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Εισήγηση της ΚΔΕ για τις  
Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού όπως εγκρίθηκε 

 στην συνεδρίαση  της ΚΔΕ στις 10-11-2017   ενόψει του  
Έκτακτου Καταστατικού Συνέδριου της ΕΕΤΕΜ στις 25-11-2017 

 Αλλαγή  της ονομασίας από « Νομαρχιακά Τμήματα» σε «Τμήματα»  σε όλα τα άρθρα του καταστατικού που την 
περιλαμβάνουν δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον η διοικητική έννοια  του  Νομού.  

 Αλλαγή ονομασίας «Συνέδριο» και «Σύνεδρος» σε «Πανελλαδική Αντιπροσωπεία» και «Αντιπρόσωπος» αντίστοιχα σε 
όλα τα άρθρα του καταστατικού που την περιλαμβάνουν δεδομένου ότι η προτεινόμενη τροποποίηση  αποτυπώνει με 
ακρίβεια την φυσιογνωμία του ανώτατου οργάνου διοίκησης της ΕΕΤΕΜ. 

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Άρθρο 1 Παραμένει ως έχει  

Άρθρο 2 Παραμένει ως έχει 

Άρθρο 3 
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ 

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 

με αποφάσεις της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής, 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, που ιδίως αφορούν στα 
εξής: 

1. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της 
τεχνολογίας και της επιστήμης και συμβάλλει με μελέτες, 
γνωμοδοτήσεις και προτάσεις προς τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και λοιπούς οικονομικούς, κοινωνικούς, 
τεχνολογικούς και επιστημονικούς φορείς για θέματα 
σχετικά με τη συμβολή των μελών της, Μηχανικών, στην 
τεχνολογική και οικονομική πρόοδο της χώρας.  

2. Καθορίζει τις προϋποθέσεις πιστοποίησης των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων των μελών της ανά ειδικότητα 
και χορηγεί βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέλος της, δημόσια υπηρεσία ή φορέα του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή τρίτο, που έχει έννομο 
συμφέρον, για κάθε θέμα, που άπτεται των επαγγελματικών 
προσόντων και δραστηριοτήτων των μελών της.  

3. Υποστηρίζει με κάθε νόμιμο μέσο τα μέλη της, 
περιλαμβανομένης και της παροχής νομικής κάλυψης, σε 
ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος για θέματα 
προστασίας των επαγγελματικών τους συμφερόντων και 
του επαγγελματικού τους κύρους σε σχέση με την ιδιότητα 
και ειδικότητα τους, περιλαμβανομένης της μέριμνας για 
την είσπραξη των νόμιμων αμοιβών τους.  

Για το σκοπό αυτό συνιστά λογαριασμό κατάθεσης των 
αμοιβών των μελών της σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και 
μεριμνά για την απόδοση τους στους δικαιούχους 
Μηχανικούς με παρακράτηση συνδρομής λειτουργικού 
κόστους.  

4. Συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, που δραστηριοποιείται σε θέματα σχετικά με 
τους σκοπούς της. 

5. Παρακολουθεί και συμμετέχει στη δραστηριότητα 
διεθνών ενώσεων Μηχανικών αναπτύσσοντας σχέσεις και 
συνεργασίες για την προώθηση των σκοπών της, κυρίως στο 
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6. Εκπροσωπεί τα επιστημονικά και επαγγελματικά 
συμφέροντα των Πτυχιούχων Μηχανικών σε επιτροπές και 
κάθε είδους, συλλογικά όργανα της πολιτείας, που 

Άρθρο 3 
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ 

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, με 

αποφάσεις της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής, λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα, που ιδίως αφορούν στα εξής: 

1. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας 
και της επιστήμης και συμβάλλει με μελέτες, γνωμοδοτήσεις 
και προτάσεις προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και λοιπούς 
οικονομικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς και επιστημονικούς 
φορείς για θέματα σχετικά με τη συμβολή των μελών της, 
Μηχανικών, στην τεχνολογική και οικονομική πρόοδο της 
χώρας.  

2. Καθορίζει τις προϋποθέσεις πιστοποίησης των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων των μελών της ανά ειδικότητα και 
χορηγεί βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε κάθε ενδιαφερόμενο 
μέλος της, δημόσια υπηρεσία ή φορέα του δημόσιου ή 
ιδιωτικού τομέα ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, για κάθε 
θέμα, που άπτεται των επαγγελματικών προσόντων και 
δραστηριοτήτων των μελών της.  

3. Υποστηρίζει με κάθε νόμιμο μέσο τα μέλη της, 
περιλαμβανομένης και της παροχής νομικής κάλυψης, σε 
ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος για θέματα προστασίας 
των επαγγελματικών τους συμφερόντων και του 
επαγγελματικού τους κύρους σε σχέση με την ιδιότητα και 
ειδικότητα τους, περιλαμβανομένης της μέριμνας για την 
είσπραξη των νόμιμων αμοιβών τους.  

Για το σκοπό αυτό συνιστά λογαριασμό κατάθεσης των 
αμοιβών των μελών της σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και 
μεριμνά για την απόδοση τους στους δικαιούχους Μηχανικούς 
με παρακράτηση συνδρομής λειτουργικού κόστους.  

4. Συνεργάζεται με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
που δραστηριοποιείται σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς 
της. 

5. Παρακολουθεί και συμμετέχει στη δραστηριότητα 
διεθνών ενώσεων Μηχανικών αναπτύσσοντας σχέσεις και 
συνεργασίες για την προώθηση των σκοπών της, κυρίως στο 
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6. Εκπροσωπεί τα επιστημονικά και επαγγελματικά 
συμφέροντα των Πτυχιούχων Μηχανικών σε επιτροπές και 
κάθε είδους, συλλογικά όργανα της πολιτείας, που 
αποφασίζουν, γνωμοδοτούν ή μελετούν θέματα σχετικά με 
τους κανόνες εκτέλεσης των δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
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αποφασίζουν, γνωμοδοτούν ή μελετούν θέματα σχετικά με 
τους κανόνες εκτέλεσης των δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού, την 
εκπαίδευση, την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, 
κοινωνική ασφάλιση, τα επαγγελματικά συμφέροντα και την 
κοινωνική, τεχνική, οικονομική ή πολιτιστική προσφορά του 
Έλληνα Πτυχιούχου Μηχανικού του τεχνολογικού τομέα σε 
τοπικό, περιφερειακό, πανελλήνιο, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο.  

7. Συλλέγει στοιχεία διεξάγει έρευνες και εκπονεί 
μελέτες για την βελτίωση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων των Τ.Ε.Ι και ειδικότερα την προαγωγή του 
ακαδημαϊκού, επιστημονικού προγράμματος των Σχολών 
Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα της 
Πολιτείας, στα οποία συμμετέχει, κάθε θέμα που σχετίζεται 
με την εκπαίδευση και το πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος 
των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι και συνεργάζεται με αυτά 
με στόχο την βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και 
δια βίου εκπαίδευσης των μελών της.  

8. Εκπονεί πραγματογνωμοσύνες και μελέτες για 
τεχνικά θέματα ή θέματα που αφορούν τον τεχνολογικό 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, που ζητούνται από 
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή γενικά 
ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

9. Οργανώνει δραστηριότητες, που ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή και ενεργοποίηση των μελών της και συγκροτεί 
Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας ως ειδικά γνωμοδοτικά 
όργανα προς την Κ.Δ.Ε για την προώθηση των σκοπών της. 

10. Αναπτύσσει μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες, που 
επιτρέπουν τη συγκέντρωση πόρων για αμοιβές εκπόνησης 
πραγματογνωμοσυνών, μελετών, οργάνωσης εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων ή επιδοτουμένων προγραμμάτων, για την 
ανάπτυξη επιστημονικών δραστηριοτήτων, οργάνωση 
υπηρεσιών προβολής και ενημέρωσης των μελών της και 
άλλων δραστηριοτήτων ικανών να υποστηρίξουν τους 
σκοπούς και την δράση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, περιλαμβανομένης 
της απόκτησης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της 
και την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών. 

11. Τηρεί τα ακόλουθα μητρώα επαγγελματικής 
κατάστασης και δραστηριότητας των μελών της:  

α) Μητρώο Μελών, ήτοι γενικό αρχείο επαγγελματικής 
κατάστασης των μελών της, στο οποίο καταχωρείται μεταξύ 
άλλων ο αριθμός μητρώου του μέλους και η ειδικότητά του 
με βάση τον τίτλο του Πτυχίου, ο τίτλος και χρόνος λήψης 
του πτυχίου, το εκπαιδευτικό ίδρυμα χορήγησης του 
Πτυχίου, λοιποί τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών, 
επαγγελματική δραστηριότητα κλπ.  

β) Μητρώο Πραγματογνωμόνων, ήτοι Μητρώο, στο 
οποίο καταχωρούνται, έπειτα από αίτησή τους μέλη της 
ανάλογα με την επαγγελματική τους εξειδίκευση και τα 
οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν να αναλαμβάνουν την 
εκπόνηση πραγματογνωμοσύνης. 

γ) Μητρώο των Τεχνικών Γραφείων και Εταιρειών, στο 
οποίο καταχωρούνται Γραφεία και εταιρείες στις οποίες 
μετέχουν τα μέλη της, η νομική μορφή, η επωνυμία, η έδρα 
και ο χρόνος σύστασης, η επαγγελματική εξειδίκευση, η 
εμπειρία και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.  

την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού, την 
εκπαίδευση, την δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, 
κοινωνική ασφάλιση, τα επαγγελματικά συμφέροντα και την 
κοινωνική, τεχνική, οικονομική ή πολιτιστική προσφορά του 
Έλληνα Πτυχιούχου Μηχανικού του τεχνολογικού τομέα σε 
τοπικό, περιφερειακό, πανελλήνιο, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο.  

7. Συλλέγει στοιχεία διεξάγει έρευνες και εκπονεί μελέτες 
για την βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Τ.Ε.Ι 
και ειδικότερα την προαγωγή του ακαδημαϊκού, 
επιστημονικού προγράμματος των Σχολών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. 
Εισηγείται στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, στα οποία 
συμμετέχει, κάθε θέμα που σχετίζεται με την εκπαίδευση και 
το πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος των Πτυχιούχων Μηχανικών 
Τ.Ε.Ι και συνεργάζεται με αυτά με στόχο την βελτίωση της 
επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης των 
μελών της.  

8. Εκπονεί πραγματογνωμοσύνες και μελέτες για τεχνικά 
θέματα ή θέματα που αφορούν τον τεχνολογικό τομέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης, που ζητούνται από φορείς του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή γενικά ενδιαφερόμενα νομικά 
ή φυσικά πρόσωπα. 

9. Οργανώνει δραστηριότητες, που ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή και ενεργοποίηση των μελών της και συγκροτεί 
Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας ως ειδικά γνωμοδοτικά 
όργανα προς την Κ.Δ.Ε για την προώθηση των σκοπών της. 

10. Αναπτύσσει μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες, που 
επιτρέπουν τη συγκέντρωση πόρων για αμοιβές εκπόνησης 
πραγματογνωμοσυνών, μελετών, οργάνωσης εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων ή επιδοτουμένων προγραμμάτων, για την 
ανάπτυξη επιστημονικών δραστηριοτήτων, οργάνωση 
υπηρεσιών προβολής και ενημέρωσης των μελών της και 
άλλων δραστηριοτήτων ικανών να υποστηρίξουν τους σκοπούς 
και την δράση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, περιλαμβανομένης της 
απόκτησης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της και 
την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών. 

 
11. Τηρεί τα ακόλουθα μητρώα επαγγελματικής 

κατάστασης και δραστηριότητας των μελών της:  
α) Μητρώο Μελών, ήτοι γενικό αρχείο επαγγελματικής 

κατάστασης των μελών της, στο οποίο καταχωρείται μεταξύ 
άλλων ο αριθμός μητρώου του μέλους και η ειδικότητά του με 
βάση τον τίτλο του Πτυχίου, ο τίτλος και χρόνος λήψης του 
πτυχίου, το εκπαιδευτικό ίδρυμα χορήγησης του Πτυχίου, 
λοιποί τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών, επαγγελματική 
δραστηριότητα κλπ.  

β) Μητρώο Πραγματογνωμόνων, ήτοι Μητρώο, στο οποίο 
καταχωρούνται, έπειτα από αίτησή τους μέλη της ανάλογα με 
την επαγγελματική τους εξειδίκευση και τα οποία δηλώνουν 
ότι επιθυμούν να αναλαμβάνουν την εκπόνηση 
πραγματογνωμοσύνης. 

γ) Μητρώο των Τεχνικών Γραφείων και Εταιρειών, στο 
οποίο καταχωρούνται Γραφεία και εταιρείες στις οποίες 
μετέχουν τα μέλη της, η νομική μορφή, η επωνυμία, η έδρα 
και ο χρόνος σύστασης, η επαγγελματική εξειδίκευση, η 
εμπειρία και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.  

12. Χορηγεί πιστοποιητικά της επαγγελματικής ιδιότητας 
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12. Χορηγεί πιστοποιητικά της επαγγελματικής 
ιδιότητας και επαγγελματικής κατάστασης των μελών της 
και των Τεχνικών Γραφείων και Εταιρειών, που μετέχουν 
μέλη της καθώς και βεβαιώσεις ότι, τα μέλη της δεν έχουν 
υποπέσει σε βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα. 

13. Μεριμνά για θέματα απασχόλησης, κοινωνικής 
ασφάλισης, επαγγελματικής καταξίωσης και προβολής των 
μελών της σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και 
δραστηριότητα. 

14. Συνεργάζεται με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές 
οργανώσεις, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη της για την 
υποστήριξη των συμφερόντων τους με πνεύμα κοινωνικής 
δικαιοσύνης, παρέχοντας στοιχεία και κάθε είδους τεχνική 
υποστήριξη.  

Και λαμβάνει υπόψη την γνώμη τους όταν κατά 
περίπτωση εκπροσωπεί τα γενικά συμφέροντα των μελών 
της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 ανωτέρω.  

15. Εκδίδει ενημερωτικά έντυπα όπως, το «Τεχνικό 
Βήμα», ειδικά επιστημονικά και ενημερωτικά φυλλάδια, 
εκπονεί μελέτες για θέματα επαγγελματικής οργάνωσης και 
εργασίας των μελών της και των φοιτητών / σπουδαστών 
του Τεχνολογικού Τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και δημιουργεί Τράπεζα πληροφοριών, 
αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών για την ενημέρωση και την επαγγελματική 
προβολή των μελών της. 

16. Οργανώνει και στελεχώνει τις υπηρεσίες της στην 
έδρα της και στα Νομαρχιακά Τμήματα της για την 
αποτελεσματική πραγματοποίηση των σκοπών της και 
ειδικότερα υπηρεσίες επαγγελματικών θεμάτων, Δημοσίων 
και Ιδιωτικών Έργων, εργασιακών σχέσεων, δημοσίων και 
διεθνών σχέσεων, εκδόσεων, κ.λ.π. 

17. Καθορίζει ειδικές εισφορές για την οργάνωση, 
συντήρηση και ανάπτυξη των μητρώων της και γενικά των 
δράσεων προβολής της επαγγελματικής δραστηριότητας και 
νομικής κάλυψης των μελών της. 

 
 

και επαγγελματικής κατάστασης των μελών της και των 
Τεχνικών Γραφείων και Εταιρειών, που μετέχουν μέλη της 
καθώς και βεβαιώσεις ότι, τα μέλη της δεν έχουν υποπέσει σε 
βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα. 

13. Μεριμνά για θέματα απασχόλησης, κοινωνικής 
ασφάλισης, επαγγελματικής καταξίωσης και προβολής των 
μελών της σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και 
δραστηριότητα. 

14. Συνεργάζεται με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές 
οργανώσεις, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη της για την 
υποστήριξη των συμφερόντων τους με πνεύμα κοινωνικής 
δικαιοσύνης, παρέχοντας στοιχεία και κάθε είδους τεχνική 
υποστήριξη.  

Και λαμβάνει υπόψη την γνώμη τους όταν κατά 
περίπτωση εκπροσωπεί τα γενικά συμφέροντα των μελών της 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 ανωτέρω.  

15. Εκδίδει ενημερωτικά έντυπα όπως, το «Τεχνικό Βήμα», 
ειδικά επιστημονικά και ενημερωτικά φυλλάδια, εκπονεί 
μελέτες για θέματα επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας 
των μελών της και των φοιτητών / σπουδαστών του 
Τεχνολογικού Τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
και δημιουργεί Τράπεζα πληροφοριών, αξιοποιώντας τις 
τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών για την 
ενημέρωση και την επαγγελματική προβολή των μελών της. 

16. Οργανώνει και στελεχώνει τις υπηρεσίες της στην 
έδρα της και στα Τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων που 
για λόγους συντομίας θα αποκαλούνται «Τμήματα»,  για την 
αποτελεσματική πραγματοποίηση των σκοπών της και 
ειδικότερα υπηρεσίες επαγγελματικών θεμάτων, Δημοσίων 
και Ιδιωτικών Έργων, εργασιακών σχέσεων, δημοσίων και 
διεθνών σχέσεων, εκδόσεων, κ.λ.π. 

17. Καθορίζει ειδικές εισφορές για την οργάνωση, 
συντήρηση και ανάπτυξη των μητρώων της και γενικά των 
δράσεων προβολής της επαγγελματικής δραστηριότητας και 
νομικής κάλυψης των μελών της. 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 
Άρθρο 4 
ΜΕΛΗ 

1. Γενικά προσόντα μελών: Μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
εγγράφονται όλοι οι Μηχανικοί ανεξάρτητα από την 
ειδικότητα τους, οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι των Σχολών 
που απονέμουν Πτυχία Μηχανικών του τεχνολογικού 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι, ΑΣΠΑΙΤΕ, και ισοτίμων 
Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία), μετά τη λήψη του Πτυχίου τους.  

Οι σπουδαστές / φοιτητές των ανωτέρω σχολών της 
ημεδαπής και των ισοτίμων σχολών του εξωτερικού 
εγγράφονται ως δόκιμα μέλη, οι δε Μηχανικοί 
Πτυχιούχοι αυτών των Σχολών, που διέκοψαν οριστικά 
την επαγγελματική τους δράση εγγράφονται ως ομότιμα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 
Άρθρο 4 
ΜΕΛΗ 

1. Μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ εγγράφονται όλοι οι Μηχανικοί 
ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους, την εργασιακή τους 
σχέση και τον τομέα απασχόλησής τους, οι οποίοι είναι 
Πτυχιούχοι των Σχολών Μηχανικών του τεχνολογικού 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι, ΑΣΠΑΙΤΕ), και 
ισοτίμων Σχολών του εσωτερικού, καθώς και των σχολών 
Μηχανικών πανεπιστημιακού τομέα τετραετούς φοίτησης 
ή όπως αυτές μετονομάζονται ή μετεξελίσσονται  και 
ισοτίμων Σχολών του εξωτερικού με την αναγνώριση του 
πτυχίου τους ως ισοτίμου και αντιστοίχου με τα ανωτέρω, 
από τον αρμόδιο Εθνικό Φορέα, καθώς και οι έχοντες 
βεβαίωση επαγγελματικής ισοτιμίας με τις αντίστοιχες 
ειδικότητες των μελών της ΕΕΤΕΜ,από την αρμόδια αρχή. 
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μέλη, σε ξεχωριστό Μητρώο αντιστοίχως.  

