση για ένταξή τους στην ειδικότητα των γεωπόνων λόγω ονομασίας
Ε4.

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (Παν/μιο Αιγαίου),

Ε5.

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών)

Ε6.

Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. (Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής)
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Ε7.

Tυχόν νέων Τμημάτων σχετικών με την Ιχθυολογία

με επιπλέον Απόφαση του οικείου Τμήματος ότι το πτυχίο ή δίπλωμα στηρίζεται σε
σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του Ιχθυολόγου.
ΙΙ) Οι πτυχιούχοι των ανωτέρω Τμημάτων Α.Ε.Ι., καθώς και άλλων γεωτεχνικών Τμημάτων
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής με επιπλέον
μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας και Αλιείας. Η ειδίκευση
αποδεικνύεται με πιστοποιητικό σπουδών (μεταπτυχιακός τίτλος) ετήσιας τουλάχιστον
διάρκειας σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή σε ισότιμα της αλλοδαπής.
IΙΙ) Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και οι πτυχιούχοι ισότιμων και
αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος Νόμου και απασχολούνται στους τομείς αλιείας,
υδατοκαλλιεργειών και υδάτινων οικοσυστημάτων.
ΣΤ. Περιβαλλοντολόγοι (Πρόταση)
Ι) Οι πτυχιούχοι των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και
αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
ΣΤ1.

Τμήμα Περιβάλλοντος (Παν/μιο Αιγαίου)

ΣΤ2.

Τυχόν νέων Τμημάτων σχετικών με το Περιβάλλον

ΙΙ) Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Παν/μιο Πατρών, Παν/μιο Κρήτης),
των Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Γεωλογίας της ημεδαπής ή ισότιμων και
αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής με Απόφαση του οικείου Τμήματος ότι το πτυχίο ή
δίπλωμα στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό
αντικείμενο του περιβαλλοντολόγου.
ΙΙΙ) Οι πτυχιούχοι των ανωτέρω Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων
σχολών της αλλοδαπής με επιπλέον μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Περιβάλλοντος. Η
ειδίκευση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό σπουδών (μεταπτυχιακός τίτλος) ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή σε ισότιμα της αλλοδαπής.
3. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, οι πτυχιούχοι θα πρέπει να
κατέχουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία και αντιστοιχία,
ή Αναγνώριση Επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Σ.Α.Ε.Π.
4. Οι γεωτεχνικοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε ένα κλάδο μπορούν να εγγράφονται και
σε άλλους της επιλογής τους εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στους
κλάδους αυτούς, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω με την προϋπόθεση ότι
ταυτόχρονα θα εκπληρώνουν και όλες τις απορρέουσες οικονομικές υποχρεώσεις από τις
εγγραφές τους αυτές. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση η επιλογή
ενός κλάδου ως πρωτεύοντα στον οποίο θα ασκούν και τα εκλογικά τους δικαιώματα.
5. Οι γεωτεχνικοί που ασκούν το επάγγελμά τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ασκούν
δραστηριότητα, για την οποία απαιτείται έναρξη επαγγέλματος στην οικεία Δ.Ο.Υ., καθώς
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και οι εταιρείες που συγκροτούν γεωτεχνικοί για την άσκηση του επιτηδεύματός τους,
εγγράφονται, υποχρεωτικά, σε Ειδικό Μητρώο Γεωτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών και
Εταιρειών Γεωτεχνικών, τηρούμενο από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Η βεβαίωση εγγραφής στο εν λόγω
Μητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη επαγγέλματος στην οικεία
Δ.Ο.Υ.
5.1. Για την κατάρτιση και την τήρηση του παραπάνω Ειδικού Μητρώου, οι γεωτεχνικοί και
οι εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να καταθέτουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
έγγραφη αίτηση. Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από υπεύθυνη δήλωση του
γεωτεχνικού ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας γεωτεχνικών για το είδος της
ασκούμενης επαγγελματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, την ακριβή διεύθυνση της
επαγγελματικής ή εμπορικής εγκατάστασης και, εφόσον πρόκειται για εταιρείες, την έδρα
της εταιρείας, την επωνυμία της, το διακριτικό τίτλο της και, κατά περίπτωση, το
ονοματεπώνυμο και το γεωτεχνικό κλάδο των ομορρύθμων και ετερορρύθμων μελών των
προσωπικών εταιρειών, των μελών και του διαχειριστή των Ε.Π.Ε. ή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των Α.Ε., καθώς και από το
εταιρικό καταστατικό. Με την ίδια διαδικασία, οι υπόχρεοι για την εγγραφή, κατά το πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να ενημερώνουν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για κάθε
μεταβολή των στοιχείων του προηγουμένου εδαφίου, εντός προθεσμίας δύο μηνών από
την πραγματοποίησή της.
5.2. Οι εταιρείες του παρόντος άρθρου είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως νομικά πρόσωπα και
έχουν τις οικονομικές υποχρεώσεις του άρθρου ΧΧ του παρόντος νόμου, εφόσον
αμείβονται για πραγματογνωμοσύνες, μελέτες, επιβλέψεις και εκπονήσεις έργων. Στις
σχετικές αποδείξεις καταβολής των οικονομικών υποχρεώσεων του προηγουμένου
εδαφίου αναγράφονται, υποχρεωτικά, τα ονοματεπώνυμα και ο κλάδος (άρθρο 4 του
παρόντος) των γεωτεχνικών που διενήργησαν την πραγματογνωμοσύνη, εκτέλεσαν τη
μελέτη, πραγματοποίησαν την επίβλεψη ή την εκτέλεση του έργου, για λογαριασμό της
εταιρείας, η οποία υπόκειται, εν προκειμένω, στις κατά το άρθρο ΧΧ υποχρεώσεις τους,
προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
5.3. Για την κατάρτιση και την τήρηση του εν λόγω Μητρώου, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δικαιούται να
ζητεί από οποιαδήποτε Υπηρεσία του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. τα αναγκαία
στοιχεία, τα οποία γνωστοποιούνται, υποχρεωτικά, στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εντός προθεσμίας τριών
μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
5.4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εταιρείες του παρόντος άρθρου,
φυσικού προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή νομικού
προσώπου που δεν αποτελεί αμιγή εταιρεία γεωτεχνικών, υπό τον όρο ότι το ποσοστό
συμμετοχής των προσώπων στο κεφάλαιο των εταιρειών αυτών, δεν θα υπερβαίνει το
σαράντα εννέα τοις εκατό (49%).
6. Μέλη που έπαυσαν ή παύουν να ασκούν το επάγγελμα ή συνταξιοδοτούνται
παραμένουν μέλη, μπορούν όμως να διαγραφούν με αίτησή τους.
6

7. Τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διακρίνονται σε τακτικά, ομότιμα ή επίτιμα. Τακτικά μέλη που
παύουν να ασκούν το επάγγελμα γίνονται ομότιμα. Τα ομότιμα μέλη απαλλάσσονται από
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., δεν εκλέγουν ούτε εκλέγονται
στα όργανα και δεν λαμβάνουν μέρος στις λοιπές διοικητικές και λειτουργικές
δραστηριότητες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν επιθυμούν να διατηρήσουν τα δικαιώματα αυτά οφείλουν
να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο οπότε και βαρύνονται με τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται εξέχουσες
προσωπικότητες που διακρίθηκαν για την προσφορά τους στην πρόοδο των γεωτεχνικών
επιστημών και την ευόδωση των σκοπών του Επιμελητηρίου. Τακτικά, ομότιμα και επίτιμα
μέλη εγγράφονται σε χωριστούς καταλόγους μελών.
8. Για να εγγραφεί κάποιος μέλος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρέπει:
α) να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ,
β) να μην έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του,
γ) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στη
διάταξη του αρθρ. 18 παρ. 2 του Ν.1811/1951, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 611/1977
(ΦΕΚ 198 Α΄)
Δεν εγγράφεται κάποιος μέλος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα,
κατά το χρόνο που ισχύει η στέρηση.
9. Όποιος στερηθεί έστω και ένα από τα προσόντα ή μια από τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, διαγράφεται από τους καταλόγους του Επιμελητηρίου με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούμενος την επανεγγραφή μετά την εξάλειψη
του κωλύματος.

Άρθρο 4
Ειδικότητες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας περιλαμβάνει τους Επιστήμονες που ανήκουν στις
παρακάτω ειδικότητες:
α) Γεωπόνων,
β) Δασολόγων,
γ) Κτηνιάτρων,
δ) Γεωλόγων,
ε) Ιχθυολόγων,
στ) Περιβαλλοντολόγων.
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Άρθρο 5
Περιφερειακά παραρτήματα
1. Στις έδρες των αιρετών Περιφερειών του β΄ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ιδρύονται
περιφερειακά παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η εδαφική δικαιοδοσία των οποίων ταυτίζεται με
αυτή της αντίστοιχης αιρετής Περιφέρειας:
2. Τα Περιφερειακά Παραρτήματα ασκούν τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τους
σκοπούς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως:
α) Εκπροσωπούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην περιοχή ευθύνης τους.
β) Προωθούν τις θέσεις και την πολιτική του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην περιοχή ευθύνης τους, όπως
αυτή καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
γ) Συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε γενικά θέματα και
μεταφέρουν τις απόψεις του στα Κεντρικά Όργανα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Δ.Σ.), ώστε να
εξασφαλιστεί η ενιαία έκφραση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς τα έξω.
δ) Εκτελούν τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων.
ε) Ασχολούνται με ειδικά θέματα της περιφέρειάς τους.
στ) Ασχολούνται με επαγγελματικά – επιστημονικά θέματα των μελών τους.

Άρθρο 6
Όργανα του Επιμελητηρίου
1. Όργανα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ) Οι Επιτροπές Κλάδων (Ε.Κ.)
2.Όργανα των Περιφερειακών Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι:
α) Η Συνέλευση του Παραρτήματος.
β) Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος.
γ) Οι Επιτροπές των Νομών του Παραρτήματος.
3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Επιμελητηρίου διεξάγονται κάθε τρία (3)
χρόνια, το μήνα Οκτώβριο και ημέρα Κυριακή, ανεξάρτητα από το πότε θα γίνει
εγκατάσταση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η ακριβής ημερομηνία προσδιορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ψηφίζει αποκλειστικά σε
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εκλογικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία διαμένει εφόσον ασκεί την
επαγγελματική του δραστηριότητα στα όρια της ίδιας αιρετής Περιφέρειας που είναι και τα
γεωγραφικά όρια του αντίστοιχου Περιφερειακού Παραρτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Σε
περίπτωση που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στα όρια διαφορετικής
αιρετής Περιφέρειας από αυτή στην οποία βρίσκεται η διαμονή του, τότε ψηφίζει
αποκλειστικά σε εκλογικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας στα όρια της οποίας ασκεί
την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται:
α) από τα μέλη του Δ.Σ.
β) από τρία (3) μέλη των Δ.Ε. των Παραρτημάτων (τον Πρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα και ένα
μέλος μετά από ψηφοφορία στη Δ.Ε.) και
γ) από τους αντιπροσώπους των ειδικοτήτων που εκλέγονται σε κάθε Περιφέρεια του
άρθρου 5 παρ. 1, με άμεση εκλογή, χωριστά για κάθε ειδικότητα.
δ) Οι αντιπρόσωποι των ειδικοτήτων που εκλέγονται κατά περιφέρεια και ειδικότητα είναι
όσο είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού των ψηφισάντων μελών της ειδικότητας
διά του αριθμού είκοσι (20). Αν απομένει υπόλοιπο μεγαλύτερο από δέκα (10) προστίθεται
ένας επιπλέον αντιπρόσωπος.
ε) Αν ειδικότητα Περιφερειακού Παραρτήματος έχει δέκα (10) ή λιγότερα μέλη, εκλέγει
έναν Αντιπρόσωπο.
2. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τριετής. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται όπως
προβλέπεται στο άρθρο ΧΧ
3. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το Ανώτατο Όργανο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και συνέρχεται το
πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στην έδρα του επιμελητηρίου ή σε πόλη που ορίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
4. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ):
α) εγκρίνει τον απολογισμό και αποφασίζει για το πρόγραμμα δράσης του Δ.Σ.,
β) συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις σε θέματα προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο ΧΧ,
ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διοικουσών Επιτροπών όταν
βαρύνονται με διαχειριστικές ανωμαλίες ή με παραβίαση των διατάξεων που διέπουν τη
διοίκηση και λειτουργία του επιμελητηρίου. Οι σχετικές με την ανάκληση αποφάσεις
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών της
συνέλευσης. Όταν ανακληθούν περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου καθ΄ όλη τη
διάρκεια της θητείας του σαν σύνολο, ο Υπουργός ΠΑ.Π.ΕΝ. μετά από πρόταση της Γενικής
Συνέλευσης, διορίζει νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή Διοικούσα Επιτροπή, που έχει κύριο
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σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου οργάνου σε προθεσμία εκατόν είκοσι
(120) ημερών από την ημέρα του διορισμού του. Αν ανακληθούν επτά (7) ή λιγότερα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ή τέσσερα (4) ή λιγότερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου ΧΧ
γ) αποφασίζει για κάθε θέμα που ανήκει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και
των εκτελεστικών του διαταγμάτων και αποφάσεων στην αρμοδιότητά της ή που εισάγεται
σ΄ αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς επίσης και για κάθε θέμα που υποβάλλεται
σ΄ αυτήν από το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των μελών της Γ.Σ. και εγκρίνεται
από την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης ή που υποβάλλεται από την πλειοψηφία των
αντιπροσώπων μιας ειδικότητας και αφορά θέμα που σχετίζεται με αυτήν.
δ) αποφασίζει για οποιαδήποτε τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη
λειτουργία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Άρθρο 8
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Επιμελητήριο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
Το Δ.Σ. απαρτίζεται από δεκαεπτά μέλη (17) ήτοι τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους Α΄ και
Β΄, το Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία και έντεκα (11)
συμβούλους με την ακόλουθη για κάθε ειδικότητα συμμετοχή:
α) Γεωπόνοι , μέλη 6.
β) Δασολόγοι, μέλη 3
γ) Κτηνίατροι, μέλη 3.
δ) Γεωλόγοι, μέλη 3.
ε) Ιχθυολόγοι, μέλη 2 (ή 1 μέλος).
στ) Περιβαλλοντολόγος, 1 μέλος.
2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και δεν αποκλείεται η επανεκλογή τους μέχρι
δύο συνεχόμενες θητείες.
3. Τα αξιώματα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων Α' και Β', του Γενικού Γραμματέα, του
Οργανωτικού Γραμματέα και του Ταμία κατανέμονται ανά ένα μεταξύ των ειδικοτήτων με
μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής στη λήψη αξιωμάτων των
εκλεγμένων εκπροσώπων κάποιων ειδικοτήτων, τα αξιώματα κατανέμονται με δεύτερη
ψηφοφορία χωρίς περιορισμό.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού
Γραμματέα, του Οργανωτικού Γραμματέα, του Ταμία ή των συμβούλων του Δ.Σ., τις θέσεις
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τους ως μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες υποψήφιοι της αντίστοιχης
ειδικότητας και συνδυασμού. Αν το μέλος που παραιτήθηκε ή απεβίωσε κατείχε ένα από τα
προβλεπόμενα αξιώματα, το Δ.Σ. συνέρχεται εντός 10 ημερών και αποφασίζει την αναγκαία
ανασύνθεση (κατανομή αξιωμάτων) κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
αυτού. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου από το αξίωμά του συγκαλείται αμέσως
και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών από τον Α' Αντιπρόεδρο το Δ.Σ. για την
εκλογή νέου Προέδρου.
5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απέχει αδικαιολόγητα από τα καθήκοντά του
από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και κηρύσσεται έκπτωτο
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναδεικνύεται με καθολικές εκλογές ανά τριετία. Οι εκλογές
στις οποίες ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίζει τους υποψηφίους και των πέντε (ή έξι)
ειδικοτήτων, γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι έξι (6) Γεωπόνους, τρείς (3) Δασολόγους, τρεις
(3) Γεωλόγους, τρεις (3) Κτηνιάτρους και δύο (2) Ιχθυολόγους (ή ένα ιχθυολόγο και έναν
περιβαλλοντολόγο).
Η κατανομή των εδρών κατά συνδυασμό γίνεται με βάση τον αριθμό των εγκύρων
ψηφοδελτίων, με εκλογικό μέτρο το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των
εγκύρων ψηφοδελτίων δια του δεκαεπτά (17).
Η κατανομή των εδρών κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο, γίνεται με βάση το
παραπάνω εκλογικό μέτρο. Κανένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος δε μπορεί να
πάρει περισσότερες ή λιγότερες έδρες από αυτές που του αναλογούν.
Η ανάδειξη των εκλεγομένων γίνεται ως εξής: Κατ’ αρχήν εκλέγονται οι μεμονωμένοι και
ολιγοκλαδικοί υποψήφιοι, εφόσον λάβουν το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια λαμβάνουν τις
έδρες που τους αναλογούν όλοι οι συνδυασμοί, εφόσον λάβουν το εκλογικό μέτρο, με
πρώτο τον τελευταίο σε έδρες συνδυασμό. Η σειρά ανάδειξης των εκλεγομένων εντός του
συνδυασμού γίνεται με τη σειρά του αριθμού των ψήφων των υποψηφίων κάθε
ειδικότητας στο συνδυασμό. Συνδυασμός που του αναλογούν περισσότερες από πέντε (5)
(ή έξι) έδρες, λαμβάνει στην πρώτη κατανομή τις (5) (ή 6) έδρες, μία από κάθε ειδικότητα
και στη δεύτερη κατανομή τις υπόλοιπες έδρες από τις ειδικότητες με τη σειρά όπως
αναφέρονται παραπάνω, που έχουν αδιάθετες έδρες στην ειδικότητα.
Όλοι οι συνδυασμοί συμμετέχουν με τα υπόλοιπά τους στη δεύτερη και στην τρίτη
κατανομή, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες έδρες.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων και με την
προϋπόθεση της ύπαρξης απαρτίας τουλάχιστον εννέα (9) μελών. Η μη εκτέλεση των
αποφάσεών του συνιστά παράβαση κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 7.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστο μία φορά κάθε μήνα στην έδρα του
Επιμελητηρίου ή στην έδρα Περιφερειακού Παραρτήματος με πρόσκληση του Προέδρου
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και με γνωστή ημερήσια διάταξη ή όποτε το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσκληση του Προέδρου, αλλά με θέματα αυστηρά
καθορισμένα και τα οποία ήταν η αιτία της σύγκλησης αυτής.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις έξης αρμοδιότητες:

1.

Κατευθύνει τη δράση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την εκπλήρωση της αποστολής του.

2.
Επεξεργάζεται και προτείνει στον Υπουργό ΠΑ.Π.ΕΝ. το σχέδιο του ετήσιου
προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
3.
Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και εγκρίνει κάθε
δαπάνη σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό.
4.
Αποφασίζει για την ανάθεση εργασιών, έργων και μελετών σε ημεδαπά ή
αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5.
τους.

Συγκροτεί τις κάθε είδους έμμισθες επιτροπές και ορίζει το αντικείμενο και τα μέλη

6.
Καταρτίζει και εγκρίνει τους κανονισμούς οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας
του Επιμελητηρίου.
7.
Καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει τον απολογισμό για έγκριση στην Γενική
Συνέλευση.
Β.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση μέρους
των αρμοδιοτήτων του στο Προεδρείο.
Γ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά κάθε μήνα με έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου και εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί
εγγράφως τουλάχιστον από εννέα μέλη του.
Δ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον εννέα από
τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορεί να συμμετάσχουν χωρίς ψήφο οποιαδήποτε άλλα αρμόδια πρόσωπα
μετά από πρόσκληση του Προέδρου, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.
Ε.
Εισηγητές των θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΕΩΤΕΕ καθώς και οι
προϊστάμενοι των Τμημάτων.

12

ΣΤ.
Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το
Γραμματέα του Δ.Σ καθώς και τον γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά, αφού προηγουμένως
επικυρωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ζ.
Στις περιπτώσεις : α) θανάτου, β) απώλειας της ιδιότητας με την οποία εκλέχτηκαν
ως μέλη, γ) συνδρομής στο πρόσωπο τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία
ασκήσεως των καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται και για το υπόλοιπο της θητείας
τους ορίζονται νέα μέλη κατά τη διαδικασία του άρθρου …….. μέχρι τον ορισμό των νέων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό μπορεί να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη, τα
οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των δεκατριών.
Η.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό ΠΑΠΕΝ
καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Προέδρου, Αντιπροέδρων Α΄ και Β΄, Γενικού Γραμματέα, Οργανωτικού
Γραμματέα και Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί με απόφαση του Δ.Σ το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις Εθνικές και Κοινοτικές αρχές και όπου
αλλού αυτό απαιτείται.
β) Υπογράφει την πρόσκληση που περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των
συνεδριάσεων του Δ.Σ. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
γ) Επιβλέπει, συντονίζει και παρακολουθεί την όλη λειτουργία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και
ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
ε) Υπογράφει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος
Επιμελητηρίου