2. Εγγραφή μελών: Για την εγγραφή μέλους απαιτείται 
αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία αναγράφονται 
υποχρεωτικά τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος 
(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τόπος και χρόνος 
γέννησης, αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος 
(Δ.Α.Τ), η εκδούσα το Δ.Α.Τ αρχή, ημερομηνία έκδοσης 
του Δ.Α.Τ, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ή και 
επαγγελματικής έδρας και κάθε άλλο στοιχείο, που 
ορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Διοικούσας 
Επιτροπής (Κ.Δ.Ε) συνοδευμένα από τα εξής γενικά 
δικαιολογητικά κατά περίπτωση.  

 α) Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου Τ.Ε.Ι ή 
ισοτίμου Σχολής με σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή 
για την ισοτιμία και αντιστοιχία, όπου απαιτείται και τυχόν 
άλλοι συναφείς τίτλοι προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών 
σπουδών με σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή για την 
ισοτιμία τους όπου απαιτείται.  

β) Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες.  
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι:  
i. Ο αιτών δεν βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή 

αντίληψη ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
κακουργηματικές πράξεις και ότι δεν συμμετέχει σε άλλο 
επαγγελματικό ή επιστημονικό φορέα, που αντιστρατεύεται 
τους σκοπούς της ή είναι ανταγωνιστικό προς την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

ii. Δήλωση του Νομαρχιακού Τμήματος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 
στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί, με βάση τον τόπο της 
μόνιμης κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριοποίησης, 
εφόσον έχει ιδρυθεί το σχετικό Τμήμα. Ειδικά για τους 
Μηχανικούς, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην 
περιφέρεια Αττικής με την αίτηση τους εγγράφονται 
απευθείας στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

iii. Ασκεί ενεργό επαγγελματική δράση ως Μηχανικός 
εργαζόμενος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ιδιωτικός 
υπάλληλος), σχέση δημοσίου δικαίου (δημόσιος 
υπάλληλος), ελεύθερος επαγγελματίας, που δήλωσε έναρξη 
άσκησης του επαγγέλματος ή αυτοαπασχολούμενος.  

iv. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για ουσιώδεις μεταβολές της επαγγελματικής του 
κατάστασης (π.χ απόκτηση προσθέτων τίτλων σπουδών, 
διακοπή της επαγγελματικής του δράσης λόγω 
συνταξιοδότησης κλπ) για την καταχώρηση τους στο 
μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και ισοτίμων Σχολών εσωτερικού και 
εξωτερικού και την χορήγηση βεβαιώσεων επαγγελματικής 
κατάστασης με βάση τα ατομικά του στοιχεία, που τηρεί η 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ κατά περίπτωση. 

v. Γνωρίζει και αποδέχεται το Καταστατικό 
vi. Αποδέχεται ή όχι την χορήγηση σε τρίτους, 

στοιχείων της επαγγελματικής του κατάστασης (ειδικότητα, 
Διεύθυνση, τηλέφωνο) και την ιδιότητα του μέλους της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

3. ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ: Ως τακτικά μέλη 
εγγράφονται:  

α. Έλληνες πολίτες, ομογενείς, Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
απόφοιτοι των Σχολών Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα 

2.Τα μέλη της ΕΕΤΕΜ  διακρίνονται σε τακτικά, ομότιμα και 
επίτιμα.  
Τακτικά είναι τα μέλη του πρώτου εδαφίου της παρούσας 

παραγράφου. 
Ομότιμα μέλη καταχωρούνται με απόφαση της ΚΔΕ τα 

τακτικά μέλη μετά την συνταξιοδότηση τους και την οριστική 
διακοπή του επαγγέλματος τους σε ειδικό μητρώο ομοτίμων 
μελών που τηρείται στην ΕΕΤΕΜ. 
Τα Ομότιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του 

εκλέγεσθαι. 
ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη εγγράφονται Έλληνες και αλλοδαποί οι οποίοι 

έχουν σημαντική προσφορά στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και γενικότερα 
στην ανάπτυξη της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στο Μητρώο 
Επίτιμων Μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, χωρίς τα δικαιώματα ή τις 
υποχρεώσεις των Τακτικών με απόφαση της Κ.Δ.Ε, που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
της, σε ειδική συνεδρίαση της, μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του Προέδρου τους.  

 
3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ: 3.1. Για την εγγραφή μέλους 

απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία 
αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία ταυτότητας του 
αιτούντος (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τόπος και χρόνος 
γέννησης, αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.), 
η εκδούσα το Α.Δ.Τ αρχή, ημερομηνία έκδοσης του Α.Δ.Τ, 
διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ή και επαγγελματικής έδρας και 
κάθε άλλο στοιχείο, που ορίζεται με απόφαση της Κεντρικής 
Διοικούσας Επιτροπής (Κ.Δ.Ε) συνοδευμένα από τα εξής γενικά 
δικαιολογητικά κατά περίπτωση.  

α) Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου Τ.Ε.Ι,ΑΣΠΑΙΤΕ ή 
ισοτίμου Σχολής ή Πανεπιστημίου  με σχετική βεβαίωση από 
αρμόδια αρχή για την ισοτιμία και αντιστοιχία, όπου 
απαιτείται, επιπροσθέτως δε,  και τυχόν άλλοι συναφείς τίτλοι 
προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών με σχετική 
βεβαίωση από αρμόδια αρχή για την ισοτιμία τους όπου 
απαιτείται, η βεβαίωση επαγγελματικής ισοτιμίας με την 
αντίστοιχη ειδικότητα μελών της ΕΕΤΕΜ.  

β) Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες.  
γ) Υπεύθυνη δήλωση:   
i. ότι δεν βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή 
αντίληψη ότι δεν  έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για 
κακουργηματικές πράξεις και ότι δεν συμμετέχει σε άλλο 
επαγγελματικό ή επιστημονικό φορέα, που 
αντιστρατεύεται τους σκοπούς της ΕΕΤΕΜ ή είναι 
ανταγωνιστικό προς αυτήν . 

ii. ότι εργάζεται, και στη περίπτωση αυτή δηλώνει 
πλήρη τα στοιχεία της εργασίας του, ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να ενημερώνει την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για την 
επαγγελματική του κατάσταση και τις κάθε φορά 
μεταβολές αυτής, καθώς και για τα πρόσθετα τυπικά του 
προσόντα, τις τυχόν αλλαγές της διεύθυνσης κατοικίας 
του και των προσωπικών του στοιχείων επικοινωνίας.  

iii. ότι αποδέχεται ή όχι την χορήγηση σε τρίτους, 
στοιχείων της επαγγελματικής του κατάστασης 
(ειδικότητα, Διεύθυνση, τηλέφωνο) και την ιδιότητα του 
μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

iv. ότι γνωρίζει και αποδέχεται το Καταστατικό 
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της Ανώτατης Εκπαίδευσης, και ισοτίμων και ομοταγών 
προς αυτές σχολών του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.  

β. Πολίτες Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι 
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ακαδημαϊκή ή 
επαγγελματική ισοτιμία με τις αντίστοιχες ειδικότητες 
μηχανικών που εκπροσωπεί η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, οι οποίοι 
εργάζονται ή κατοικούν μόνιμα στην χώρα μας. 

γ. Πολίτες άλλων χωρών Πτυχιούχοι ή Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί, απόφοιτοι Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική ισοτιμία με 
τις αντίστοιχες ειδικότητες Μηχανικών, που εκπροσωπεί η 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται νόμιμα στη 
χώρα μας.  

Τα τακτικά μέλη εγγράφονται στο ΜΗΤΡΩΟ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ του τεχνολογικού 
τομέα ανώτατης εκπαίδευσης και ισοτίμων Σχολών 
εσωτερικού και εξωτερικού. 

4. ΟΜΟΤΙΜΑ μέλη: Ως ομότιμα μέλη εγγράφονται όσοι 
έχουν τα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 4, με την αίτηση 
τους και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 και αφού δηλώνουν 
υπευθύνως ότι, δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 
Μηχανικού, όπως τα τακτικά μέλη ή ότι διέκοψαν την 
επαγγελματική τους δράση για λόγους συνταξιοδότησης. 

Τα ομότιμα μέλη εγγράφονται στο Μητρώο Ομότιμων 
Μελών, το οποίο τηρείται από την Κεντρική Διοικούσα 
Επιτροπή.  

5. ΔΟΚΙΜΑ μέλη: Ως δόκιμα μέλη εγγράφονται οι 
σπουδαστές / φοιτητές των Σχολών της παρ. 1 του άρθρου 4 
με την αίτηση τους, βεβαίωση φοίτησης από τα αντίστοιχα 
Τμήματα των Τ.Ε.Ι και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της παρ. 
2 του ίδιου άρθρου.  

Τα δόκιμα μέλη εγγράφονται στο Μητρώο Δοκίμων 
Μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, το οποίο τηρείται από την Κεντρική 
Διοικούσα Επιτροπή.  

6. ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη: Ως επίτιμα μέλη εγγράφονται Έλληνες 
και αλλοδαποί οι οποίοι έχουν σημαντική προσφορά στην 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και γενικότερα στην ανάπτυξη της Επιστήμης και 
της Τεχνολογίας με απόφαση της Κ.Δ.Ε, που λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της, σε 
ειδική συνεδρίαση της, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση.  

Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται στο Μητρώο Επίτιμων 
Μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, χωρίς τα δικαιώματα ή τις 
υποχρεώσεις των Τακτικών ή Ομότιμων Μελών. 

7. Η αίτηση εγγραφής σε Ν.Τ, η Δ.Ε του οποίου 
διαβιβάζει τον φάκελο και τα δικαιολογητικά της 
αίτησης εγγραφής στην Κ.Δ.Ε, με τις προϋποθέσεις που 
ισχύουν κάθε φορά.  

Η Κ.Δ.Ε αποφασίζει για την εγγραφή του μέλους και 
ανακοινώνει εγγράφως στον αιτούντα, την ημερομηνία 
εγγραφής του στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, τον αριθμό μητρώου του 
και του χορηγεί την ταυτότητα μέλους. Η ανακοίνωση 
κοινοποιείται στο αντίστοιχο Ν.Τ. 

Ο αριθμός μητρώου τακτικού μέλους, είναι μοναδικός, 
ορίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, δεν 

   δ) Δήλωση για το  Τμήμα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, στο οποίο 
επιθυμεί να εγγραφεί, με βάση τον τόπο της μόνιμης 
κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Ειδικά 
για τους Μηχανικούς, που δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά στην περιφέρεια Αττικής με την αίτηση 
τους εγγράφονται απευθείας στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
 
3.2 Η Κ.Δ.Ε αποφασίζει για την εγγραφή του μέλους και 

ανακοινώνεται εγγράφως στον αιτούντα, η ημερομηνία 
εγγραφής του στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, ο αριθμός μητρώου του και του 
χορηγείται η  ταυτότητα μέλους. Η ανακοίνωση κοινοποιείται 
στο αντίστοιχο Τμήμα. 

Ο αριθμός μητρώου τακτικού μέλους, είναι μοναδικός, 
ορίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, δεν 
μεταβιβάζεται ακόμη και μετά την διαγραφή του ή την 
αποχώρηση του για οποιοδήποτε λόγο.  

Σε περίπτωση αίτησης επανεγγραφής ελέγχεται το 
Μητρώο Διαγραμμένων ή Ομότιμων Μελών για την χορήγηση 
του αρχικού αριθμού μητρώου στο μέλος που ζητά την 
επανεγγραφή του. 

Αν η αίτηση εγγραφής απορριφθεί, ο αιτών ενημερώνεται 
εγγράφως από την Κ.Δ.Ε με κοινοποίηση στο Τμήμα , ή από 
άλλο ειδικώς εξουσιοδοτημένο όργανό της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, με την 
επισήμανση ότι, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη 
τακτική σύνοδο της Πανελλαδικής Αντιπροσωπίας της, η οποία 
αποφαίνεται τελικά για την αποδοχή ή μη της αίτησης.  

3.3 Για αιτήσεις εγγραφής που καταθέτονται σε Τμήμα ,με 
τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά, η Δ.Ε. του 
Τμήματος διαβιβάζει τον φάκελο και τα δικαιολογητικά 
στην Κ.Δ.Ε. 

 
3.4 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή 

Τμήματος ή την εγγραφή του απευθείας στην έδρα της 
Κεντρικής Διοίκησης με αίτηση του στην Κ.Δ.Ε κοινοποιούμενη 
και στη Δ.Ε του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί. Η 
μετακίνηση του ενεργείται αυτοδικαίως μετά από πέντε 
εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης του. Το ίδιο 
ισχύει σε περίπτωση μετακίνησης από Τμήμα προς την έδρα 
της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και αντίστροφα. 

3.5 Διευκρινίζεται ότι, η ανεργία δε θεωρείται διακοπή της 
ενεργού επαγγελματικής δράσης και ότι οι Πτυχιούχοι 
Μηχανικοί του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, παραμένουν 
τακτικά μέλη, εάν δεν προσκομίσουν βεβαίωση 
συνταξιοδότησης ή παύσης άσκησης του επαγγέλματος.  

3.6  Με απόφαση της Κ.Δ.Ε καθορίζεται κάθε διαδικαστικό 
θέμα εγγραφής μέλους περιλαμβανόμενου του εντύπου 
αποτύπωσης των δικαιολογητικών για την εγγραφή μέλους, τη 
διαδικασία παρακολούθησης και ενημέρωσης των αρχείων 
των μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και την μετακίνηση των μελών από 
ένα Τμήμα σε άλλο ή στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και αντίστροφα.  

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη που απεβίωσαν κατατάσσονται 
αυτοδίκαια σε ειδικό Αρχείο Πρώην Μελών και τα μέλη που 
διαγράφηκαν για οποιοδήποτε λόγο καταχωρούνται σε ειδικό 
Αρχείο Διαγραμμένων Μελών.  
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μεταβιβάζεται ακόμη και μετά την διαγραφή του ή την 
αποχώρηση του για οποιοδήποτε λόγο.  

Σε περίπτωση αίτησης επανεγγραφής ελέγχεται το 
Μητρώο Διαγραμμένων ή Ομότιμων Μελών για την 
χορήγηση του αρχικού αριθμού μητρώου στο μέλος που 
ζητά την επανεγγραφή του. 

8. Αν η αίτηση εγγραφής απορριφθεί, ο αιτών 
ενημερώνεται εγγράφως από την Κ.Δ.Ε με κοινοποίηση 
στο Ν.Τ, ή από άλλο ειδικώς εξουσιοδοτημένο όργανό 
της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, με την επισήμανση ότι, έχει δικαίωμα να 
προσφύγει στο πρώτο τακτικό Συνέδριο της, το οποίο 
αποφαίνεται τελικά για την αποδοχή ή μη της αίτησης.  

9. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή 
Νομαρχιακού Τμήματος ή την εγγραφή του απευθείας 
στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης με αίτηση του στην 
Κ.Δ.Ε κοινοποιούμενη και στη Δ.Ε του Νομαρχιακού 
Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί. Η 
μετακίνηση του ενεργείται αυτοδικαίως μετά από πέντε 
εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης του. Το 
ίδιο ισχύει σε περίπτωση μετακίνησης από Νομαρχιακό 
Τμήμα προς την έδρα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και αντίστροφα. 

10. Διευκρινίζεται ότι, η ανεργία δε θεωρείται διακοπή 
της ενεργού επαγγελματικής δράσης και ότι οι 
Πτυχιούχοι Μηχανικοί του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, 
παραμένουν τακτικά μέλη, εάν δεν προσκομίσουν 
βεβαίωση συνταξιοδότησης ή παύσης άσκησης του 
επαγγέλματος.  

11. Τα Ομότιμα, Δόκιμα και τα Επίτιμα μέλη δεν έχουν 
δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 

12. Με απόφαση της Κ.Δ.Ε καθορίζεται κάθε 
διαδικαστικό θέμα εγγραφής μέλους περιλαμβανόμενου 
του εντύπου αποτύπωσης των δικαιολογητικών για την 
εγγραφή μέλους, τη διαδικασία παρακολούθησης και 
ενημέρωσης των αρχείων των μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και 
την μετακίνηση των μελών από ένα Νομαρχιακό Τμήμα 
σε άλλο ή στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και αντίστροφα. 
Διευκρινίζεται ότι τα μέλη που απεβίωσαν 
κατατάσσονται αυτοδίκαια σε ειδικό Αρχείο Πρώην 
Μελών και τα μέλη που διαγράφηκαν για οποιοδήποτε 
λόγο καταχωρούνται σε ειδικό Αρχείο Διαγραμμένων 
Μελών.  
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Άρθρο 5 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

1. Κάθε μέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ δικαιούται ν’ αποχωρήσει 
απ’ αυτή, ύστερα από έγγραφη αίτηση του, προς την 
Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή, με διαγραφή του από το 
τηρούμενο Μητρώο Τακτικών μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.  

2. Το μέλος που αποχωρεί, υποχρεούται να 
καταβάλει προηγουμένως τις οφειλόμενες συνδρομές μέχρι 
την ημερομηνία αποχώρησης του, και να παραδώσει την 
ταυτότητα μέλους, εξακολουθεί δε, να ευθύνεται απέναντι 
στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για τις οικονομικές του υποχρεώσεις κατά το 
διάστημα που διετέλεσε μέλος της. 

3. Σε περίπτωση που το αποχωρούν μέλος αρνείται να 
καταβάλει τις οφειλόμενες συνδρομές του, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
μπορεί να ενάγει αυτό, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών. 

4. Τα επίτιμα και τα δόκιμα μέλη με απλή έγγραφη 
αίτηση τους προς την Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή 
μπορούν χωρίς άλλες προϋποθέσεις να διαγραφούν. 

5. Με απόφαση της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής 
διαγράφονται από τα Μητρώα των ενεργών (Τακτικών) 
Μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ τα μέλη που: 

α) απεβίωσαν, 

β) δηλώνουν ότι αποχωρούν από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 

γ) καθυστερούν αδικαιολόγητα την καταβολή ετήσιας 
συνδρομής τουλάχιστον πέραν της πενταετίας,  

δ) τους έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής 
διαγραφής και 

ε) έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από την ποινική 
Δικαιοσύνη κατά την άσκηση των επαγγελματικών 
καθηκόντων τους. 

 

Άρθρο 5 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 

1. Κάθε μέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ δικαιούται ν’ αποχωρήσει 
απ’ αυτή, ύστερα από έγγραφη αίτηση του, προς την 
Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή.  
2. Το μέλος που αποχωρεί, υποχρεούται να καταβάλει 
προηγουμένως τις οφειλόμενες συνδρομές και κάθε άλλη 
τυχόν υπάρχουσα οικονομική οφειλή του μέχρι την 
ημερομηνία αποχώρησης του, και να παραδώσει την 
ταυτότητα μέλους.  
3. Σε περίπτωση που το αποχωρούν μέλος αρνείται να 
καταβάλει τις οφειλόμενες συνδρομές του και να 
τακτοποιήσει τυχόν άλλες οικονομικές οφειλές του, 
εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις κατά το διάστημα που 
διετέλεσε μέλος της και η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ μπορεί να ενάγει αυτό 
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.  Τα επίτιμα μέλη 
αποχωρούν μετά από έγγραφη αίτηση τους προς την 
Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή χωρίς άλλες προϋποθέσεις. 
 

Άρθρο 6 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, που είναι οικονομικά 
τακτοποιημένα, έχουν τα εξής καταστατικά δικαιώματα 
μετά την συμπλήρωση δέκα (10) ημερών από την 
εγγραφή τους: 

α) συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Νομαρχιακού 
Τμήματος που ανήκουν ή της έδρας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με 
δικαίωμα λόγου και ψήφου στη λήψη αποφάσεων 

β) να εκλέγουν και να εκλέγονται ως αντιπρόσωποι στο 
Συνέδριο και τα κάθε είδους όργανα διοίκησης της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σε Κεντρικό και Νομαρχιακό επίπεδο. 

2. Ως οικονομική τακτοποίηση τακτικού μέλους νοείται η 
καταβολή όλων των οφειλομένων συνδρομών μέχρι και 
εκείνης του προηγούμενου ημερολογιακού εξαμήνου 
από το οποίο συγκαλείται η Γενική Συνέλευση στην 
οποία συμμετέχουν. Με απόφαση των 2/3 των μελών 
της Κ.Δ.Ε μπορεί να θεωρηθούν ταμειακώς εντάξει μόνο 
για το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές, τα μέλη που έχουν 
καταβάλει τις εισφορές τους τα τρία τελευταία έτη 

Άρθρο 6 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, που είναι οικονομικά 
τακτοποιημένα, έχουν τα εξής καταστατικά δικαιώματα μετά 
την συμπλήρωση δέκα (10) ημερών από την εγγραφή τους: 

α) να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
που ανήκουν με δικαίωμα λόγου και ψήφου στη λήψη 
αποφάσεων 

β) να εκλέγουν και να εκλέγονται ως αντιπρόσωποι στην 
Πανελλαδική  Αντιπροσωπεία και στα κάθε είδους όργανα 
διοίκησης της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, κεντρικά και περιφερειακά.   

2. Ως οικονομική τακτοποίηση τακτικού μέλους για την 
συμμετοχή στις εκλογές νοείται η καταβολή όλων των 
οφειλομένων συνδρομών μέχρι και του έτους που προηγείται 
αυτού της διεξαγωγής των εκλογών  

3. Όλα τα μέλη απολαμβάνουν των υπηρεσιών της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα ήτοι έχουν 
καταβάλλει όλες τις οφειλόμενες συνδρομές 
συμπεριλαμβανημένης και αυτής του τρέχοντος έτους  και 
έχουν τα εξής λειτουργικά δικαιώματα από την επομένη ημέρα 
της εγγραφής τους και ιδίως:  

α. Ενημερώνονται για τις δραστηριότητες της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
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περιλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής των εκλογών.  

3. Όλα τα μέλη απολαμβάνουν των υπηρεσιών της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα) και 
έχουν τα εξής λειτουργικά δικαιώματα από την επομένη 
ημέρα της εγγραφής τους και ιδίως:  

α. Ενημερώνονται για τις δραστηριότητες της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
μέσω της Ηλεκτρονικής σελίδας της, των εντύπων, των 
Ν.Τ κ.λ.π.  

β. Συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας, εκπαιδευτικές - 
ενημερωτικές δραστηριότητες.  

γ. Λαμβάνουν νομικές, τεχνικές, επιστημονικές 
συμβουλές για θέματα σχετικά με την επαγγελματική 
τους δράση.  

δ. Λαμβάνουν βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις της 
επαγγελματικής τους κατάστασης με βάση τα στοιχεία 
του Μητρώου Τακτικών Μελών για οποιαδήποτε χρήση. 

Για μέλη που εγγράφονται μετά την λήψη του Πτυχίου 
τους, η παροχή των ως άνω υπηρεσιών προσφέρεται 
έπειτα από καταβολή των 2/3 των ετήσιων συνδρομών, 
που αντιστοιχούν στα έτη από την λήψη του Πτυχίου 
μέχρι τον χρόνο εγγραφής τους. 

Για μέλη που έχουν διαγραφεί και επανεγγράφονται, η 
παροχή των ως άνω υπηρεσιών προσφέρεται έπειτα από 
καταβολή των 2/3 των ετήσιων συνδρομών, που 
αντιστοιχούν στα έτη από τον χρόνο διαγραφής μέχρι το 
χρόνο επανεγγραφής τους. 

4. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ανήκει στο 
Νομαρχιακό Τμήμα, όπου βρίσκεται ο τόπος της 
επαγγελματικής του δράσης ή μόνιμης κατοικίας. 
 

μέσω της Ηλεκτρονικής σελίδας της, των εντύπων, των 
Τμημάτων, κ.λ.π.  

β. Συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας, εκπαιδευτικές - 
ενημερωτικές δραστηριότητες.  

γ. Λαμβάνουν νομικές, τεχνικές, επιστημονικές συμβουλές 
για τα γενικά θέματα του κλάδου.  

δ. Λαμβάνουν βεβαιώσεις μέλους και πιστοποιήσεις της 
επαγγελματικής τους κατάστασης με βάση τα στοιχεία του 
Μητρώου Τακτικών Μελών για οποιαδήποτε χρήση. 

4. Για μέλη που εγγράφονται μετά την λήψη του Πτυχίου 
τους και ειδικότερα : 

α) και μέχρι πέντε (5) έτη από τη λήψη του πτυχίου , η 
παροχή των ως άνω υπηρεσιών προσφέρεται με την   
καταβολή του 50% των ετήσιων συνδρομών, που αντιστοιχούν 
στα έτη από την λήψη του Πτυχίου μέχρι το έτος  εγγραφής 
τους. 

β) Μετά τα πέντε έτη από κτήσεως πτυχίου, η παροχή των 
ως άνω υπηρεσιών προσφέρεται με  καταβολή του 50% των 
ετησίων συνδρομών για τα πρώτα πέντε έτη και των 2/3 των 
ετήσιων συνδρομών που αντιστοιχούν από το 6ο έτος μέχρι το 
έτος  εγγραφής τους. 

γ) Για μέλη που έχουν διαγραφεί μετά από αίτηση τους 
και επανεγγράφονται, η παροχή των ως άνω υπηρεσιών 
προσφέρεται με την καταβολή των ετήσιων συνδρομών, 
που αντιστοιχούν στα έτη από τον χρόνο διαγραφής μέχρι 
το χρόνο επανεγγραφής τους. 
δ) Για μέλη που έχουν διαγραφεί με απόφαση της ΚΔΕ 
λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης  καταβολής 
συνδρομών της παρ.1γ του άρθρου 10 και 
επανεγγράφονται, η παροχή των ως άνω υπηρεσιών 
προσφέρεται με την  καταβολή του συνόλου των ετήσιων 
συνδρομών ήτοι των συνδρομών  που αντιστοιχούν στα σε 
όλα τα έτη που όφειλαν πριν διαγραφούν  και μέχρι το 
χρόνο επανεγγραφής τους. 
ε) Απαλλάσσονται από την ετήσια συνδρομή, τα μέλη που 
υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία. 
 
στ) Η ΚΔΕ δύναται να απαλλάσσει από την ετήσια 
συνδρομή τους, μέλη ή κληρονόμους αυτών μετά από 
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, που λαμβάνεται 
ομόφωνα.  

 

4. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ανήκει στο Τμήμα, όπου 
βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του δράσης ή 
μόνιμης κατοικίας του. 

 

Άρθρο 7 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα μέλη αναγνωρίζουν ως βασικό καθήκον τους την 
τήρηση του Καταστατικού και την ενίσχυση και προβολή της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ως το Φορέα ενιαίας εκπροσώπησης των 
επαγγελματικών τους συμφερόντων και των επιστημονικών 
τους ενδιαφερόντων και για τον σκοπό αυτό αναλαμβάνουν 
τις ακόλουθες ειδικότερες υποχρεώσεις: 

α) Αποφυγή κάθε ενέργειας που θίγει το επαγγελματικό 
και επιστημονικό κύρος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και την ιδιότητα της 
ως ενιαίου φορέα εκπροσώπησης όλων των Μηχανικών 

Άρθρο 7 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ 

1. Τα μέλη αναγνωρίζουν ως βασικό καθήκον τους την 
τήρηση του Καταστατικού και την ενίσχυση και προβολή της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ως το Φορέα ενιαίας εκπροσώπησης των 
επαγγελματικών τους συμφερόντων και των επιστημονικών 
τους ενδιαφερόντων και για τον σκοπό αυτό αναλαμβάνουν τις 
ακόλουθες ειδικότερες υποχρεώσεις: 

α) Αποφυγή κάθε ενέργειας που θίγει το επαγγελματικό 
και επιστημονικό κύρος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και την ιδιότητα της ως 
ενιαίου φορέα εκπροσώπησης όλων των Μηχανικών 
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Πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του 
Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι και ισοτίμων Σχολών του 
εσωτερικού και εξωτερικού). 

β) Αποφυγή κάθε ενέργειας που θίγει το επαγγελματικό 
κύρος του Μηχανικού, περιλαμβανόμενου του αθέμιτου 
επαγγελματικού ανταγωνισμού. 

γ) Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς την 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

δ) Ορθή διαχείριση των πόρων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σύμφωνα 
με τις Αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων της. 

ε) Συμμόρφωση με τις αποφάσεις των Οργάνων της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

2. Τα μέλη που μετέχουν στα όργανα διοίκησης της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ή την εκπροσωπούν σε κάθε είδους συλλογικά 
όργανα και ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με 
αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης ή άλλων φορέων του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, έχουν τις εξής ειδικές 
υποχρεώσεις: 

α) Μετέχουν τακτικά και με λειτουργική συνέπεια στα 
συλλογικά όργανα και τις ομάδες εργασίας των οποίων είναι 
μέλη. 

β) Μεταφέρουν τις απόψεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και 
υποστηρίζουν τα συμφέροντα των μελών της. 

γ) Ενημερώνουν τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για 
τις εργασίες των συλλογικών Οργάνων ή Επιτροπών 
εκπροσώπησης της στα οποία μετέχουν. 

3. Τα μέλη συμβάλλουν με κάθε μέσο στην προαγωγή 
των σκοπών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και ιδίως συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της και ενημερώνουν τα αρμόδια 
όργανα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για κρίσιμα θέματα που αφορούν 
τα συμφέροντα των μελών.  

 

Πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του 
Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι και ισοτίμων Σχολών του 
εσωτερικού και εξωτερικού). 

β) Αποφυγή κάθε ενέργειας που θίγει το επαγγελματικό 
κύρος του Μηχανικού, περιλαμβανόμενου του αθέμιτου 
επαγγελματικού ανταγωνισμού. 

γ) Εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς την 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

δ) Ορθή διαχείριση των πόρων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σύμφωνα με 
τις Αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων της. 

ε) Συμμόρφωση με τις αποφάσεις των Οργάνων της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
στ) Αποφυγή κάθε ενέργειας εκμετάλλευσης ή χρήσης της 
επωνυμίας ή  λογοτύπου της ΕΕΤΕΜ ή παραγώγων αυτών, με 
σκοπό την προβολή ατομικών απόψεων και θέσεων μελών ή 
παραταξιακών συνδυασμών τούτων στα πάσης φύσεως μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακούς τόπους και λοιπά 
ηλεκτρονικά μέσα. Κάθε παραβίαση οποιασδήποτε μορφής 
των ανωτέρω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.  

 
2. Τα μέλη που μετέχουν στα όργανα διοίκησης της 

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ή την εκπροσωπούν σε κάθε είδους συλλογικά 
όργανα και ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με 
αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης ή άλλων φορέων του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, έχουν τις εξής ειδικές 
υποχρεώσεις: 

α) Μετέχουν τακτικά και με λειτουργική συνέπεια στα 
συλλογικά όργανα και τις ομάδες εργασίας των οποίων είναι 
μέλη. 

β) Μεταφέρουν τις απόψεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και 
υποστηρίζουν τα συμφέροντα των μελών της. 

γ) Ενημερώνουν τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για τις 
εργασίες των συλλογικών Οργάνων ή Επιτροπών 
εκπροσώπησης της στα οποία μετέχουν. 

3. Τα μέλη συμβάλλουν με κάθε μέσο στην προαγωγή 
των σκοπών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και ιδίως συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της και ενημερώνουν τα αρμόδια όργανα 
της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα 
συμφέροντα των μελών.  

 

Άρθρο 8 Παραμένει ως έχει 

Άρθρο 9 Παραμένει ως έχει 

Άρθρο 10 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

1. Με απόφαση της Κ.Δ.Ε διαγράφονται από το 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ για λόγους, που δεν αφορούν 
τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος τα μέλη στο πρόσωπο 
των οποίων συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Θάνατος, 
β) Οριστική διακοπή της ενεργού επαγγελματικής 

δράσης, ιδίως λόγω συνταξιοδότησης, 
γ) Αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας 

συνδρομής πέραν της πενταετίας, 
δ) Αμετάκλητη καταδίκη από αρμόδιο δικαστήριο για 

τέλεση ποινικού αδικήματος που σχετίζεται με την άσκηση 
του επαγγελματικού καθήκοντος 

Άρθρο 10 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

1. Με απόφαση της Κ.Δ.Ε διαγράφονται από το ΜΗΤΡΩΟ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ: 

α) Τα αποβιώσαντα μέλη.  
β) Τα μέλη που διακόπτουν οριστικά την ενεργό 

επαγγελματική τους δράση,  ιδίως λόγω συνταξιοδότησης. 
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται από το μέλος αίτηση μαζί 
με τα δικαιολογητικά έγγραφα της διακοπής και την πλήρη 
εξόφληση των συνδρομών τους μέχρι την ημέρα οριστικής 
διακοπής του επαγγέλματος και της υποβολής της αίτησης. 

γ) Τα μέλη που αδικαιολόγητα καθυστερούν την καταβολή 
της ετήσιας συνδρομής τους για τουλάχιστον 12  έτη.  

δ) Τα μέλη που έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για 
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ε) Αίτημα του μέλους προς την Κ.Δ.Ε. για αποχώρηση 
του από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, που υποβάλλεται εγγράφως. 

2. Σε εφαρμογή της διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου 
διαγράφονται οριστικώς ή προσωρινώς τα μέλη, στα όποια 
έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής ή προσωρινής 
διαγραφής. 

 
 

τέλεση ποινικού αδικήματος που σχετίζεται με την άσκηση του 
επαγγέλματος τους ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για 
τέλεση κακουργηματικής πράξης. 

ε) Τα μέλη που τους έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της 
οριστικής διαγραφής. 

στ) Τα μέλη που αποχωρούν κατά το άρθρο 5 του 
παρόντος. 

2. Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της 
προσωρινής αναστολής ιδιότητας του μέλους  κατατίθεται η 
ταυτότητά του μέλους στην  ΕΕΤΕΜ για το διάστημα της 
αναστολής  και σημειώνεται η ποινή στο Μητρώο Τακτικών 
Μελών παραπλεύρως στο όνομα του μέλους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Άρθρο 11 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
1. Τακτικοί πόροι. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ έχει τους ακόλουθους 

τακτικούς πόρους: 
α) Το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται σε 6 ευρώ.  
β) Η ετήσια συνδρομή των μελών ανέρχεται σε 30 ευρώ 

και δύναται να αναπροσαρμόζεται, ύστερα από σχετική 
απόφαση της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. 
Κάθε μεταβολή της συνδρομής εφαρμόζεται από το μήνα 
Ιανουάριο του επομένου έτους. 

γ) κάθε τακτική πρόσοδος από την περιουσία της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

Απαλλάσσονται από την ετήσια συνδρομή, τα μέλη που 
υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία καθώς και μέλη για 
τα οποία η Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει την 
απαλλαγή για κοινωνικούς λόγους. 

2. Έκτακτοι πόροι. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ αναπτύσσει μη 
εμπορικές κερδοσκοπικές δραστηριότητες με σκοπό την 
δημιουργία έκτακτων πόρων για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών της. Οι κυριότεροι έκτακτοι πόροι της είναι οι εξής: 

α) οι έκτακτες εισφορές των μελών, 
β) το προϊόν από εκμετάλλευση επιστημονικών 

εκδόσεων, έντυπων και ηλεκτρονικών, 
γ) Τα έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις στα 

περιοδικά και λοιπά έντυπα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 
δ) τα έσοδα από Ημερίδες, Επιμορφωτικά σεμινάρια, 

επιστημονικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις και από 
συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους καθώς και επιστημονικές – ερευνητικές 
– εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διενεργεί η ίδια ή σε 
συνεργασία με Τρίτους, 

ε) τα έσοδα από την οργάνωση γιορταστικών και 
λοιπών εκδηλώσεων, 

στ) κάθε ποσό, που προέρχεται από δωρεές, 
κληρονομιές ή κληροδοτήματα καθώς και από οποιαδήποτε 
άλλη νόμιμη αιτία, 

ζ) επιχορηγήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού 
τομέα καθώς και κάθε είδους δωρεές που προσφέρονται 
για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, 

η) οι ειδικές συνδρομές για την έκδοση βεβαιώσεων και 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Άρθρο 11 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
1. Τακτικοί πόροι. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ έχει τους ακόλουθους 

τακτικούς πόρους: 
α) Το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται σε 10 ευρώ 

δύναται να αναπροσαρμόζεται, ύστερα από σχετική απόφαση 
της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας . 

β) Η ετήσια συνδρομή των μελών ανέρχεται σε 30 ευρώ 
και δύναται να αναπροσαρμόζεται, ύστερα από σχετική 
απόφαση της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας. Κάθε μεταβολή 
της συνδρομής εφαρμόζεται από το μήνα Ιανουάριο του 
επομένου έτους. 
Ειδικά τα νεοεισερχόμενα μέλη, και για την πρώτη πενταετία 
από την κτήση του πτυχίου τους καταβάλλουν το 50% της 
ετήσιας συνδρομής.  

γ) κάθε τακτική πρόσοδος από την περιουσία της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

2. Έκτακτοι πόροι. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ αναπτύσσει μη εμπορικές 
κερδοσκοπικές δραστηριότητες με σκοπό την δημιουργία 
έκτακτων πόρων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Οι 
κυριότεροι έκτακτοι πόροι της είναι οι εξής: 

α) οι έκτακτες εισφορές των μελών, 
β) το προϊόν από εκμετάλλευση επιστημονικών εκδόσεων, 

έντυπων και ηλεκτρονικών, 
γ) Τα έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις στα 

περιοδικά και λοιπά έντυπα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 
δ) τα έσοδα από Ημερίδες, Επιμορφωτικά σεμινάρια, 

επιστημονικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις και από συμμετοχή 
σε επιδοτούμενα προγράμματα από εθνικούς ή κοινοτικούς 
πόρους καθώς και επιστημονικές – ερευνητικές – 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διενεργεί η ίδια ή σε 
συνεργασία με Τρίτους, 

ε) τα έσοδα από την οργάνωση γιορταστικών και λοιπών 
εκδηλώσεων, 

στ) κάθε ποσό, που προέρχεται από δωρεές, κληρονομιές 
ή κληροδοτήματα καθώς και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη 
αιτία, 

ζ) επιχορηγήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού 
τομέα καθώς και κάθε είδους δωρεές που προσφέρονται για 
την εξυπηρέτηση των σκοπών της, 
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λοιπών πιστοποιητικών σε μέλη,  
θ) κάθε είδους πρόσοδοι από την φιλοξενία 

ηλεκτρονικών καταχωρήσεων, χορηγιών και παροχή 
διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 

ι) οι πρόσοδοι από την εκπόνηση μελετών και 
πραγματογνωμοσυνών που της ανατίθενται. 