και τις ταυτότητες των μελών του

στ) Συνυπογράφει την πληρωμή των ενεργούμενων δαπανών με το Γραμματέα Οικονομικού
και το Διευθυντή των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου.
ζ) Είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των Υπηρεσιών και του προσωπικού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
η) Είναι ο πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου.
θ) Ο Πρόεδρος ορίζει το γραμματέα των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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ι) Επικυρώνει τους εκλογικούς καταλόγους και τις εφορευτικές επιτροπές, μαζί με το Γενικό
Γραμματέα και το Διευθυντή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ια) Ο Πρόεδρος δύναται να συγκαλεί μέχρι δύο (2) φορές το χρόνο ή εκτάκτως όποτε το
κρίνει σκόπιμο, σε συνεδρίαση με την Εκτελεστική Επιτροπή τους Προέδρους των
Παραρτημάτων για συζήτηση θεμάτων συντονισμού της δράσης των Παραρτημάτων.

2. Ο Αντιπρόεδρος Α' του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Ο Αντιπρόεδρος Α' αναπληροί τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα εφόσον ζητηθεί από
αυτόν.
β) Έχει την ευθύνη του συντονισμού των Παραρτημάτων και των σχετικών εισηγήσεων για
αυτά στο Δ.Σ.
γ) Εκπροσωπεί με απόφαση του Δ.Σ το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις Εθνικές και Κοινοτικές αρχές και όπου
αλλού αυτό απαιτείται.

3. Ο Αντιπρόεδρος Β' του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Ο Αντιπρόεδρος Β' αναπληροί τον Πρόεδρο εφόσον κωλύεται αυτός και ο Α΄
Αντιπρόεδρος ή απόντα εφόσον ζητηθεί από αυτόν.
β) Έχει την ευθύνη του συντονισμού των Επιτροπών Κλάδων και των σχετικών εισηγήσεων
αυτών στο Δ.Σ.
γ) Εκπροσωπεί με απόφαση του Δ.Σ το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις Εθνικές και Κοινοτικές αρχές και όπου
αλλού αυτό απαιτείται.

4. Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εποπτεύει για την τήρηση των πρακτικών των Γεν. Συν. Αντιπροσώπων και του Δ.Σ. του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τα οποία συνυπογράφει μετά του Προέδρου του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
β) Εποπτεύει για την έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων, συνεργάζεται με τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και ενημερώνει το Δ.Σ. για την πρόοδο
της υλοποίησης των αποφάσεών του.
γ) Εποπτεύει για την τήρηση και ενημέρωση του Αρχείου των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τις
εκδόσεις βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.
δ) Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Οργανωτικός Γραμματέας.
ε) Επικυρώνει με τον Πρόεδρο και το Διευθυντή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τους εκλογικούς καταλόγους
και τις εφορευτικές επιτροπές.
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στ) Εκπροσωπεί με απόφαση του Δ.Σ το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις Εθνικές και Κοινοτικές αρχές και
όπου αλλού αυτό απαιτείται.
5. Ο Οργανωτικός Γραμματέας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
β) Έχει την ευθύνη και την εποπτεία της κινητοποίησης των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε σε
δραστηριότητες που αφορούν τους Γεωτεχνικούς κλάδους
γ) Είναι υπεύθυνος για τις Δημόσιες σχέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε

6. Ο Ταμίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Ελέγχει συστηματικά, εισηγείται και προσυπογράφει μαζί με το Διευθυντή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
όλες τις οικονομικές δαπάνες που αποφασίζονται από το Δ.Σ.
β) Είναι ο οικονομικός υπεύθυνος για τον απολογισμό όλων των εκδηλώσεων που γίνονται
με δαπάνες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
γ) Εισηγείται για την κατανομή των επιχορηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
δ) Εισηγείται και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και το Διευθυντή τον οικονομικό
απολογισμό και τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου.
ε) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό του
Επιμελητηρίου

Άρθρο 11
Σύσταση και Αρμοδιότητες του Προεδρείου
Το Δ.Σ. αναθέτει στο Προεδρείο θέματα εκτέλεσης, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:
1 α) Το Προεδρείο είναι επταμελές και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο,
τον Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, το Γραμματέα Οργανωτικού, τον Ταμία και ένα
μέλος που επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Πρόεδρος του Προεδρείου είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Στο Προεδρείο πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι ειδικότητες.
2 α) Αποφασίζει για έκτακτης και επείγουσας φύσης προβλήματα και υποβάλλει για
έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αποφάσεις αυτές, στη πρώτη χρονικά συνεδρίαση
του, εκτός ημερησίας διάταξης.
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β) Αποφασίζει για συμμετοχή και εκπροσωπήσεις σε όργανα, όταν επείγουσα ανάγκη το
απαιτεί.
γ)Συγκροτεί άμισθες επιτροπές
θεμάτων, που αφορούν τα μέλη του.