3. Με απόφαση της Κ.Δ.Ε καθορίζεται το ποσό τακτικών - 
πάγιων και έκτακτων εισφορών και συνδρομών ήτοι: α) την 
έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών κάθε είδους, β) την 
οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών μέριμνας για την 
είσπραξη των αμοιβών των μελών, γ) τη διάθεση εντύπων 
και ειδικών εκδόσεων, δ) τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές – 
επιστημονικές εκδηλώσεις κ.λ.π, ε) την προβολή των 
επαγγελματικών ειδικοτήτων και της ιδιότητας ως 
Μηχανικού και λοιπής επαγγελματικής και επιστημονικής 
δράσης των μελών της μέσω της ιστοσελίδας της, στ) την 
οργάνωση -λειτουργία υπηρεσιών προς τα μέλη της στην 
έδρα της ή και στα Νομαρχιακά Τμήματα που σχετίζονται με 
την κάλυψη δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών 
της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
 

η) οι ειδικές συνδρομές για την έκδοση βεβαιώσεων και 
λοιπών πιστοποιητικών σε μέλη,  

θ) κάθε είδους πρόσοδοι από την φιλοξενία ηλεκτρονικών 
καταχωρήσεων, χορηγιών και παροχή διαδικτυακών 
υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 

ι) οι πρόσοδοι από την εκπόνηση μελετών και 
πραγματογνωμοσυνών που της ανατίθενται. 

3. Με απόφαση της Κ.Δ.Ε καθορίζεται το ποσό τακτικών - 
πάγιων και έκτακτων εισφορών και συνδρομών ήτοι: α) την 
έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών κάθε είδους, β) την 
οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών μέριμνας για την 
είσπραξη των αμοιβών των μελών, γ) τη διάθεση εντύπων και 
ειδικών εκδόσεων, δ) τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές – 
επιστημονικές εκδηλώσεις κ.λ.π, ε) την προβολή των 
επαγγελματικών ειδικοτήτων και της ιδιότητας ως Μηχανικού 
και λοιπής επαγγελματικής και επιστημονικής δράσης των 
μελών της μέσω της ιστοσελίδας της, στ) την οργάνωση -
λειτουργία υπηρεσιών προς τα μέλη της στην έδρα της ή και 
στα Τμήματα που σχετίζονται με την κάλυψη δαπανών για την 
πραγματοποίηση των σκοπών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
 
 
 
 

Άρθρο 12 
ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

1. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ χρηματοδοτεί τα Νομαρχιακά Τμήματα 
με ποσοστό 30% επί των εισπραχθέντων ετήσιων 
συνδρομών των μελών που είναι εγγεγραμμένα σε αυτά, 
για την κάλυψη των αποδεδειγμένων λειτουργικών 
δαπανών τους. Το ποσό της χρηματοδότησης υπολογίζεται 
την 30η Ιανουαρίου κάθε έτους επί των εισπραχθεισών 
εισφορών του προηγούμενου έτους. Έως την 20η Οκτωβρίου 
κάθε έτους η Δ.Ε του Νομαρχιακού Τμήματος διαβιβάζει 
στην Κ.Δ.Ε πίνακα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών 
και λογαριασμό του συνολικού ποσού των τακτικών ετησίων 
εισφορών των μελών. Σε περίπτωση καθορισμού έκτακτης 
εισφοράς όλων των μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με απόφαση της 
Κ.Δ.Ε καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης αυτής της 
εισφοράς στην Κ.Δ.Ε και το ποσοστό πρόσθετης 
χρηματοδότησης των Νομαρχιακών Τμημάτων μέσω της 
έκτακτης εισφοράς. 

2. Τα Νομαρχιακά τμήματα έχουν δικαίωμα με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσής τους, να καθορίζουν 
εφάπαξ ή έκτακτες συνδρομές σε όλα τα μέλη τους, για την 
αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών τους με σύμφωνη 
γνώμη της Κ.Δ.Ε.  
 

Άρθρο 12 
ΠΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ αποτελεί ενιαία οργανωτική και οικονομική - 
διαχειριστική οντότητα, ενώ τα Τμήματα είναι παραρτήματα 
της, χωρίς οργανωτική και οικονομική-διαχειριστική 
αυτοτέλεια και η χρηματοδότηση τους γίνεται ως εξής:  

1. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ χρηματοδοτεί τα Τμήματα με ποσοστό 30% 
επί των εισπραχθέντων ετήσιων συνδρομών των μελών που 
είναι εγγεγραμμένα σε αυτά, για την κάλυψη των 
αποδεδειγμένων πάγιων λειτουργικών δαπανών τους. Το ποσό 
της χρηματοδότησης υπολογίζεται την 30η Ιανουαρίου κάθε 
έτους επί των εισπραχθεισών εισφορών του προηγούμενου 
έτους.  

2. Τα Τμήματα που λαμβάνουν την ανωτέρω  
χρηματοδότηση υποχρεούνται να δαπανούν από τα αντίστοιχα 
ποσά καθώς και από αυτά που προέρχονται από τα έσοδα από 
την ειδική εισφορά (θεωρήσεις κ.λ.π.), αυστηρά και μόνο για 
τους σκοπούς της ΕΕΤΕΜ. 

  
     3. Σε περίπτωση καθορισμού έκτακτης εισφοράς όλων των 
μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., με απόφαση της Κ.Δ.Ε προσδιορίζεται η 
διαδικασία απόδοσης αυτής της εισφοράς στην έδρα της 
Ένωσης και το ποσοστό πρόσθετης χρηματοδότησης των 
Τμημάτων μέσω της έκτακτης εισφοράς. 

 

Άρθρο 13 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ αποτελεί ενιαία οργανωτική και 
οικονομική - διαχειριστική οντότητα, ενώ τα Νομαρχιακά 
Τμήματα είναι παραρτήματα της, χωρίς οργανωτική και 
οικονομική - διαχειριστική αυτοτέλεια. 

2. Η είσπραξη των πόρων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ μπορεί να 
γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, που ορίζεται με απόφαση 

Άρθρο 13 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

1. Η είσπραξη των πόρων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ μπορεί να γίνεται 
με κάθε πρόσφορο μέσο, που ορίζεται με απόφαση της 
Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής. Σε ειδικές περιπτώσεις 
αδυναμίας είσπραξης της συνδρομής η Κ.Δ.Ε εξουσιοδοτεί 
πρόσωπο, που διενεργεί τις εισπράξεις και μπορεί να είναι 
τρίτος με ειδική ανάθεση και συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, 
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της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής. Σε ειδικές περιπτώσεις 
αδυναμίας είσπραξης της συνδρομής η Κ.Δ.Ε εξουσιοδοτεί 
πρόσωπο, που διενεργεί τις εισπράξεις και μπορεί να είναι 
αιρετός Γραμματέας Οικονομικού, μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής Νομαρχιακού Τμήματος, υπάλληλος της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ή συμβεβλημένος εργολάβος επιμελητής 
αμειβόμενος με ποσοστό εργολαβικού ανταλλάγματος επί 
των εισπράξεων ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός. 

3. Η είσπραξη των κάθε είδους εισφορών και 
συνδρομών των μελών αποδεικνύεται με τριπλότυπες 
αποδείξεις προτυπωμένες με αύξοντα αριθμό, που 
προσυπογράφονται από το μέλος που καταβάλει την 
συνδρομή και τα κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα, αρμόδια για την είσπραξη. 

Η επιμέλεια της εκτύπωσης των ανωτέρω τριπλότυπων 
αποδείξεων καθώς και η προώθηση προς τα Ν.Τ, με 
απόδειξη παράδοσης παραλαβής τους. 

Οι εισφορές κατατίθενται σε κεντρικό τραπεζικό 
λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σύμφωνα με την διαδικασία, που 
ορίζεται από τον Κανονισμό Διαχείρισης της Περιουσίας της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

4. Με απόφαση της Κ.Δ.Ε, στην οποία συμφωνούν 
τουλάχιστον εννέα (9) εκ των μελών της καταρτίζεται 
Κανονισμός Διαχείρισης της Περιουσίας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με τον 
οποίο καθορίζεται ιδίως: α) η διαδικασία είσπραξης και 
απόδοσης των κάθε είδους εισφορών και συνδρομών των 
μελών από τα Νομαρχιακά Τμήματα προς την Κ.Δ.Ε, β) ο 
τρόπος τήρησης λογαριασμών εσόδων και εξόδων της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και των Νομαρχιακών Τμημάτων. Ο 
Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων (του επόμενου έτους) 
της Έδρας και των Ν.Τ της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ συντάσσονται εντός του 
μηνός Νοεμβρίου και εντός του μηνός Δεκεμβρίου 
συντάσσεται ο συνολικός Προϋπολογισμός της Ένωσης και 
εγκρίνεται από την Κ.Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση, εντός του 
μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους συντάσσεται ο οικονομικός 
απολογισμός – ισολογισμός, στον οποίο οικονομικό 
απολογισμό - ισολογισμό απεικονίζονται τα έσοδα και τα 
έξοδα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στην έδρα της καθώς και στα 
Νομαρχιακά Τμήματα και προσαρτάται ο πίνακας εσόδων 
από τις εισφορές των μελών, καθώς και η ετήσια 
χρηματοδότηση των Νομαρχιακών Τμημάτων.  

5. Ο ισολογισμός της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ελέγχεται από Ορκωτό 
Λογιστή – Ελεγκτή μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών 
Ελεγκτών ο οποίος επιλέγεται από την Κεντρική Διοικούσα 
Επιτροπή και υποβάλλεται στην Κεντρική Εξελεγκτική 
Επιτροπή.  
 

Τμήματος υπάλληλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ή συμβεβλημένος 
εργολάβος επιμελητής αμειβόμενος με ποσοστό εργολαβικού 
ανταλλάγματος επί των εισπράξεων ή χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός. 

2. Η είσπραξη των κάθε είδους εισφορών και συνδρομών 
των μελών αποδεικνύεται με τριπλότυπες αποδείξεις 
προτυπωμένες με αύξοντα αριθμό, που προσυπογράφονται 
από τα κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αρμόδια 
για την είσπραξη. 

Η επιμέλεια της εκτύπωσης των ανωτέρω τριπλότυπων 
αποδείξεων γίνεται με ευθύνη της Κ.Δ.Ε. η δε, προώθηση τους 
προς τα Τμήματα γίνεται με απόδειξη παράδοσης - παραλαβής 
τους. 

Οι συνδρομές κατατίθενται σε κεντρικό τραπεζικό 
λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.  

Οι εισφορές κατατίθενται είτε σε κεντρικό τραπεζικό 
λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. είτε σε τραπεζικό λογαριασμό του 
Τμήματος σύμφωνα με την διαδικασία, που ορίζεται από τον 
Κανονισμό Διαχείρισης της Περιουσίας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

3. Με απόφαση της Κ.Δ.Ε, στην οποία συμφωνούν 
τουλάχιστον εννέα (9) εκ των μελών της καταρτίζεται 
Κανονισμός Διαχείρισης της Περιουσίας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με τον 
οποίο καθορίζεται ιδίως: α) η διαδικασία είσπραξης των 
συνδρομών και των κάθε είδους εισφορών των μελών, β) ο 
τρόπος τήρησης λογαριασμών εσόδων και εξόδων της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και των Τμημάτων.   

4. Ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων (του επόμενου 
έτους) της Έδρας και των Τμημάτων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
συντάσσονται εντός του μηνός Νοεμβρίου και καταθέτονται 
στην Γραμματεία Οικονομικών. 

Εντός του μηνός Δεκεμβρίου συντάσσεται ο συνολικός 
Προϋπολογισμός της Ένωσης και εγκρίνεται από την Κ.Δ.Ε.  
5.  Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους συντάσσεται ο 
οικονομικός απολογισμός–ισολογισμός των Τμημάτων με 
ευθύνη του Γραμματέα Οικονομικού του Τμήματος και 
απόφαση της Δ.Ε και αποστέλλεται στην Γραμματεία 
Οικονομικών. 
6. Οι ετήσιες δαπάνες των τμημάτων αποστέλλονται ,εντός το 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους, στην Γραμματεία 
οικονομικού προκειμένου να ελεγχθούν από την Κεντρική 
Εξελεγκτική Επιτροπή ( Κ.Ε.Ε.) 

Σε κάθε περίπτωση, εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε 
έτους συντάσσεται ο οικονομικός απολογισμός – ισολογισμός 
της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., στον οποίο οικονομικό απολογισμό - 
ισολογισμό απεικονίζονται τα έσοδα και τα έξοδα της έδρα 
καθώς και στα Τμήματα και προσαρτάται ο πίνακας εσόδων 
από τις εισφορές των μελών, καθώς και η ετήσια 
χρηματοδότηση των Τμημάτων.  
7.Ο ισολογισμός της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ελέγχεται από Ορκωτό Λογιστή 
– Ελεγκτή μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών ο 
οποίος επιλέγεται από την Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή και 
υποβάλλεται στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

 
Άρθρο 14 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
1. Τα καταστατικά όργανα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι τα: 
α) Το Συνέδριο  
β) Η Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή (Κ.Δ.Ε) 
γ) Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε) 
δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ) 
ε) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε)  
2. Στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ λειτουργούν επίσης συμβουλευτικά 

συλλογικά Όργανα, ήτοι 
α) Το Πανελλαδικό Συμβούλιο, 
β) Συσκέψεις της Κ.Δ.Ε και των Δ.Ε των Νομαρχιακών 

Τμημάτων ανά περιφέρεια. 
3. Για τη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και την διασφάλιση 

των λειτουργικών δικαιωμάτων των μελών της, με απόφαση 
της Κ.Δ.Ε, στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, οργανώνονται και 
λειτουργούν οι διοικητικές υπηρεσίες της. Ανάλογες 
υπηρεσίες μπορεί να συσταθούν και σε Νομαρχιακά 
Τμήματα, με απόφαση της Κ.Δ.Ε, εφόσον οι τακτικοί πόροι 
του Ν.Τ (ποσοστό 30% επί των ετήσιων συνδρομών των 
μελών που είναι εγγεγραμμένα σε αυτά) καλύπτουν τη 
χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

 
Άρθρο 14 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
1. Τα καταστατικά όργανα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι τα: 
α) Η Πανελλαδική Αντιπροσωπεία  
β) Η Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή (Κ.Δ.Ε)   
γ) Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε) 
δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ) 
ε) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε)  
2. Στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ λειτουργούν επίσης συμβουλευτικά 

συλλογικά Όργανα, ήτοι 
α) Το Συμβούλιο των Προέδρων των Τμημάτων 

συγκαλείται όποτε χρειαστεί με απόφαση της Κ.Δ.Ε, έχει 
συμβουλευτικό χαρακτήρα και αποτελείται από τα μέλη της 
Κ.Δ.Ε και τους Προέδρους των Τμημάτων 

β) Περιφερειακό Συμβούλιο ανά διοικητική περιφέρεια το 
οποίο απαρτίζεται από τους προέδρους των Τμημάτων των 
Π.Ε. της περιφέρειας. Για την λειτουργία του εκδίδεται 
κανονισμός Λειτουργίας ο οποίος εγκρίνεται από την ΚΔΕ. 

3. Για τη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και την διασφάλιση των 
λειτουργικών δικαιωμάτων των μελών της, με απόφαση της 
Κ.Δ.Ε, στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, οργανώνονται και λειτουργούν 
οι διοικητικές υπηρεσίες της. Ανάλογες υπηρεσίες μπορεί να 
συσταθούν και σε Τμήματα, με απόφαση της Κ.Δ.Ε, εφόσον οι 
τακτικοί πόροι του Τμήματος (ποσοστό 30% επί των ετήσιων 
συνδρομών και εισφορών των μελών που είναι εγγεγραμμένα 
σε αυτά) καλύπτουν τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών.  
 

Άρθρο 15 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
και έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε θέμα, που 
σύμφωνα με το καταστατικό δεν ανήκει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, ειδικότερα:  

α) Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την 
πραγματοποίηση των σκοπών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, έπειτα από 
εισήγηση της Κ.Δ.Ε.  

β) Εκλέγει την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε).  
γ) Ελέγχει τα Πεπραγμένα (Διοικητικό και Οικονομικό 

Απολογισμό της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής), την 
Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει την 
απαλλαγή των μελών της Κ.Δ.Ε από κάθε ευθύνη και 
εγκρίνει το Πρόγραμμα Δράσης.  

δ) Εγκρίνει την ίδρυση ή συγχώνευση Νομαρχιακών 
Τμημάτων. 

ε) Τροποποιεί, αναμορφώνει ή συμπληρώνει το 
Καταστατικό της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και αποφασίζει για την 
ενδεχόμενη διάλυσή της. 

στ) Αποφασίζει για θέματα, που ανήκουν στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων, όπως η 
κατάρτιση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης, 
Πειθαρχικού Ελέγχου και γενικά κάθε θέμα οργάνωσης, 
λειτουργίας και δράσης της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, μετά από εισήγηση 
της Κ.Δ.Ε. 

2. Το Συνέδριο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 

Άρθρο 15 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

1. Η Πανελλαδική Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο 
όργανο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει 
για κάθε θέμα, που σύμφωνα με το καταστατικό δεν ανήκει 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 
ειδικότερα:  

α) Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την 
πραγματοποίηση των σκοπών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, έπειτα από 
εισήγηση της Κ.Δ.Ε.  

β) Εκλέγει την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε).  
γ) Ελέγχει τα Πεπραγμένα (Διοικητικό και Οικονομικό 

Απολογισμό της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής), την Έκθεση 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει την απαλλαγή των 
μελών της Κ.Δ.Ε από κάθε ευθύνη και εγκρίνει το Πρόγραμμα 
Δράσης.  

Σε περίπτωση μη έγκρισης από την Πανελλαδική 
Αντιπροσωπεία της λογοδοσίας της Κ.Δ.Ε τούτη θεωρείται 
παραιτηθείσα, υποχρεούμενη να διενεργήσει εκλογές για την 
ανάδειξη νέας Κ.Δ.Ε μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών. Κατά 
το διάστημα αυτό η Κ.Δ.Ε εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά 
της. Η ημέρα προκήρυξης των εκλογών αυτών, από την ημέρα 
διενεργείας τους, δεν πρέπει να απέχει λιγότερο των δύο 
μηνών. 

δ) Εγκρίνει την ίδρυση ή συγχώνευση Τμημάτων. 
ε) Τροποποιεί, αναμορφώνει ή συμπληρώνει το 

Καταστατικό της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και αποφασίζει για την ενδεχόμενη 
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μελών (Σύνεδρους), που εκλέγονται για το σκοπό αυτό από 
τις Γενικές Εκλογές ανά Νομαρχιακό Τμήμα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
στα οποία είναι εγγεγραμμένοι.  

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη Συνέδρων 
διενεργούνται κάθε τρία έτη παράλληλα με τις εκλογές 
ανάδειξης των οργάνων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και η κατάσταση των 
Συνέδρων κατατίθεται από την Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή στην Κ.Δ.Ε συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα 
πρακτικά εκλογής τους.  

4. Σε περίπτωση μη έγκρισης από το Συνέδριο της 
λογοδοσίας της Κ.Δ.Ε τούτη θεωρείται παραιτηθείσα, 
υποχρεούμενη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη 
νέας Κ.Δ.Ε μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών. Κατά το 
διάστημα αυτό η Κ.Δ.Ε εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά 
της. Η ημέρα προκήρυξης των εκλογών αυτών, από την 
ημέρα διενεργείας τους, δεν πρέπει να απέχει λιγότερο των 
δύο μηνών. 
 

 

διάλυσή της. 
στ) Αποφασίζει για θέματα, που ανήκουν στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων, όπως η κατάρτιση 
Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης, Πειθαρχικού Ελέγχου 
και γενικά κάθε θέμα οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, μετά από εισήγηση της Κ.Δ.Ε. 

2. Η Πανελλαδική Αντιπροσωπεία απαρτίζεται από 
αντιπροσώπους των μελών, που εκλέγονται για το 
σκοπό αυτό από τις Γενικές Εκλογές ανά Τμήμα της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στα οποία είναι εγγεγραμμένοι.  

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροσώπων 
διενεργούνται κάθε τέσσερα  έτη παράλληλα με τις 
εκλογές ανάδειξης των οργάνων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και η 
κατάσταση των Αντιπροσώπων κατατίθεται από την 
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στην Κ.Δ.Ε 
συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα πρακτικά εκλογής 
τους.  

 
 
 
 

Άρθρο 16 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

1. Το Συνέδριο συγκαλείται τακτικά (Τακτικό Συνέδριο) 
κάθε τρία χρόνια (3) με απόφαση της Κ.Δ.Ε στην οποία 
ορίζεται και ο τόπος διεξαγωγής του, μέσα στο τελευταίο 
εξάμηνο της θητείας της Κ.Δ.Ε. 

2. Το Συνέδριο συγκαλείται εκτάκτως (Έκτακτο 
Συνέδριο) με απόφαση της Κ.Δ.Ε ή έπειτα από αίτημα του 
1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, όπου 
αναφέρονται τα θέματα σύγκλησης του Συνεδρίου. Το 
Έκτακτο Συνέδριο προκηρύσσεται από την Κ.Δ.Ε μέσα σε 45 
ημέρες από την επομένη της υποβολής της αίτησης, με 
θέματα ημερήσιας διάταξης μόνον όσα αναφέρονται στην 
αίτηση, η δε σχετική πρόσκληση αποστέλλεται στα 
περιφερειακά τμήματα εντός 10 ημερών. Σε περίπτωση 
άρνησης της Κ.Δ.Ε να συγκαλέσει το Έκτακτο Συνέδριο, 
τούτο συγκαλείται με άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, με 
πρόσθετο και πρώτο θέμα την απαλλαγή της Κ.Δ.Ε από τα 
καθήκοντά της, ολόκληρης ή όσων από τα μέλη της 
παρεμπόδισαν τη σύγκληση του Συνεδρίου. 

3. Το Συνέδριο (Τακτικό ή Έκτακτο) συγκαλείται με 
απόφαση της Κ.Δ.Ε μέσα στο μεθεπόμενο μήνα από την 
προκήρυξή του. 

4. Στην προκήρυξη κάθε Συνεδρίου αναγράφονται 
υποχρεωτικά τα θέματα, που θα συζητηθούν, ο τόπος, η 
ημέρα και η ακριβής ώρα έναρξής του, καθώς επίσης και ο 
τόπος, η ημέρα και η ακριβής ώρα έναρξής της δεύτερης και 
τρίτης σύγκλησης του για την περίπτωση μη επίτευξης 
απαρτίας μετά την πρώτη και δεύτερη σύγκληση του. Η 
δεύτερη σύγκληση δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από 
(15) δεκαπέντε ημέρες από την πρώτη σύγκληση και η τρίτη 
σύγκληση ένα μήνα μετά την δεύτερη σύγκληση.  

5. Την έναρξη του Συνεδρίου κηρύσσει ο Πρόεδρος της 
Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, ο οποίος 
καταθέτει στο Προεδρείο του Συνεδρίου την κατάσταση των 

Άρθρο 16 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας 
1. Η Πανελλαδική Αντιπροσωπεία συγκαλείται με 

απόφαση της Κ.Δ.Ε μέσα στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας 
της. Στην απόφαση της ΚΔΕ  ορίζονται ο τόπος διεξαγωγής και 
τα θέματα της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας.  

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την συγκρότηση της σε 
σώμα, η ΚΔΕ με απόφαση της συγκαλεί την Πανελλαδική 
Αντιπροσωπεία με θέμα, κυρίως την εξειδίκευση του 
Προγράμματος Δράσης. Στην απόφαση αυτή της ΚΔΕ ορίζεται 
και ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της Πανελλαδικής 
Αντιπροσωπείας. 

2. Η Πανελλαδική Αντιπροσωπεία συγκαλείται εκτάκτως 
με απόφαση της Κ.Δ.Ε ή έπειτα από αίτημα του 1/5 των 
ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, όπου αναφέρονται τα 
θέματα σύγκλησης της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας. Η 
έκτακτη σύγκληση της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας 
προκηρύσσεται από την Κ.Δ.Ε μέσα σε 45 ημέρες από την 
επομένη της απόφασης της ΚΔΕ ή υποβολής της αίτησης, με 
θέματα ημερήσιας διάταξης μόνον όσα αναφέρονται στην 
αίτηση, η δε σχετική πρόσκληση αποστέλλεται στα Τμήματα 
εντός 10 ημερών από την Προκήρυξη της. Σε περίπτωση 
άρνησης της Κ.Δ.Ε να συγκαλέσει το Έκτακτο Συνέδριο των 
Αντιπροσώπων την Πανελλαδική Αντιπροσωπεία, τούτο 
συγκαλείται με άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
κατά την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, με πρόσθετο και 
πρώτο θέμα την απαλλαγή της Κ.Δ.Ε από τα καθήκοντά της, 
ολόκληρης ή όσων από τα μέλη της παρεμπόδισαν τη 
σύγκληση του Συνεδρίου των Αντιπροσώπων.. 

3. Η Πανελλαδική Αντιπροσωπεία συγκαλείται, τακτικά ή 
έκτακτα, με απόφαση της Κ.Δ.Ε μέσα στο μεθεπόμενο μήνα 
από την Προκήρυξη της σύγκλησης της .  

4. Στην απόφαση της σύγκλησης της Πανελλαδικής 
Αντιπροσωπείας αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα, που 
θα συζητηθούν, ο τόπος, η ημέρα και η ακριβής ώρα έναρξής, 
καθώς επίσης και ο τόπος, η ημέρα και η ακριβής ώρα έναρξής 
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εκλεγμένων Συνέδρων.  
 

της δεύτερης και τρίτης σύγκλησης του για την περίπτωση μη 
επίτευξης απαρτίας μετά την πρώτη και δεύτερη σύγκληση 
του. Η δεύτερη σύγκληση δεν μπορεί να απέχει περισσότερες 
από (15) δεκαπέντε ημέρες από την πρώτη σύγκληση και η 
τρίτη σύγκληση ένα μήνα μετά την δεύτερη σύγκληση.  

5. Την έναρξη των εργασιών της συνόδου της 
Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας κηρύσσει ο Πρόεδρος της 
Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, ο οποίος 
καταθέτει στο Προεδρείο του Συνεδρίου την κατάσταση των 
εκλεγμένων Αντιπροσώπων. 

 

Άρθρο 17 Παραμένει ως έχει 

Άρθρο 18 Παραμένει ως έχει 

Άρθρο 19 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

1. Μετά την κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου από 
τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5, 
το Συνέδριο εκλέγει 5μελές Προεδρείο, και διμελή 
Γραμματεία. Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες του 
Συνεδρίου και αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο 
Αντιπροέδρους και 2 μέλη, και η Γραμματεία τηρεί τα 
Πρακτικά. Το Προεδρείο λαμβάνει αποφάσεις με την 
πλειοψηφία των μελών του για θέματα όπως: διάρκεια 
χρόνου ομιλιών, καταμέτρηση ψήφων για την λήψη 
αποφάσεων και συνυπογράφει με την Γραμματεία τα 
Πρακτικά του Συνεδρίου. 

2. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητούνται, με 
την σειρά, που αναφέρονται στην πρόσκληση και η οποία 
μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Συνεδρίου με την 
οποία μπορεί να προστεθούν και νέα θέματα.  

3. Μετά το πέρας του Συνεδρίου τα πρακτικά 
καθαρογράφονται στο βιβλίο Πρακτικών του Συνεδρίου από 
τους Γραμματείς και υπογράφονται από το Προεδρείο. Οι 
αποφάσεις, οι προτάσεις και τα ψηφίσματα του Συνεδρίου 
βρίσκονται στη διάθεση των Διοικήσεων των Ν.Τ καθώς και 
των μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
 

Άρθρο 19 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  
1. Μετά την κήρυξη των εργασιών της Συνόδου της 

Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.Ε. 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5, το σώμα εκλέγει 5μελές 
Προεδρείο, και διμελή Γραμματεία. Το Προεδρείο διευθύνει 
τις εργασίες της Συνόδου της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας 
και αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και 2 
μέλη, και η Γραμματεία τηρεί τα Πρακτικά. Το Προεδρείο 
λαμβάνει αποφάσεις με την πλειοψηφία των μελών του για 
θέματα όπως: διάρκεια χρόνου ομιλιών, καταμέτρηση ψήφων 
για την λήψη αποφάσεων και συνυπογράφει με την 
Γραμματεία τα Πρακτικά. 

2. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητούνται, με την 
σειρά, που αναφέρονται στην πρόσκληση και η οποία μπορεί 
να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνόδου της Πανελλαδικής 
Αντιπροσωπείας με την οποία μπορεί να προστεθούν και νέα 
θέματα.  

3. Τα πρακτικά της Συνόδου της Πανελλαδικής 
Αντιπροσωπείας τηρούνται στο βιβλίο Πρακτικών αυτής, 
υπογράφονται από το Προεδρείο και παραδίδονται στον 
πρόεδρο της ΚΔΕ. Οι αποφάσεις, οι προτάσεις και τα 
ψηφίσματα της Συνόδου της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας 
εκδίδονται σε ειδικό έντυπο από την ΚΔΕ και βρίσκονται στη 
διάθεση των Τμημάτων και των μελών. 
 

Άρθρο 20 Παραμένει ως έχει 
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Άρθρο 21 
Κ.Δ.Ε. – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Η συμμετοχή στην Κ.Δ.Ε είναι τιμητική και καταρχήν 
άμισθη. Με απόφαση της Κ.Δ.Ε είναι δυνατόν να 
καθορίζονται αποζημιώσεις, είτε ανά συνεδρίαση, είτε ως 
πάγια μηνιαία αντιμισθία για τα μέλη, των οποίων οι 
αρμοδιότητες συνεπάγονται φόρτο εργασίας λόγω της 
εποπτικής τους ή και αποφασιστικής ευθύνης για την 
λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Στα μέλη της Κ.Δ.Ε 
καταβάλλονται έξοδα παραστάσεως και μετακίνησης, 
εφόσον τα καθήκοντα τους επιβάλλουν μετακινήσεις εκτός 
του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους ή της έδρας.  

2. Η Κ.Δ.Ε καλείται σε συνεδρίαση προ οκτώ (8) 
τουλάχιστον ημερών με πρόσκληση που περιέχει και τα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τακτικά μεν κατ’ ανώτατο 
όριο κάθε 60 ημέρες με ευθύνη του Προέδρου, έκτακτα δε, 
έπειτα από πρόταση του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν με 
αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, οκτώ (8) τουλάχιστον 
Σύμβουλοι. Στην αίτηση αναγράφονται και τα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης.  

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει 
την Κ.Δ.Ε τακτικά ή εκτάκτως, η Κ.Δ.Ε συγκαλείται με 
πρόσκληση 8 μελών της και στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης τίθεται ως πρώτο θέμα πρόταση μομφής κατά του 
προέδρου. 

3. Η Κ.Δ.Ε έχει απαρτία, όταν παρευρίσκονται οκτώ (8) 
τουλάχιστον Σύμβουλοι. 

i. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των 
παρόντων – εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν 
Καταστατικό – και με φανερή ψηφοφορία, πλην των 
περιπτώσεων εκλογής οργάνων και ειδικών εξαιρέσεων, 
που ορίζονται επίσης στο Καταστατικό οπότε και η 
ψηφοφορία είναι μυστική. 

ii. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν ομόφωνα 
αναθεωρούνται μόνο με ομοφωνία των παρόντων, εφ’ όσον 
ο αριθμός τους είναι τουλάχιστον ίσος προς εκείνο της 
συνεδρίασης που πάρθηκε η αναθεωρούμενη απόφαση. 

iii. Λοιπές αποφάσεις αναθεωρούνται μόνο, αν 
συγκεντρωθεί πλειοψηφία κατά μία ψήφο μεγαλύτερης 
εκείνης που δόθηκε αρχικά. 

4. Στις συνεδριάσεις της Κ.Δ.Ε δύνανται να παρίστανται 
χωρίς δικαίωμα ψήφου ο / οι Νομικός Σύμβουλος, ο 
Προϊστάμενος Υπηρεσιών, ο Επιστημονικός Σύμβουλος και 
υπάλληλοι της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ που έχουν αρμοδιότητα για 
θέματα που συζητούνται. Η Κ.Δ.Ε μπορεί με αιτιολογημένη 
της απόφαση να καλεί στις συνεδριάσεις της κατά 
περίπτωση, ειδικούς εμπειρογνώμονες και συμβούλους για 
θέματα που αφορούν την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, αλλά και μέλος ή μέλη 
ή τρίτους.  

5. Η Κ.Δ.Ε μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει και 
για θέματα που δεν αναφέρονται στην Ημερήσια Διάταξη, 
έπειτα από πρόταση μέλους της που εγκρίνεται με 
απόφασή της. 

6. Η Κ.Δ.Ε είναι το Ανώτατο Όργανο Διοίκησης της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν ανήκει 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Συνεδρίου, και 
οργανώνει τις υπηρεσίες της στην έδρα της και στα 

Άρθρο 21 
Κ.Δ.Ε. – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

1. Η συμμετοχή στην Κ.Δ.Ε είναι τιμητική και καταρχήν 
άμισθη. Με απόφαση της Κ.Δ.Ε είναι δυνατόν να καθορίζονται 
αποζημιώσεις, είτε ανά συνεδρίαση, είτε ως πάγια μηνιαία 
αντιμισθία για τα μέλη, των οποίων οι αρμοδιότητες 
συνεπάγονται φόρτο εργασίας λόγω της εποπτικής τους ή και 
αποφασιστικής ευθύνης για την λειτουργία των υπηρεσιών της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Στα μέλη της Κ.Δ.Ε καταβάλλονται έξοδα 
παραστάσεως και μετακίνησης, εφόσον τα καθήκοντα τους 
επιβάλλουν μετακινήσεις εκτός του τόπου της μόνιμης 
κατοικίας τους ή της έδρας.  

2. Η Κ.Δ.Ε καλείται σε συνεδρίαση προ οκτώ (8) 
τουλάχιστον ημερών με πρόσκληση που περιέχει και τα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τακτικά μεν κατ’ ανώτατο 
όριο κάθε 60 ημέρες με ευθύνη του Προέδρου, έκτακτα δε, 
έπειτα από πρόταση του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν με 
αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, οκτώ (8) τουλάχιστον 
Σύμβουλοι. Στην αίτηση αναγράφονται και τα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης.  

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει την 
Κ.Δ.Ε τακτικά ή εκτάκτως, η Κ.Δ.Ε συγκαλείται με πρόσκληση 8 
μελών της και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης τίθεται ως 
πρώτο θέμα πρόταση μομφής κατά του προέδρου. 

 
3. Η Κ.Δ.Ε έχει απαρτία, όταν παρευρίσκονται οκτώ (8) 

τουλάχιστον Σύμβουλοι. 
iv. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των 

παρόντων – εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν 
Καταστατικό – και με φανερή ψηφοφορία, πλην των 
περιπτώσεων εκλογής οργάνων και ειδικών εξαιρέσεων, που 
ορίζονται επίσης στο Καταστατικό οπότε και η ψηφοφορία 
είναι μυστική. 

v. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν ομόφωνα 
αναθεωρούνται μόνο με ομοφωνία των παρόντων, εφ’ όσον ο 
αριθμός τους είναι τουλάχιστον ίσος προς εκείνο της 
συνεδρίασης που πάρθηκε η αναθεωρούμενη απόφαση. 

vi. Λοιπές αποφάσεις αναθεωρούνται μόνο, αν 
συγκεντρωθεί πλειοψηφία κατά μία ψήφο μεγαλύτερης 
εκείνης που δόθηκε αρχικά. 

4. Στις συνεδριάσεις της Κ.Δ.Ε δύνανται να παρίστανται 
χωρίς δικαίωμα ψήφου ο / οι Νομικός Σύμβουλος, ο 
Προϊστάμενος Υπηρεσιών, ο Επιστημονικός Σύμβουλος και 
υπάλληλοι της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ που έχουν αρμοδιότητα για θέματα 
που συζητούνται. Η Κ.Δ.Ε μπορεί με αιτιολογημένη της 
απόφαση να καλεί στις συνεδριάσεις της κατά περίπτωση, 
ειδικούς εμπειρογνώμονες και συμβούλους για θέματα που 
αφορούν την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, αλλά και μέλος ή μέλη ή τρίτους.  

5. Η Κ.Δ.Ε μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει και για 
θέματα που δεν αναφέρονται στην Ημερήσια Διάταξη, έπειτα 
από πρόταση μέλους της που εγκρίνεται με απόφασή της. 

6. Η Κ.Δ.Ε είναι το Ανώτατο Όργανο Διοίκησης της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν ανήκει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα του Συνεδρίου, και οργανώνει τις 
υπηρεσίες της στην έδρα της και στα Τμήματα. 

α) Αποφασίζει με την πλειοψηφία 9 μελών της, για τα 
εξής: 
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Νομαρχιακά Τμήματα. 
α) Αποφασίζει με την πλειοψηφία 9 μελών της, για τα 

εξής: 
i. δημιουργία Κανονισμών κάθε είδους: α) Κανονισμός 

Διαχείρισης της Περιουσίας, β) Κανονισμός Πειθαρχικού 
Ελέγχου, γ) Κανονισμός Λειτουργίας Κεντρικής Διοικούσας 
Επιτροπής, δ) Κανονισμός Λειτουργίας Νομαρχιακών 
Τμημάτων. 

ii. Συνεργασία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με Εθνικούς και Διεθνείς 
Οργανισμούς συναφείς με τους σκοπούς της.  

β) Αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών της, 
δηλαδή με 8 ψήφους, για τα εξής: 

i. Οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της στην έδρα 
της και τα Νομαρχιακά Τμήματα με κατάλληλο καθορισμό 
καθηκόντων των στελεχών που θα καλύπτουν τις θέσεις 
εργασίας των υπηρεσιών της, 

ii. αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών της Κ.Δ.Ε, 
iii. καθορισμός της ενιαίας εισφοράς εγγραφής και 

ετήσιας συνδρομής των μελών και τυχόν έκτακτης εισφοράς 
τους,  

iv. το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και τον ορισμό 
προσώπων αρμοδίων για την κίνηση αυτών με αναλήψεις 
και καταθέσεις, 

v. καθορισμός ειδικής εισφοράς για την έκδοση 
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,  

vi. καθορισμός ειδικής εισφοράς και δαπανών για την 
διεξαγωγή μελετών και πραγματογνωμοσυνών, 

vii. έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και 
Προϋπολογισμού,  

viii. Πρόσληψη προσωπικού και ειδικών συνεργατών και 
χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε μέλη της Κ.Δ.Ε, και μέλη των 
Δ.Ε των Νομαρχιακών Τμημάτων, μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 
υπαλλήλους της ή τρίτους για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
καθηκόντων, όπως είσπραξη εσόδων, εκτέλεση δαπανών, 
εκπροσώπηση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σε συλλογικά όργανα της 
δημόσιας διοίκησης, επιτροπές κάθε είδους, συνεργασίες 
με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που προωθούν ή 
επηρεάζουν τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.  

ix. Ρύθμιση της διαδικασίας συγκέντρωσης στοιχείων για 
την οργάνωση των ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ και της 
χορήγησης στοιχείων από αυτά σε τρίτους με την μορφή 
βεβαιώσεων, πιστοποιήσεων κλπ.  

x. Ρύθμιση της διαδικασίας και των μεθόδων 
πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μελών. 

γ) Αποφασίζει με την πλειοψηφία των παρόντων μελών 
της για κάθε θέμα, για το οποίο δεν απαιτείται αυξημένη 
πλειοψηφία για λήψη απόφασης, όπως: 

i. Εκτέλεση κάθε είδους δαπανών για την εκπλήρωση 
των σκοπών της και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
της.  

ii. Καθορισμός αμοιβών ή και κάλυψη δαπανών των 
υπαλλήλων και στελεχών της, των νομικών και 
επιστημονικών συμβούλων καθώς και των κάθε είδους 
συνεργατών της. 

iii. Συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας για 
διάφορα θέματα προώθησης των σκοπών της. 

iv. Ανάθεση υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης ή 

i. δημιουργία Κανονισμών κάθε είδους: α) Κανονισμός 
Διαχείρισης της Περιουσίας, β) Κανονισμός Πειθαρχικού 
Ελέγχου, γ) Κανονισμός Λειτουργίας Κεντρικής Διοικούσας 
Επιτροπής, δ) Κανονισμός Λειτουργίας Τμημάτων. 

ii. Συνεργασία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με Εθνικούς και Διεθνείς 
Οργανισμούς συναφείς με τους σκοπούς της.  

β) Αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών της, δηλαδή 
με 8 ψήφους, για τα εξής: 

i. Οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της στην έδρα 
της και τα Τμήματα με κατάλληλο καθορισμό καθηκόντων των 
στελεχών που θα καλύπτουν τις θέσεις εργασίας των 
υπηρεσιών της, 

ii. αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών της Κ.Δ.Ε, 
iii. καθορισμός της ενιαίας εισφοράς εγγραφής και ετήσιας 

συνδρομής των μελών και τυχόν έκτακτης εισφοράς τους,  
iv. το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και τον ορισμό 

προσώπων αρμοδίων για την κίνηση αυτών με αναλήψεις και 
καταθέσεις, 

v. καθορισμός ειδικής εισφοράς για την έκδοση 
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,  

vi. καθορισμός ειδικής εισφοράς και δαπανών για την 
διεξαγωγή μελετών και πραγματογνωμοσυνών, 

vii. έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και 
Προϋπολογισμού,  

viii. Πρόσληψη προσωπικού και ειδικών συνεργατών και 
χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε μέλη της Κ.Δ.Ε, και μέλη των 
Δ.Ε των Νομαρχιακών Τμημάτων, μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 
υπαλλήλους της ή τρίτους για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
καθηκόντων, όπως είσπραξη εσόδων, εκτέλεση δαπανών, 
εκπροσώπηση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σε συλλογικά όργανα της 
δημόσιας διοίκησης, επιτροπές κάθε είδους, συνεργασίες με 
εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που προωθούν ή 
επηρεάζουν τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.  

ix. Ρύθμιση της διαδικασίας συγκέντρωσης στοιχείων για 
την οργάνωση των ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ και της χορήγησης 
στοιχείων από αυτά σε τρίτους με την μορφή βεβαιώσεων, 
πιστοποιήσεων κλπ.  

x. Ρύθμιση της διαδικασίας και των μεθόδων πιστοποίησης 
των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μελών. 

γ) Αποφασίζει με την πλειοψηφία των παρόντων μελών 
της για κάθε θέμα, για το οποίο δεν απαιτείται αυξημένη 
πλειοψηφία για λήψη απόφασης, όπως: 
viii. Εκτέλεση κάθε είδους δαπανών για την εκπλήρωση 

των σκοπών της και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
της.  

ix. Καθορισμός αμοιβών ή και κάλυψη δαπανών των 
υπαλλήλων και στελεχών της, των νομικών και επιστημονικών 
συμβούλων καθώς και των κάθε είδους συνεργατών της. 

x. Συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας για 
διάφορα θέματα προώθησης των σκοπών της. 

xi. Ανάθεση υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης ή 
μελετών σε μέλη της. 

xii. Σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων ενημέρωσης 
και γενικά πραγματοποίησης των μέσων για την εκπλήρωση 
τους.  
xiii. Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της 

περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της ενώπιον των 
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μελετών σε μέλη της. 
v. Σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων 

ενημέρωσης και γενικά πραγματοποίησης των μέσων για 
την εκπλήρωση τους.  

vi. Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της 
περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της ενώπιον των 
δικαστηρίων και της συμμετοχής της σε συλλογικά όργανα 
της δημόσιας διοίκησης, ομάδες εργασίας κ.λ.π. 

vii. Η συνεργασία με Φορείς εκπροσώπησης 
Μηχανικών Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
γενικά διεθνείς Οργανισμούς Μηχανικών με ανάλογους 
σκοπούς. 

7. Για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση ισοψηφίας 
των παρόντων η ψήφος του Προέδρου ή του 
Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου λογίζεται ως διπλή. 

8. Η Κ.Δ.Ε συγκαλεί σε ειδική Γ.Σ τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
που είναι εγγεγραμμένα στην έδρα της μια φορά 
τουλάχιστον στην περίοδο της τριετούς θητείας της πριν το 
Συνέδριο. Στις συνελεύσεις αυτές συζητούνται τα θέματα 
του Συνεδρίου και κάθε άλλο θέμα που προτείνεται από την 
Κ.Δ.Ε. 

 

δικαστηρίων και της συμμετοχής της σε συλλογικά όργανα της 
δημόσιας διοίκησης, ομάδες εργασίας κ.λ.π. 
xiv. Η συνεργασία με Φορείς εκπροσώπησης Μηχανικών 

Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά διεθνείς 
Οργανισμούς Μηχανικών με ανάλογους σκοπούς. 

7. Για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση ισοψηφίας των 
παρόντων η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος 
Αντιπροέδρου λογίζεται ως διπλή. 

 

Άρθρο 22 Παραμένει ως έχει 

Άρθρο 23 Παραμένει ως έχει 

Άρθρο 24 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) 
αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, με ισάριθμα 
αναπληρωματικά, που εκλέγεται ταυτόχρονα με την Κ.Δ.Ε 
με την ίδια εκλογική διαδικασία. Προεδρεύεται από το 
πρώτον πλειοψήφησαν μέλος του πλειοψηφήσαντος 
συνδυασμού. Ασκεί τον έλεγχο κάθε διαχειριστικής πράξης 
της Κ.Δ.Ε, των υπηρεσιών αυτού και κάθε άλλης επιτροπής ή 
οργάνου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, καθώς και των εκθέσεων των 
Νομαρχιακών Εξελεγκτικών Επιτροπών των Νομαρχιακών 
Τμημάτων, χωρίς να υπεισέρχεται σε θέματα σκοπιμότητας 
των αποφάσεων που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα 
των Οργάνων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

2. Συνέρχεται μία φορά το χρόνο, μέσα σε 15 ημέρες 
από την έγγραφη ειδοποίηση του Γραμματέα Οικονομικού, 
και έκτακτα, όσες φορές κριθεί αναγκαίο. 

Στην τακτική συνεδρίασή της συντάσσει αναλυτική 
έκθεση για τη διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, αξιοποιώντας τις 
εκθέσεις του Ορκωτού Λογιστή και υποβάλλεται 

Άρθρο 24 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

3. Η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) αποτελείται 
από τρία (3) τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, που 
εκλέγεται ταυτόχρονα με την Κ.Δ.Ε με την ίδια εκλογική 
διαδικασία. Προεδρεύεται από το πρώτον πλειοψήφησαν 
μέλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Ασκεί τον έλεγχο 
κάθε διαχειριστικής πράξης της Κ.Δ.Ε, των υπηρεσιών αυτού 
και κάθε άλλης επιτροπής ή οργάνου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, καθώς και 
των οικονομικών απολογισμών των Τμημάτων χωρίς να 
υπεισέρχεται σε θέματα σκοπιμότητας των αποφάσεων που 
αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των Οργάνων της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

4. Συνέρχεται μία φορά το χρόνο, μέσα σε 15 ημέρες 
από την έγγραφη ειδοποίηση του Γραμματέα Οικονομικού, και 
έκτακτα, όσες φορές κριθεί αναγκαίο. 

Στην τακτική συνεδρίασή της συντάσσει αναλυτική έκθεση 
για τη διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, αξιοποιώντας τις εκθέσεις του 
Ορκωτού Λογιστή και υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση 
στο αμέσως επόμενο Συνέδριο. 
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υποχρεωτικά για έγκριση στο αμέσως επόμενο Συνέδριο. 
Για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της (σύνταξη - 

τήρηση των πεπραγμένων) υποστηρίζεται από αρμόδιο 
υπάλληλο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

 
 

Άρθρο 25 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

1. Το «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», συγκαλείται μια 
φορά το χρόνο τακτικά και έκτακτα όποτε χρειαστεί, με 
απόφαση της Κ.Δ.Ε, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και 
αποτελείται από τα μέλη της Κ.Δ.Ε, τους Προέδρους των Ν.Τ 
και τους Προέδρους των πανελλαδικών 
ομοιοεπαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
κλάδου οικονομίας ή επιχειρήσεων και των αντίστοιχων 
εργοδοτικών οργανώσεων των μελών της.  

2. Η Κ.Δ.Ε καλεί συσκέψεις των παραπάνω 
Διοικήσεων κατά μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα της 
χώρας, προς ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Και αυτές 
οι συσκέψεις έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

Άρθρο 26 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

1. Για τη διευκόλυνση της ενεργού συμμετοχής όλων 
των μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και πραγματοποίηση των σκοπών 
της και την αποτελεσματική οργάνωση και συνοχή της, είναι 
δυνατόν με απόφαση της Κ.Δ.Ε να συσταθούν Νομαρχιακά 
Τμήματα (Ν.Τ) που αποτελούν την τοπική λειτουργική 
διάρθρωση της. Τα Νομαρχιακά Τμήματα λειτουργούν ως 
αναπόσπαστα μέρη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με στόχο την 
πραγματοποίηση των σκοπών της.  

Στα Νομαρχιακά Τμήματα εγγράφονται τα μέλη της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης 
του Νομαρχιακού Τμήματος που προσδιορίζεται με την 
απόφαση της ίδρυσης του και εφόσον σε αυτό εκτιμάται ότι 
θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 50 μέλη. Εάν ο αριθμός 
μελών του Νομαρχιακού Τμήματος είναι μικρότερος από 50 
το Τμήμα αυτό καταργείται ή συγχωνεύεται με άλλο. 

2. Με την απόφαση της Κ.Δ.Ε για την ίδρυση 
Νομαρχιακού Τμήματος ορίζεται τριμελή προσωρινή 
Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε), η οποία μέσα σε δύο μήνες από 
την κοινοποίηση της απόφασης της Κ.Δ.Ε εγγράφει στη 
δύναμη του Νομαρχιακού Τμήματος τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
που υπάγονται σε αυτό και συγκαλεί, μέσα στο ίδιο χρονικό 
διάστημα, Νομαρχιακή Γενική Συνέλευση για διεξαγωγή 
εκλογών προς ανάδειξη αιρετής Διοίκησής. Η θητεία των 
μελών της πρώτης αιρετής Δ.Ε συμπίπτει με το υπόλοιπο 
της θητείας των άλλων οργάνων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

3. Με απόφαση της Κ.Δ.Ε που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία του Άρθρου 21 καταρτίζεται ο Κανονισμός 
Λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

 
 
 

Για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της (σύνταξη - 
τήρηση των πεπραγμένων) υποστηρίζεται από αρμόδιο 
υπάλληλο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

 
 
 

Άρθρο 25 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ( Ενσωματώνεται στο άρθρο  14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

 
Άρθρο (26) 25 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
1. Για τη διευκόλυνση της ενεργού συμμετοχής όλων 
των μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και πραγματοποίηση των σκοπών 
της και την αποτελεσματική οργάνωση και συνοχή της, 
είναι δυνατόν με απόφαση της Κ.Δ.Ε να συσταθούν 
Τμήματα που αποτελούν την τοπική λειτουργική 
διάρθρωση της. Τα Τμήματα λειτουργούν ως 
αναπόσπαστα μέρη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με στόχο την 
πραγματοποίηση των σκοπών της.  
Στα Τμήματα εγγράφονται τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Νομαρχιακού 
Τμήματος που προσδιορίζεται με την απόφαση της ίδρυσης 
του και εφόσον σε αυτό εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν 
τουλάχιστον 50 μέλη. Εάν ο αριθμός μελών του Τμήματος 
είναι μικρότερος από 50 το Τμήμα αυτό καταργείται ή 
συγχωνεύεται με άλλο. 

2. Με την απόφαση της Κ.Δ.Ε για την ίδρυση 
Νομαρχιακού Τμήματος ορίζεται τριμελή προσωρινή 
Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε), η οποία μέσα σε δύο μήνες από την 
κοινοποίηση της απόφασης της Κ.Δ.Ε εγγράφει στη δύναμη 
του Τμήματος τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ που υπάγονται σε αυτό 
και συγκαλεί, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, Γενική 
Συνέλευση για διεξαγωγή εκλογών προς ανάδειξη αιρετής 
Διοίκησής. Η θητεία των μελών της πρώτης αιρετής Δ.Ε 
συμπίπτει με το υπόλοιπο της θητείας των άλλων οργάνων της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

3. Με απόφαση της Κ.Δ.Ε που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία του Άρθρου 21 καταρτίζεται ο Κανονισμός 
Λειτουργίας των Τμημάτων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
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Άρθρο 27 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
1. Τα μέλη που ανήκουν στην δύναμη κάθε 

Νομαρχιακού Τμήματος αποτελούν τη Γενική Συνέλευση 
(Γ.Σ) του. 

2. Οι Γ.Σ των Ν.Τ συγκαλούνται τακτικά κάθε χρόνο, 
υποχρεωτικά όμως 2 φορές στη διάρκεια των τριών ετών 
μεταξύ δύο διαδοχικών τακτικών Συνεδρίων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
Μία συνεδρίαση είναι προσυνεδριακή και μια 
μετασυνεδριακή, με ταυτόχρονη κοινοποίηση της 
σύγκλησης της στα υπερκείμενα όργανα. 

3. Η τακτική Γ.Σ (προσυνεδριακή και μετασυνεδριακή) 
μεταξύ άλλων έχει ως θέματα και τα εξής: 

α) Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του έργου της 
Δ.Ε του Νομαρχιακού Τμήματος (στην προσυνεδριακή), 

β) Ενημέρωση των μελών επί των αποφάσεων του 
Συνεδρίου και της Κ.Δ.Ε (στη μετασυνεδριακή). 

4. Η Διοικούσα Επιτροπή κάθε Ν.Τ μπορεί, όποτε 
κρίνει σκόπιμο, να αποφασίζει τη σύγκληση Γενικής 
Συνέλευσης, προσδιορίζοντας σε κάθε περίπτωση, τα 
θέματα, την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο καθώς και την 
ημερομηνία της δεύτερης σύγκλησης για την περίπτωση μη 
επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη. Η μεταξύ των δύο 
ημερομηνιών απόσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από ένα επταήμερο. Η πρόσκληση, υπογραφόμενη από τον 
Πρόεδρο, αποστέλλεται προς όλα τα μέλη του Ν.Τ, 
διαβιβαζόμενη σε αυτά πριν 7 τουλάχιστον ημερών από την 
οριζόμενη ημερομηνία της Γ.Σ. 

Η Γ.Σ συγκαλείται εκτάκτως από τη Δ.Ε του Ν.Τ. όταν 
υποβληθεί αίτηση από το 1/3 των ταμειακώς 
τακτοποιημένων μελών ή αν το ζητήσει η Κ.Δ.Ε. 

Η έκτακτη Γ.Σ συγκαλείται μέσα σε 7 ημέρες από την 
υποβολή της αίτησης σύγκλησης της, με θέματα ημερήσιας 
διάταξης μόνο όσα αναφέρονται στην αίτηση. 

Εάν το διάστημα αυτό η Δ.Ε του Ν.Τ δε συγκαλέσει Γ.Σ, 
τότε η Γ.Σ συγκαλείται με ευθύνη της Κ.Δ.Ε. 

5. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν 
παρευρίσκεται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον των 
μελών του Τμήματος. Όταν δεν επιτευχθεί απαρτία στην 
πρώτη Γ.Σ, στη δεύτερη, αρκεί για την ύπαρξη απαρτίας να 
παραβρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) των οικονομικώς 
τακτοποιημένων μελών του Τμήματος. 

6. Πριν από κάθε συζήτηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης η Γ.Σ εκλέγει τριμελές προεδρείο 
αποτελούμενο από Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και ένα 
Γραμματέα. 

7. Οι αποφάσεις στις Γ.Σ των Νομαρχιακών Τμημάτων 
παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2+1) των παρόντων 
μελών του Ν.Τ. 
 

Άρθρο (27)  26 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ των ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

1. Τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη που ανήκουν στην 
δύναμη κάθε Τμήματος αποτελούν τη Γενική Συνέλευση 
(Γ.Σ) του. 

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων συγκαλούνται 
τακτικά κάθε χρόνο, υποχρεωτικά όμως 2 φορές στη 
διάρκεια των τεσσάρων ετών της θητείας των Οργάνων  
μεταξύ δύο διαδοχικών τακτικών συνόδων της  
Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας  της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., πριν και 
μετά την σύγκληση της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας με 
ταυτόχρονη κοινοποίηση της σύγκλησης τους στην ΚΔΕ. 