που

επιλαμβάνονται

ρύθμιση

επαγγελματικών

δ) Επιλαμβάνεται όποιων θεμάτων ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ε) Καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνονται με την υποχρέωση να συζητηθούν μέχρι και την
επόμενη συνεδρίαση και τα θέματα που προτείνονται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του
Δ.Σ. Αποφασίζει την ανάγκη σύγκλισης εκτάκτων συνεδριάσεων με ανώτατο όριο τις δύο
συνεδριάσεις ανά χρόνο.
3 α) Το Προεδρείο συγκαλείται κάθε μήνα με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και
εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο.
β) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του.
γ) Οι εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από τον Πρόεδρο και
μπορεί να είναι ένα εκ των μελών της καθώς και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας.
δ) Τα Πρακτικά του Προεδρείου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και
επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.
Σε περιπτώσεις παραίτησης, θανάτου, απώλειας της ιδιότητας μελών του
Προεδρείου, η αντικατάσταση τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12
Σύσταση και λειτουργία Επιτροπών
1. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Αμειβόμενες ή μη Επιστημονικές
Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., για εξέταση ειδικών θεμάτων ή για την
εκτέλεση επιστημονικού έργου, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ., μέλη
των 5μελών Επιτροπών Κλάδων, Επιστήμονες μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή και Επιστήμονες άλλων
ειδικοτήτων που δεν είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Τα μέλη του Δ.Σ. και των 5μελών Επιτροπών Ειδικοτήτων δε μπορεί να αμείβονται.
Το έργο των Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας κατευθύνεται από το Δ.Σ. ή από τις
συγγενέστερες, ως προς το αντικείμενό τους, 5μελείς Επιτροπές Κλάδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2. Ο αριθμός και το αντικείμενο των Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας, καθορίζεται από το
Δ.Σ. και προκειμένου για επιτροπές των Περιφερειακών Παραρτημάτων, ύστερα από
εισήγηση της Δ.Ε. Η σύσταση και η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών και Ομάδων
Εργασίας γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή της Δ.Ε. του
Παραρτήματος κατά περίπτωση και δημοσιεύεται στο ενημερωτικό δελτίο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
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3. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, υποβάλλονται
για έγκριση στα αρμόδια όργανα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Δ.Σ. ή Δ.Ε.), που αποφασίζουν για τη
δημόσια ανακοίνωση κ.λπ.
4. Στον προϋπολογισμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των Περιφερειακών Παραρτημάτων, προβλέπεται
κάθε χρόνο ειδικός λογαριασμός για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων,
οδοιπορικών εξόδων και αμοιβών των μελών των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας.

Άρθρο 13
Επιτροπές Κλάδων
1. Οι επιτροπές κλάδων είναι πενταμελείς, μια για κάθε ειδικότητα. Κάθε επιτροπή
εκλέγεται ανά τριετία από την αντίστοιχη ειδικότητα των μελών της Γενικής Συνέλευσης με
το σύστημα της απλής αναλογικής.
Η εκλογή της πενταμελούς επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία κατά την πρώτη
Γενική Συνέλευση.
Τα μέλη των Επιτροπών Κλάδων δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή των Δ.Ε
των παραρτημάτων.
2. Κάθε Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή της, συγκαλείται από το
πλειοψηφούν μέλος και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και Γραμματέα της.
3. Οι επιτροπές είναι συμβουλευτικά όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Κάθε επιτροπή επιλαμβάνεται με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από ανάθεση από το
Διοικητικό Συμβούλιο, της μελέτης θεμάτων που αφορούν στην ειδικότητα που εκπροσωπεί
ή γενικότερων θεμάτων του Επιμελητηρίου και υποβάλλει για έγκριση τις εισηγήσεις και τα
πορίσματά της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14
Συνέλευση των Παραρτημάτων (Σ. Π.)
1. Σε κάθε Περιφερειακό Παράρτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκλέγεται Συνέλευση των
Αντιπροσώπων των ειδικοτήτων, για τριετή θητεία, χωριστά για κάθε ειδικότητα, που είναι
το ανώτατο όργανο του Παραρτήματος.
2. Μέλη της Σ. Π. είναι :
α) Τα μέλη της Δ.Ε.
β) Οι αντιπρόσωποι των ειδικοτήτων που εκλέγονται σε κάθε Περιφέρεια του άρθρου 5
παρ. 1, με άμεση εκλογή, χωριστά για κάθε ειδικότητα.
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δ) Οι αντιπρόσωποι των ειδικοτήτων που εκλέγονται κατά περιφέρεια και ειδικότητα είναι
όσο είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του αριθμού των ψηφισάντων μελών της ειδικότητας
διά του αριθμού δέκα (10). Αν απομένει υπόλοιπο μεγαλύτερο από πέντε (5) προστίθεται
ένας επιπλέον αντιπρόσωπος.
ε) Αν ειδικότητα Περιφερειακού Παραρτήματος έχει πέντε (5) ή λιγότερα μέλη, εκλέγει έναν
Αντιπρόσωπο.
3. Η Συνέλευση των Παραρτημάτων είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανήκει
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου και των εκτελεστικών του διαταγμάτων και
αποφάσεων στην αρμοδιότητά της ή εισάγεται σ΄ αυτήν από τη Διοικούσα Επιτροπή του
Παραρτήματος ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθώς επίσης και για κάθε
θέμα που υποβάλλεται σ΄ αυτήν από το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των
αντιπροσώπων ή από την πλειοψηφία των αντιπροσώπων μιας ειδικότητας και μόνο για
θέματα σχετικά με την ειδικότητα.

Άρθρο 15
Διοικούσες Επιτροπές
1. Κάθε περιφερειακό παράρτημα διοικείται από τη Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα
Επιτροπή απαρτίζεται από δεκατρία (13) μέλη, ήτοι τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους
Α΄και Β΄, τον Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία και επτά (7) ακόμη
συμβούλους με την ακόλουθη για κάθε ειδικότητα συμμετοχή:
α.

Γεωπόνοι, μέλη 5.

β.

Δασολόγοι, μέλη 3 (ή μέλη 2).

γ.

Κτηνίατροι, μέλη 2.

δ.

Γεωλόγοι, μέλη 2.

ε.

Ιχθυολόγοι, μέλη 1.

στ.

Περιβαλλοντολόγοι, μέλη 1.

2. Για τη θητεία, τη συγκρότηση σε σώμα, την αναπλήρωση και τη λειτουργία των
Διοικουσών Επιτροπών, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και
5 του άρθρου 8.
3. . Η Διοικούσα Επιτροπή κάθε Περιφερειακού Παραρτήματος αναδεικνύεται με καθολικές
εκλογές ανά τριετία. Οι εκλογές στις οποίες ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίζει τους
υποψηφίους και των πέντε (ή έξι) ειδικοτήτων, γίνονται με το σύστημα της απλής
αναλογικής.
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Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) Γεωπόνους, τρεις (3) (ή 2)
Δασολόγους, δύο (2) Γεωλόγους, δύο (2) Κτηνιάτρους και έναν (1) Ιχθυολόγο (ή έναν (1)
Περιβαλλοντολόγο).
Η κατανομή των εδρών κατά συνδυασμό γίνεται με βάση τον αριθμό των εγκύρων
ψηφοδελτίων, με εκλογικό μέτρο το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των
εγκύρων ψηφοδελτίων δια του δεκατρία (13).
Η κατανομή των εδρών κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο, γίνεται με βάση το
παραπάνω εκλογικό μέτρο. Κανένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος δε μπορεί να
πάρει περισσότερες ή λιγότερες έδρες από αυτές που του αναλογούν.
Η ανάδειξη των εκλεγομένων γίνεται ως εξής: Κατ’ αρχήν εκλέγονται οι μεμονωμένοι και
ολιγοκλαδικοί υποψήφιοι, εφόσον λάβουν το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια λαμβάνουν τις
έδρες που τους αναλογούν όλοι οι συνδυασμοί, εφόσον λάβουν το εκλογικό μέτρο, με
πρώτο τον τελευταίο σε έδρες συνδυασμό. Η σειρά ανάδειξης των εκλεγομένων εντός του
συνδυασμού γίνεται με τη σειρά του αριθμού των ψήφων των υποψηφίων κάθε
ειδικότητας στο συνδυασμό. Συνδυασμός που του αναλογούν περισσότερες από πέντε (5)
(ή έξι) έδρες, λαμβάνει στην πρώτη κατανομή τις (5) (ή 6) έδρες, μία από κάθε ειδικότητα
και στη δεύτερη κατανομή τις υπόλοιπες έδρες από τις ειδικότητες με τη σειρά όπως
αναφέρονται παραπάνω, που έχουν αδιάθετες έδρες στην ειδικότητα.
Όλοι οι συνδυασμοί συμμετέχουν με τα υπόλοιπά τους στη δεύτερη και στην τρίτη
κατανομή, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες έδρες.
4. Αρμοδιότητες των Δ.Ε. των Περιφερειακών Παραρτημάτων:
4.1 Η Δ.Ε. είναι το αποφασιστικό, εκτελεστικό, συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού
Παραρτήματος, που συμβάλλει στη χάραξη της γενικής πολιτικής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και στην
υλοποίηση, όπως αυτή καθορίζεται από τα κεντρικά όργανα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθώς και στην
προώθηση, υλοποίηση των περιφερειακών θεμάτων όπως διαμορφώνονται και
αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Παραρτήματος.
Ειδικότερα η Δ.Ε. του Περιφερειακού Παραρτήματος:
α) Καταρτίζει και προτείνει στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Παραρτήματος το
πρόγραμμα δράσης.
β) Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα της αρμοδιότητας του Παραρτήματος που δε
χρειάζονται παραπομπή στη Σ.Α. και σε εκείνα που τις εξουσιοδοτεί η Σ.Α. πάντοτε με τη
διαφύλαξη των αρμοδιοτήτων και θέσεων των άλλων οργάνων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Γ.Σ. και Δ.Σ.),
εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία.
γ) Υλοποιεί όλες τις αποφάσεις των ανώτερων οργάνων (Σ.Α., Δ.Σ., Σ.Σ. και Σ.Α.Π.Π.).
δ) Καταρτίζει οικονομικό προϋπολογισμό του Παραρτήματος, ισοσκελισμένο στο ύψος των
διαθέσιμων πόρων που έχουν καθοριστεί από τα Κεντρικά Όργανα και τον υποβάλλει στο
Δ.Σ. μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Τον τυχόν τροποποιημένο προϋπολογισμό από το Δ.Σ. το
φέρνει υποχρεωτικά στην πρώτη τακτική συνέλευση των Αντιπροσώπων για ενημέρωση και
19

για να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, οι οποίες αποστέλλονται στο Δ.Σ. για να
συμπεριληφθούν στη γενική τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ε) Καταρτίζει και υποβάλλει στη Σ.Α. τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό
δράσης κάθε χρονιάς. Τον οικονομικό απολογισμό εσόδων και εξόδων του κάθε
οικονομικού έτους τον αποστέλλει το πρώτο 15νθήμερο του Ιανουαρίου κάθε χρόνου στο
Δ.Σ.
στ) Ορίζει εκπροσώπους του σε συμβούλια, επιτροπές και σε άλλους φορείς που έχουν
έδρα μέσα στα γεωγραφικά όρια του Παραρτήματος και που ασχολούνται με θέματα
τοπικού ενδιαφέροντος.
ζ) Διαχειρίζεται την περιουσία του Παραρτήματος.
η) Αλληλογραφεί απευθείας με τις αρχές της περιφέρειάς της, κοινοποιώντας τα
σημαντικότερα έγγραφα στο Δ.Σ. για ενημέρωση και αλληλογραφεί φυσικά και με όλα τα
μέλη του Παραρτήματος.
θ) Συντονίζει το έργο και αναθέτει με πρωτοβουλία της ή με πρόταση του Δ.Σ. θέματα για
μελέτη σε επιτροπές των νομών ή των ειδικοτήτων του Παραρτήματος.
ι) Συμβάλλει στη μαζικοποίηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την παραλαβή αιτήσεων εγγραφής νέων
μελών, τις οποίες διαβιβάζει στο Δ.Σ. για παραπέρα ενέργειες.
κ) Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και αρχείο μελών
του Παραρτήματος, όπως αυτό ενημερώνεται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
κα) Εκδίδει βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για τα μέλη του.
κβ) Συμμετέχει στην είσπραξη πόρων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως θα καθοριστούν από σχετικό
Προεδρικό Διάταγμα.
5. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Περιφερειακού Παραρτήματος συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη
της Δ.Ε., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη συνεργαζόμενος με το Γεν. Γραμματέα του
Παραρτήματος, στην οποία περιλαμβάνονται με την υποχρέωση να συζητηθούν μέχρι και
την επόμενη συνεδρίαση και τα θέματα που προτείνονται από τουλάχιστον τέσσερα (4)
μέλη του Δ.Σ. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις. Φροντίζει για την εκτέλεση των
αποφάσεων σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα, εκπροσωπεί το Παράρτημα, είναι
υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας και των άλλων οργάνων του
Περιφερειακού Παραρτήματος, εντέλλεται τις πληρωμές, εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα
βεβαιωτικά έγγραφα, υπογράφει την αλληλογραφία και απόντα ή κωλυόμενο
αναπληρώνεται από τον Α΄Αντιπρόεδρο ή σε απουσία του Α΄από τον Β΄.
6. Ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. του Περιφερειακού Παραρτήματος εποπτεύει για την
τήρηση των πρακτικών της Δ.Ε. και της Συνέλευσης του Παραρτήματος, της έκδοσης
αντιγράφων ή αποσπασμάτων και της ενημέρωσης της Δ.Ε. για την πρόοδο της εκτέλεσης
των αποφάσεών της.

20

Επίσης, εποπτεύει για την τήρηση και ενημέρωση του αρχείου των μελών του
Περιφερειακού Παραρτήματος και την έκδοση αντίστοιχων βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών.
Το Γεν. Γραμματέα αναπληρώνει ο Οργανωτικός Γραμματέας ή ο μεγαλύτερος στην ηλικία
σύμβουλος.

Άρθρο 16
Επιτροπές Νομών των Περιφερειακών Παραρτημάτων
1. Οι Επιτροπές Νομών των Περιφερειακών Παραρτημάτων είναι επταμελείς, και
αποτελούνται από ένα μέλος από κάθε ειδικότητα και δύο (ή ένα) επιπλέον μέλη από τις
ειδικότητες που θα αποφασίσει η Συνέλευση πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας μετά από
εισήγηση της Δ.Ε..
Κάθε Επιτροπή Νομού εκλέγεται ανά τριετία από τους αντιπροσώπους του αντίστοιχου
νομού της Συνέλευσης του κάθε Παραρτήματος με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Η εκλογή της επταμελούς επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία κατά την πρώτη
Συνέλευση του Παραρτήματος. Σε περίπτωση που από το νομό δεν υπάρχει αντιπρόσωπος
κάποιας ειδικότητας, τότε εκλέγονται μέλη της επιτροπής από τις άλλες ειδικότητες και με
τη σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 4.
2. Κάθε Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή της εκλέγει με μυστική
ψηφοφορία τον Πρόεδρο και Γραμματέα της, συγκαλούμενη από τον πλειοψηφίσαντα
σύμβουλο.
3. Οι επιτροπές των νομών είναι συμβουλευτικά όργανα της Διοικούσας Επιτροπής του
περιφερειακού παραρτήματος στο οποίο ανήκουν.
Κάθε επιτροπή επιλαμβάνεται με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από ανάθεση από την
αντίστοιχη Διοικούσα Επιτροπή, της μελέτης θεμάτων που αφορούν το Νομό που
εκπροσωπεί ή γενικότερων θεμάτων του παραρτήματος και υποβάλλει για έγκριση τις
εισηγήσεις και τα πορίσματά της στη Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος στο οποίο
ανήκει.
4. Στα Περιφερειακά Παραρτήματα μπορούν να συγκροτούνται Επιτροπές και Ομάδες
Εργασίας για την εξέταση τοπικής σημασίας θεμάτων. Για τη συμμετοχή σ’ αυτές
εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 1 του άρθρου 9.
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