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση των τμημάτων πριν την 
λήξη της θητείας της Δ.Ε. μεταξύ άλλων έχει ως θέματα και 
τα εξής: 

α) Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του έργου της 
Δ.Ε του Τμήματος 

β) Ενημέρωση των μελών επί των αποφάσεων της 
Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας  και της Κ.Δ.Ε).  

γ) Η πριν την σύγκληση της Πανελλαδικής 
Αντιπροσωπείας Γενική Συνέλευση  των οικονομικά 
τακτοποιημένων μελών ευρισκόμενη σε απαρτία εκλέγει 
Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.).  
Η Τ.ΕΦ.Ε είναι τριμελής με τουλάχιστον δυο 
αναπληρωματικούς.  
Σε περίπτωση μη εκλογής της, η ΤΕΦΕ  εκλέγεται σε έκτακτη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος το αργότερο ένα μήνα πριν 
τις εκλογές και η σύνθεση της αποστέλλεται την επομένη 
της εκλογής της στην ΚΔΕ η οποία την γνωστοποιεί στην 
ΚΕΦΕ.  
Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής ΤΕΦΕ τότε η ΚΕΦΕ με 
απόφαση της, διορίζει ΤΕΦΕ του συγκεκριμένου Τμήματος 
το αργότερο 10  ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών.   

 
4. Επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ με τα 

ονόματα των παρόντων μελών και των εκλεγμένων μελών 
της Τ.ΕΦ.Ε, αποστέλλεται υποχρεωτικά στην Κ.Δ.Ε.  ένα 
μήνα πριν την διεξαγωγή των εκλογών με ευθύνη της ΔΕ 
του τμήματος η οποία κοινοποιεί τούτο και στην Κ.ΕΦ.Ε. 

 
5.Η Διοικούσα Επιτροπή κάθε Τμήματος μπορεί, όποτε 
κρίνει σκόπιμο, να αποφασίζει τη σύγκληση Γενικής 
Συνέλευσης, προσδιορίζοντας σε κάθε περίπτωση, τα 
θέματα, την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο καθώς και την 
ημερομηνία της δεύτερης σύγκλησης για την περίπτωση 
μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη. Η μεταξύ των δύο 
ημερομηνιών απόσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από ένα επταήμερο. Η πρόσκληση, υπογραφόμενη από 
τον Πρόεδρο, αποστέλλεται προς όλα τα μέλη του 
Τμήματος, διαβιβαζόμενη σε αυτά πριν 7 τουλάχιστον 
ημερών από την οριζόμενη ημερομηνία της Γ.Σ. 
Η Γ.Σ συγκαλείται εκτάκτως από τη Δ.Ε του Τμήματος όταν 

υποβληθεί αίτηση από το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων 
μελών ή αν το ζητήσει η Κ.Δ.Ε. 

Η έκτακτη Γ.Σ συγκαλείται μέσα σε 7 ημέρες από την 
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υποβολή της αίτησης σύγκλησης της, με θέματα ημερήσιας 
διάταξης μόνο όσα αναφέρονται στην αίτηση. 

Εάν το διάστημα αυτό η Δ.Ε του Τμήματος δεν συγκαλέσει 
Γ.Σ, τότε η Γ.Σ συγκαλείται με ευθύνη της Κ.Δ.Ε. 

6.Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σε 
αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον των οικονομικώς 
τακτοποιημένων μελών του Τμήματος. Αν δεν επιτευχθεί 
απαρτία στην πρώτη Γ.Σ, στη δεύτερη, αρκεί για την 
ύπαρξη απαρτίας να παραβρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) 
των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Τμήματος. 
7. Πριν από κάθε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης η Γ.Σ εκλέγει τριμελές προεδρείο αποτελούμενο 
από Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και ένα Γραμματέα. 

8.Οι αποφάσεις στις Γ.Σ των Τμημάτων παίρνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία (1/2+1) των παρόντων μελών του 
Τμήματος. 

Στη Γενική συνέλευση παρίσταται και τουλάχιστον ένα μέλος 
της ΚΔΕ που ορίζεται με απόφαση του πρόεδρου της το οποίο 
είναι υποχρεωμένο να μεταφέρει τις αποφάσεις της ΚΔΕ και 
έχει την ευθύνη τήρησης των διαδικασιών σύμφωνα με το 
Καταστατικό.  

Άρθρο 28 
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

1. Κάθε τρία (3) χρόνια και κατά τους μήνες από την 
προκήρυξη μέχρι την σύγκληση του Συνεδρίου, οι 
Διοικούσες Επιτροπές των Ν.Τ συγκαλούν Γ.Σ.  

2. Για τις Γ.Σ αυτές, η Κ.Δ.Ε, αποστέλλει στις Δ.Ε των Ν.Τ 
τις εισηγήσεις της προς το Συνέδριο, 20 ημέρες πριν από την 
ημερομηνία πραγματοποίησής του για το Τακτικό και 10 
ημέρες πριν για το έκτακτο. Στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ 
μεταξύ των άλλων θεμάτων περιλαμβάνονται: α) η 
συζήτηση και η απόφαση επί των εισηγήσεων της Κ.Δ.Ε 
προς το Συνέδριο και β) η εκλογή Τοπικής Εφορευτικής 
Επιτροπής. Οι θέσεις της Γ.Σ για την εισήγηση της Κ.Δ.Ε για 
το Συνέδριο μεταφέρονται από τους Σύνεδρους στο 
Συνέδριο, χωρίς να είναι δεσμευτικές για τους ίδιους.  

3. Η Προσυνεδριακή Γ.Σ ευρισκόμενη σε απαρτία εκλέγει 
Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (Τ.ΕΦ.Ε.). Η Τ.ΕΦ.Ε είναι 
τριμελής για Ν.Τ που έχουν έως 300 μέλη και πενταμελής 
για Ν.Τ που έχουν άνω των 300 μελών με 
αναπληρωματικούς. 

4. Επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ με τα 
ονόματα των παρόντων μελών και των εκλεγμένων μελών 
της Τ.ΕΦ.Ε, αποστέλλεται στην Κ.Δ.Ε. η οποία κοινοποιεί 
τούτο και στην Κ.ΕΦ.Ε. 
 

Άρθρο 28 ( Ενσωματώνεται στο 27) 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 29 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

1. Κάθε Ν.Τ εκλέγει Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε), με 
θητεία τριετή. Η άσκηση των καθηκόντων της διέπεται από 
το παρόν Καταστατικό. Οι Διοικούσες των Ν.Τ 
επιλαμβάνονται επί θεμάτων τοπικού χαρακτήρα. Για γενικά 
θέματα ενεργούν σε συνεργασία με την Κ.Δ.Ε και σύμφωνα 
με τις αποφάσεις της. 

2. Οι Διοικήσεις των Νομαρχιακών Τμημάτων της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι: 

α) Τριμελείς για Ν.Τ με αριθμό μελών μέχρι 100. 

Άρθρο (29)  27 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 
Κάθε Τμήμα εκλέγει Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε), με θητεία 
τετραετή. Η άσκηση των καθηκόντων της διέπεται από το 
παρόν Καταστατικό. Οι Διοικούσες Επιτροπές των Τμημάτων 
επιλαμβάνονται επί θεμάτων τοπικού χαρακτήρα που 
συνάδουν με τους σκοπούς της Ένωσης ,το καταστατικό της και 
τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας και της ΚΔΕ. 
Τυχόν παραβίαση ή μη συμμόρφωσή των Διοικουσών 
Επιτροπών  με τα παραπάνω, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για 
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β) Πενταμελείς για Ν.Τ με αριθμό μελών από 101 έως 
400. 

γ) Επταμελείς για Ν.Τ με αριθμό μελών από 401 έως 
700. 

δ) Εννεαμελείς για Ν.Τ με αριθμό μελών άνω των 700. 
Με την εκλογή των ως άνω τακτικών μελών εκλέγεται 

και ίσος αριθμός αναπληρωματικών μελών. 
3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των Δ.Ε των Ν.Τ 

γίνονται κάθε τρία χρόνια ταυτόχρονα με την εκλογή των 
Κεντρικών Οργάνων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και με το ίδιο εκλογικό 
σύστημα (Άρθρο 33). 

4. Τα εκλεγέντα μέλη της Δ.Ε μέσα σε οκτώ (8) ημέρες 
μετά την εκλογή τους, συνέρχονται με την φροντίδα του 
πρώτου πλειοψηφήσαντος μέλους του πλειοψηφήσαντος 
συνδυασμού και συγκροτούνται σε Σώμα. Εάν το οκταήμερο 
παρέλθει άπρακτο, τα μέλη της νεοεκλεγείσας Δ.Ε 
συνέρχονται αυτοδίκαια ύστερα από πρόσκληση που 
υπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών του. 

Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίασή της, η Δ.Ε 
συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών της και σε μυστικές χωριστές 
ψηφοφορίες κατά σειρά, τον Πρόεδρο, τον Γενικό 
Γραμματέα, τον Γραμματέα Οικονομικού. Οι πενταμελείς 
και επταμελείς Δ.Ε εκλέγουν επί πλέον και Αντιπρόεδρο, οι 
δε εννεαμελείς και Β΄ Αντιπρόεδρο. Για τη συγκρότηση των 
Δ.Ε εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
20 για την συγκρότηση της Κ.Δ.Ε. Η σύνθεση της Δ.Ε κάθε 
Ν.Τ ανακοινώνεται με έγγραφο στη Κ.Δ.Ε, αμέσως μετά τη 
συγκρότηση της σε Σώμα. 

5. Η Διοικούσα Επιτροπή κάθε Νομαρχιακού 
Τμήματος συνεδριάζει τακτικά μεν κάθε δυο μήνες, έκτακτα 
δε όποτε το κρίνει αναγκαίο με πρόσκληση, απευθυνόμενη 
από τον Πρόεδρό του ή όταν το ζητήσει η πλειοψηφία των 
μελών της. Στις συνεδριάσεις υπάρχει απαρτία όταν 
παρευρίσκονται το 1/2+1 του συνόλου των μελών της. 
Έκτακτα μπορεί να συγκληθεί η Δ.Ε και όταν το ζητήσουν 
τόσα μέλη της, όσα απαιτούνται για την παραπάνω 
απαρτία. Στην περίπτωση αυτή, στο έγγραφο πρέπει να 
αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, και ο 
Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να καλέσει τη Διοικούσα 
Επιτροπή μέσα σε επτά ημέρες. Σε περίπτωση άρνησης του 
Προέδρου, η Δ.Ε συγκαλείται εντός επτά ημερών, με 
πρόσκληση που υπογράφεται από αριθμό μελών 
τουλάχιστον ίσο με αυτόν που απαιτείται για να έχει 
απαρτία, με πρώτο θέμα, μομφή κατά του Προέδρου της. Οι 
Συνεδριάσεις των Δ.Ε των Ν.Τ είναι δημόσιες για τα μέλη 
του Τμήματος. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη 
παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν 
αποφασίσει διαφορετικά η Δ.Ε. Οι αποφάσεις των Δ.Ε 
παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

6. Οι Δ.Ε κοινοποιούν στην Κ.Δ.Ε όλες τις αποφάσεις 
τους και αυτές των Γενικών Συνελεύσεων και συντάσσουν 
μηνιαίο οικονομικό απολογισμό τον οποίο κοινοποιούν 
στην Κ.Δ.Ε. 

 
 

τα μέλη της που ενέχονται. 
1. Οι Διοικήσεις των Τμημάτων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι:  
α) Τριμελείς για Τμήματα με αριθμό μελών μέχρι 200 
β) Πενταμελείς για Τμήματα με αριθμό μελών από 201 

έως 500 
γ) Επταμελείς για Τμήματα με αριθμό μελών από 501 και 

άνω 
Με την εκλογή των ως άνω τακτικών μελών εκλέγεται και 

ίσος αριθμός αναπληρωματικών μελών ή το ½ του αριθμού 
των μελών της Διοικούσας Επιτροπής . 

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των Δ.Ε των Τμημάτων 
γίνονται κάθε τέσσερα  χρόνια ταυτόχρονα με την εκλογή 
των Κεντρικών Οργάνων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και με το ίδιο 
εκλογικό σύστημα (Άρθρο 33). 

4. Τα εκλεγέντα μέλη της Δ.Ε μέσα σε οκτώ (8) ημέρες 
μετά την εκλογή τους, συνέρχονται με την φροντίδα του 
πρώτου πλειοψηφήσαντος μέλους του πλειοψηφήσαντος 
συνδυασμού και συγκροτούνται σε Σώμα. Εάν το 
οκταήμερο παρέλθει άπρακτο, τα μέλη της νεοεκλεγείσας 
Δ.Ε συνέρχονται αυτοδίκαια ύστερα από πρόσκληση που 
υπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών του. 

Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίασή της, η Δ.Ε συγκροτείται 
σε σώμα εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών της και σε μυστικές χωριστές ψηφοφορίες κατά 
σειρά, τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα 
Οικονομικού. Οι πενταμελείς και επταμελείς Δ.Ε εκλέγουν επί 
πλέον και Αντιπρόεδρο,. Για τη συγκρότηση των Δ.Ε 
εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 για 
την συγκρότηση της Κ.Δ.Ε. Η σύνθεση της Δ.Ε κάθε Τμήμα 
ανακοινώνεται με έγγραφο στη Κ.Δ.Ε, αμέσως μετά τη 
συγκρότηση της σε Σώμα. 

5. Η Διοικούσα Επιτροπή κάθε Τμήματος συνεδριάζει 
τακτικά μεν κάθε δυο μήνες, έκτακτα δε όποτε το κρίνει 
αναγκαίο με πρόσκληση, απευθυνόμενη από τον Πρόεδρό 
του ή όταν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών της. Στις 
συνεδριάσεις υπάρχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το 
1/2+1 του συνόλου των μελών της. Έκτακτα μπορεί να 
συγκληθεί η Δ.Ε και όταν το ζητήσουν τόσα μέλη της, όσα 
απαιτούνται για την παραπάνω απαρτία. Στην περίπτωση 
αυτή, στο έγγραφο πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που 
θα συζητηθούν, και ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να 
καλέσει τη Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε επτά ημέρες. Σε 
περίπτωση άρνησης του Προέδρου, η Δ.Ε συγκαλείται εντός 
επτά ημερών, με πρόσκληση που υπογράφεται από αριθμό 
μελών τουλάχιστον ίσο με αυτόν που απαιτείται για να έχει 
απαρτία, με πρώτο θέμα, μομφή κατά του Προέδρου της. 
Οι Συνεδριάσεις των Δ.Ε των Τμημάτων είναι δημόσιες για 
τα μέλη του Τμήματος. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη 
παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν 
αποφασίσει διαφορετικά η Δ.Ε. Οι αποφάσεις των Δ.Ε 
παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
6. Οι Δ.Ε κοινοποιούν στην Κ.Δ.Ε όλες τις αποφάσεις τους 
και αυτές των Γενικών Συνελεύσεων και συντάσσουν 
μηνιαίο οικονομικό απολογισμό τον οποίο κοινοποιούν 
στην Κ.Δ.Ε. 
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Άρθρο 30 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Διοικούσας Επιτροπής κάθε 

Νομαρχιακού Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

i) εκπροσωπεί το Τμήμα στα Κεντρικά Όργανα για τις 
υποθέσεις του Τμήματος, 

ii) επιμελείται για την εφαρμογή των αποφάσεων της 
Κ.Δ.Ε στο Τμήμα του,  

iii) εκπροσωπεί την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σε τοπικό επίπεδο, στα 
πλαίσια των Αποφάσεων των Οργάνων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 

iv) συγκαλεί τις Συνεδριάσεις της Διοικούσας 
Επιτροπής του Νομαρχιακού Τμήματος, 

v) υπογράφει κάθε έγγραφο που εντάσσεται στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και όλα τα 
έγγραφα της διαχείρισης μαζί με το Γραμματέα 
Οικονομικού, 

vi) αναφέρει στην Κ.Δ.Ε κάθε ενέργεια ή απόφαση της 
Δ.Ε ή των Γ.Σ του Τμήματος. 

2. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αναπληρώνει τον Πρόεδρο του 
Τμήματος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες τις 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του.  

3. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ έχει τις εξής 
αρμοδιότητες: 

i. υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του 
τμήματος, εκτός των διαχειριστικών, 

ii. τηρεί το Μητρώο Τακτικών Μελών του Τμήματος, 
το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται με το τηρούμενο 
Μητρώο Τακτικών Μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 

iii. αποστέλλει σχετικές καταστάσεις στην Κ.Δ.Ε. της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, 

iv. τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ.Ε, το 
αρχείο και τη σφραγίδα του Τμήματος, τηρεί πρωτόκολλο 
εισερχομένων – εξερχομένων, 

v. έχει την ευθύνη των γραφείων του Τμήματος,  
vi. αναπληρώνει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, όταν 

κωλύονται ή απουσιάζουν.  
Ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από το 

Γραμματέα Οικονομικού. 
4. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ έχει τις εξής 

αρμοδιότητες: 
i. παρακολουθεί την από μέρους των μελών του 

τμήματος καταβολή της εισφοράς τους προς την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 
αναφέροντας στην Κ.Δ.Ε όσα την καθυστερούν πέραν του 
χρόνου, 

ii. υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις εντολές 
πληρωμών, 

iii. διαχειρίζεται τα χρηματικά ποσά του Τμήματος 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τηρώντας ειδικό βιβλίο 
ταμείου. 

Ο Γραμματέας Οικονομικού αναπληρώνεται από τον 
Γενικό Γραμματέα. 

5. Στην περίπτωση των εννεαμελών Δ.Ε των Ν.Τ ο Β΄ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 
 

Άρθρο (30) 28 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Τμήματος 
έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

i) εκπροσωπεί το Τμήμα στα Κεντρικά Όργανα για τις 
υποθέσεις του Τμήματος.  

ii) επιμελείται για την εφαρμογή των αποφάσεων της 
Κ.Δ.Ε στο Τμήμα του,  

iii) εκπροσωπεί την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ σε τοπικό επίπεδο, στα 
πλαίσια των Αποφάσεων των Οργάνων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, 

iv) συγκαλεί τις Συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τμήματος, 

v) υπογράφει κάθε έγγραφο που εντάσσεται στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και όλα τα έγγραφα της 
διαχείρισης μαζί με το Γραμματέα Οικονομικού, 

vi) αναφέρει στην Κ.Δ.Ε κάθε ενέργεια ή απόφαση της Δ.Ε 
ή των Γ.Σ του Τμήματος.   

vii) Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διαχείριση κάθε 
είδους ηλεκτρονικού ενημερωτικού μέσου που φέρει την 
επωνυμία της ΕΕΤΕΜ ή παράγωγο της,  
συμπεριλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης για το  τμήμα του και δεν δύναται να 
μεταβιβάζει την αρμοδιότητα αυτή.   

 
2. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αναπληρώνει τον Πρόεδρο του 

Τμήματος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες τις 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του.  

3. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
i. υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του 
Τμήματος, εκτός των διαχειριστικών, 

ii. Έχει πρόσβαση μαζί με τον Πρόεδρο τη Δ.Ε. στο  
Μητρώο Μελών του Τμήματος το οποίο είναι 
αναπόσπαστο μέρος του τηρούμενου Κεντρικά Μητρώου 
Τακτικών Μελών της ΕΕΤΕΜ. 

iii. τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ.Ε, το αρχείο 
και τη σφραγίδα του Τμήματος, τηρεί πρωτόκολλο 
εισερχομένων – εξερχομένων, 

iv. έχει την ευθύνη των γραφείων του Τμήματος,  
v. αναπληρώνει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, όταν 
κωλύονται ή απουσιάζουν.  
Ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από το Γραμματέα 

Οικονομικού. 
4. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ έχει τις εξής 

αρμοδιότητες: 
i. υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις εντολές πληρωμών, 
ii. διαχειρίζεται τα χρηματικά ποσά του Τμήματος 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τηρώντας ειδικό βιβλίο 
ταμείου. 
Ο Γραμματέας Οικονομικού αναπληρώνεται από τον 

Γενικό Γραμματέα. 
5. Μετά το πέρας των εκλογών και τη συγκρότηση σε σώμα της 
νέας Δ.Ε., ο απερχόμενος Πρόεδρος ,ο Γενικός Γραμματέας και 
ο Γραμματέας οικονομικού της  Δ.Ε. του Τμήματος παραδίδουν 
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i. έχει την ευθύνη της οργανωτικής ετοιμότητας του 
τμήματος, 

ii. φροντίζει για την εγγραφή όλων των συναδέλφων 
της περιοχής στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ,  

iii. έχει την ευθύνη της οργάνωσης των εκδηλώσεων 
του τμήματος. 
 

στους  εκλεγέντες Πρόεδρο , Γ.Γραμματέα, και Γρ. Οικονομικού 
όλα τα σχετικά με την λειτουργία του Τμήματος για τα οποία 
είχαν την ευθύνη, μεταξύ των οποίων και τα απαραίτητα 
στοιχεία πρόσβασης–διαχείρισης της ιστοσελίδας του 
Τμήματος, καταχώρησης του ονόματος διαδικτυακής 
διεύθυνσης (domain name), εφόσον υπάρχει παρουσία του 
τμήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  και στο διαδίκτυο. 

Άρθρο 31 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Ν.Ε.Ε.) ΤΩΝ Ν.Τ. 

Η Νομαρχιακή Εξελεγκτική Επιτροπή κάθε Ν.Τ είναι 
τριμελής με τρία αναπληρωματικά μέλη, και εκλέγεται 
ταυτόχρονα με την Δ.Ε του Τμήματος με την ίδια εκλογική 
διαδικασία. Αρμοδιότητα της Ν.Ε.Ε είναι ο έλεγχος της 
διαχείρισης και η υποβολή στην τακτική, κάθε τρία χρόνια, 
μετασυνεδριακή Γ.Σ σχετικής έκθεσης η οποία αποστέλλεται 
ταυτόχρονα και στην Κ.Δ.Ε και συνεργάζεται με το 
Γραμματέα Οικονομικού της Κ.Δ.Ε της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

Συνέρχεται μία φορά το χρόνο, μέσα σε 15 ημέρες από 
την έγγραφη ειδοποίηση του Γραμματέα Οικονομικού του 
Ν.Τ, και έκτακτα, όσες φορές κριθεί αναγκαίο. 

Συντάσσει έκθεση οικονομικών πεπραγμένων της Δ.Ε και 
η οποία αποστέλλεται στο Γραμματέα Οικονομικού της 
Κ.Δ.Ε. 
 

Άρθρο 31 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Ν.Ε.Ε.) ΤΩΝ Ν.Τ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 
Άρθρο 32 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
Εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 

διεξάγονται κατά το μήνα Μάρτιο κάθε τρίτου έτους. 
Οι εκλογές προκηρύσσονται με εγκύκλιο της Κ.Δ.Ε προς 

όλα τα Νομαρχιακά Τμήματα τρεις (3) μήνες πριν την 
διεξαγωγή τους. Με την ίδια εγκύκλιο η Κ.Δ.Ε γνωστοποιεί 
την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στην Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε) καθώς και στις Τοπικές 
Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε) για να αναλάβουν το έργο 
τους. 

Η διεξαγωγή των εκλογών μπορεί να αναβληθεί σε 
περίπτωση που:  

α. Αναβληθεί το Τακτικό Συνέδριο  
β. Αποφασισθεί ομόφωνα από την Κ.Δ.Ε. 
Οι εκλογές σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 

αναβληθούν πέραν της 30ης Μαΐου. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

 
Άρθρο (32)  29 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 

Εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
διεξάγονται κατά το μήνα Μάιο κάθε τέταρτου  έτους. Με 
ομόφωνη απόφαση ειδικώς αιτιολογημένη  της ΚΔΕ μπορεί να 
μεταφερθεί η ημερομηνία διεξαγωγής εντός του 
προηγούμενου ή του επόμενου μήνα. 

Οι εκλογές προκηρύσσονται με εγκύκλιο της Κ.Δ.Ε προς 
όλα τα τμήματα τρεις (3) μήνες πριν την διεξαγωγή τους. Με 
την ίδια εγκύκλιο η Κ.Δ.Ε γνωστοποιεί την ημερομηνία 
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στην Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε) καθώς και στις Τοπικές Εφορευτικές 
Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε) για να αναλάβουν το έργο τους. 

Η διεξαγωγή των εκλογών μπορεί να αναβληθεί σε 
περίπτωση που:  

α. Αναβληθεί η τακτική Σύνοδος της Πανελλαδικής 
Αντιπροσωπείας  

β. Αποφασισθεί ομόφωνα από την Κ.Δ.Ε. 
 

Άρθρο 33 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1. Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των μελών 
της Κ.Δ.Ε, της Κ.Ε.Ε, του Π.Σ είναι η απλή αναλογική με 
ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων ή και μεμονωμένων 
υποψηφίων. 

2. Κάθε συνδυασμός υποψηφίων καταρτίζεται με 
έγγραφη δήλωση, κατά σειρά επωνύμου υπογραφόμενη 
από τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου ή τον μεμονωμένο 
υποψήφιο. Στη δήλωση περιλαμβάνεται Αριθμός Μητρώου 

Άρθρο (33) 30 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1. Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των μελών της 
Κ.Δ.Ε, της Κ.Ε.Ε, του Π.Σ είναι η απλή αναλογική με 
ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων ή και μεμονωμένων 
υποψηφίων. 

2. Κάθε συνδυασμός υποψηφίων καταρτίζεται με 
έγγραφη δήλωση, κατά σειρά επωνύμου υπογραφόμενη 
από τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου ή τον μεμονωμένο 
υποψήφιο. Στη δήλωση περιλαμβάνεται Αριθμός Μητρώου 



25 

 
 

Τακτικού μέλους Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο 
και ειδικότητα κάθε υποψηφίου. 

3. Από κάθε συνδυασμό υποψηφίων, ή από τους 
μεμονωμένους υποψηφίους, εκλέγονται – με την πρώτη 
κατανομή - τόσοι, όσο το πηλίκο που προκύπτει, διαιρώντας 
τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε κάθε συνδυασμός ή 
μοναχικός υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο, δηλαδή, με τον 
αριθμό που δίνει η σχέση: σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων 
δια 15 (αριθμός μελών Κ.Δ.Ε). 

- Εάν δεν συμπληρωθούν οι θέσεις της Κ.Δ.Ε από την 
πρώτη κατανομή, επακολουθεί δεύτερη, στην οποία 
μετέχουν και οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι 
υποψήφιοι, που ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων τους 
δεν υπερβαίνει το εκλογικό μέτρο, οπότε οι υπολειπόμενες 
θέσεις καταλαμβάνονται με την σειρά των μεγαλύτερων 
υπολοίπων. Εάν συμβεί να υπάρχουν ίσα υπόλοιπα, γίνεται 
κλήρωση μεταξύ τους από την Κ.ΕΦ.Ε. 

4. Η εκλογή των υποψηφίων Συμβούλων, γίνεται με 
βάση το σύνολο των σταυρών προτίμησης για τον καθένα 
τους. Ο εκλογέας εκδηλώνει την προτίμησή του, ανάμεσα 
στους υποψηφίους του συνδυασμού που ψηφίζει, 
σημειώνοντας με σταυρό, το όνομα η τα ονόματα της 
επιλογής του. 

5.  Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού θα 
περιλαμβάνει τις υποψηφιότητες και των τριών Κεντρικών 
Οργάνων. 

6.  Κάθε μέλος μπορεί να είναι υποψήφιος για ένα 
Κεντρικό Όργανο. 

Εκλογές Συνέδρων 
1. Ο αριθμός των Συνέδρων που εκλέγονται από κάθε 

Νομαρχιακό Τμήμα, κατά τις Γενικές Εκλογές προκύπτει από 
τον αριθμό των ψηφισάντων, διαιρούμενο δια του αριθμού 
τριάντα (30). Κλάσμα ψηφισάντων ίσο ή μεγαλύτερο του 
αριθμού δεκαπέντε (15) εκλέγει Σύνεδρο. Παράλληλα 
εκλέγονται και αναπληρωματικοί Σύνεδροι κατ’ αναλογία 
1:2 περίπου των τακτικών, για την αναπλήρωση σε 
περίπτωση κωλύματος. 

2. Οι Σύνεδροι εκλέγονται με το εκλογικό σύστημα 
που ισχύει για την εκλογή των προβλεπομένων οργάνων της 
παραγράφου 1 α, β, γ, δ του Άρθρου 14. 
 

Τακτικού μέλους Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο 
και ειδικότητα κάθε υποψηφίου. 

3. Από κάθε συνδυασμό υποψηφίων, ή από τους 
μεμονωμένους υποψηφίους, εκλέγονται – με την πρώτη 
κατανομή - τόσοι, όσο το πηλίκο που προκύπτει, 
διαιρώντας τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε κάθε 
συνδυασμός ή μοναχικός υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο, 
δηλαδή, με τον αριθμό που δίνει η σχέση: σύνολο εγκύρων 
ψηφοδελτίων δια 15 (αριθμός μελών Κ.Δ.Ε). 

- Εάν δεν συμπληρωθούν οι θέσεις της Κ.Δ.Ε από την 
πρώτη κατανομή, επακολουθεί δεύτερη, στην οποία 
μετέχουν και οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι 
υποψήφιοι, που ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων τους 
δεν υπερβαίνει το εκλογικό μέτρο, οπότε οι υπολειπόμενες 
θέσεις καταλαμβάνονται με την σειρά των μεγαλύτερων 
υπολοίπων. Εάν συμβεί να υπάρχουν ίσα υπόλοιπα, γίνεται 
κλήρωση μεταξύ τους από την Κ.ΕΦ.Ε. 

4. Η εκλογή των υποψηφίων Συμβούλων, γίνεται με βάση 
το σύνολο των σταυρών προτίμησης για τον καθένα τους. Ο 
εκλογέας εκδηλώνει την προτίμησή του, ανάμεσα στους 
υποψηφίους του συνδυασμού που ψηφίζει, σημειώνοντας 
με σταυρό, το όνομα η τα ονόματα της επιλογής του. 

5.  Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού θα περιλαμβάνει 
τις υποψηφιότητες και των τριών Κεντρικών Οργάνων. 

6.  Κάθε μέλος μπορεί να είναι υποψήφιος για ένα 
Κεντρικό Όργανο. 

 
 

Εκλογές Αντιπροσώπων στην Πανελλαδική 
Αντιπροσωπεία 

1. Ο αριθμός των Αντιπροσώπων στην Πανελλαδική 
Αντιπροσωπεία που εκλέγονται από κάθε Τμήμα, κατά τις 
Γενικές Εκλογές προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων, 
διαιρούμενο δια του αριθμού τριάντα (30). Κλάσμα 
ψηφισάντων ίσο ή μεγαλύτερο του αριθμού δεκαπέντε (15) 
εκλέγει Αντιπρόσωπο. Παράλληλα εκλέγονται και 
αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι κατ’ αναλογία 1:2 περίπου 
των τακτικών, για την αναπλήρωση σε περίπτωση κωλύματος. 

2.Οι Αντιπρόσωποι εκλέγονται με το εκλογικό σύστημα 
που ισχύει για την εκλογή των προβλεπομένων οργάνων της 
παραγράφου 1 α, β, γ, δ του Άρθρου 14. 

3.Κάθε Τμήμα,εκλέγει τουλάχιστον έναν (1) Αντιπρόσωπο 
στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία. 

Άρθρο 34 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.ΕΦ.Ε) 

1. Η Κ.ΕΦ.Ε είναι το κεντρικό όργανο εποπτείας των 
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των Κεντρικών Οργάνων της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, καθώς και θεμάτων που ρητώς αναφέρονται στο 
παρόν Καταστατικό. 

- Αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε 
αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από το ανά τριετία 
τακτικό Συνέδριο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με ψηφοδέλτιο κατά το 
σύστημα των γενικών εκλογών. 

- Συνέρχεται εντός 10 ημερών με ευθύνη του 
πλειοψηφήσαντος συμβούλου ή συνδυασμού και εκλέγει 
τον Πρόεδρό της. 

- Βρίσκεται σε απαρτία με τρία τουλάχιστον μέλη 

Άρθρο (34) 31 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.ΕΦ.Ε) 

1. Η Κ.ΕΦ.Ε είναι το κεντρικό όργανο εποπτείας των 
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των Κεντρικών Οργάνων της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, καθώς και θεμάτων που ρητώς αναφέρονται στο 
παρόν Καταστατικό. Σαυτή υπάγονται οι ΤΕΦΕ. 

- Αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και πέντε 
αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από την τακτική 
σύγκληση της Πανελλαδικής Αντιπροσωπείας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
με ψηφοδέλτιο κατά το σύστημα των γενικών εκλογών. 

- Συνέρχεται εντός 10 ημερών με ευθύνη του 
πλειοψηφήσαντος συμβούλου ή συνδυασμού και εκλέγει 
τον Πρόεδρό της. 

- Βρίσκεται σε απαρτία με τρία τουλάχιστον μέλη της. 
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της. 
2. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και μη 

Σύνεδροι, τακτικά μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.  
3. Η Κ.ΕΦ.Ε αναλαμβάνει την άσκηση των 

καθηκόντων της από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί στον 
Πρόεδρό της, η προκήρυξη των εκλογών από την Κ.Δ.Ε 
(Άρθρο 32). 

4. Έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών για 
ανάδειξη Αντιπροσώπων – Συνέδρων στην έδρα της 
Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής. 
 

2. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και μη Σύνεδροι, 
τακτικά μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.  

3. Η Κ.ΕΦ.Ε αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων 
της από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί στον Πρόεδρό της, 
η προκήρυξη των εκλογών από την Κ.Δ.Ε (Άρθρο 32). 

4. Έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών για ανάδειξη 
Αντιπροσώπων στην έδρα της Κεντρικής Διοικούσας 
Επιτροπής. 

 

Άρθρο 35 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΣ 

1. Σαράντα ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται 
στην Κ.ΕΦ.Ε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ οι δηλώσεις συνδυασμών υποψηφίων (Άρθρο 33) 
και οι υποψηφιότητες μεμονωμένων υποψηφίων, για το 
αξίωμα του μέλους της Κ.Δ.Ε, της Κεντρικής Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή για το 
Συνέδριο. 

2. Η Κ.ΕΦ.Ε μετά τον έλεγχο των νομίμων 
προϋποθέσεων και της ταμειακής τακτοποίησης των 
υποψηφίων, ανακηρύσσει μέσα στο επόμενο πενθήμερο 
και με ιδιαίτερες καταστάσεις αναρτώμενες επί 
επταήμερον, στους πίνακες ανακοινώσεων των κεντρικών 
γραφείων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ: 

α) Τους συνδυασμούς υποψηφίων, για τα αντίστοιχα 
όργανα. 

β) Τους μεμονωμένους υποψήφιους. 
Μετά την πάροδο του επταημέρου, και εφ’ όσον δεν 

έχει υποβληθεί ένσταση ή αντίρρηση, η ανακήρυξη 
καθίσταται οριστική. 

3. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά της 
παραπάνω ανακήρυξης, η Κ.ΕΦ.Ε αποφαίνεται σχετικά, 
τροποποιώντας ενδεχόμενα ή μη με αιτιολογημένη 
απόφασή της την αρχική ανακήρυξη, που - έτσι - καθίσταται 
οριστική. 

4. Ανάλογη διαδικασία τηρείται και από τις Τ.ΕΦ.Ε για 
την ανάδειξη των Διοικουσών Επιτροπών, των Ν.Ε.Ε και των 
Συνέδρων. 

 

Άρθρο (35) 32 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΣ 

1. Σαράντα ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται 
στην Κ.ΕΦ.Ε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ οι δηλώσεις συνδυασμών υποψηφίων (Άρθρο 33) 
και οι υποψηφιότητες μεμονωμένων υποψηφίων, για το 
αξίωμα του μέλους της Κ.Δ.Ε, της Κεντρικής Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή για την 
Πανελλαδική Αντιπροσωπεία.  

2. Η Κ.ΕΦ.Ε μετά τον έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων 
και της ταμειακής τακτοποίησης των υποψηφίων, 
ανακηρύσσει μέσα στο επόμενο πενθήμερο και με 
ιδιαίτερες καταστάσεις αναρτώμενες επί επταήμερον, 
στους πίνακες ανακοινώσεων των κεντρικών γραφείων της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ: 

α) Τους συνδυασμούς υποψηφίων, για τα αντίστοιχα 
όργανα. 

β) Τους μεμονωμένους υποψήφιους. 
Μετά την πάροδο του επταημέρου, και εφ’ όσον δεν έχει 

υποβληθεί ένσταση ή αντίρρηση, η ανακήρυξη καθίσταται 
οριστική. 

3. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά της παραπάνω 
ανακήρυξης, η Κ.ΕΦ.Ε αποφαίνεται σχετικά, 
τροποποιώντας ενδεχόμενα ή μη με αιτιολογημένη 
απόφασή της την αρχική ανακήρυξη, που - έτσι - 
καθίσταται οριστική. 

4. Ανάλογη διαδικασία τηρείται και από τις Τ.ΕΦ.Ε για την 
ανάδειξη των Διοικουσών Επιτροπών, των Τμημάτων  και 
των  Αντιπροσώπων στην Πανελλαδική Αντιπροσωπεία. 

 

Άρθρο 36 
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Σύμφωνα με την γενόμενη ανακήρυξη των υποψηφίων, 
η Κ.ΕΦ.Ε εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια καθενός των 
συνδυασμών υποψηφίων και καθενός των μεμονωμένων 
υποψηφίων, σε όμοιες και ακριβείς για όλους διαστάσεις 
και χρώμα.  

Οι υποψήφιοι καταχωρούνται στα ψηφοδέλτια σε 
ξεχωριστές στήλες για τα τρία όργανα (Κ.Δ.Ε, Κ.Ε.Ε, Π.Σ.) με 
την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, το οποίο 
στοιχίζεται με το όνομα, το πατρώνυμο και την ειδικότητα. 
Ακολούθως τα ψηφοδέλτια προωθούνται έγκαιρα στις 
Τ.ΕΦ.Ε. 

Ανάλογη διαδικασία κατάρτισης των συνδυασμών και 
ανακήρυξης των υποψηφίων τηρείται για τα Νομαρχιακά 
Όργανα και τους Συνέδρους, το αργότερο 10 μέρες πριν τις 

Άρθρο (36) 33 
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Σύμφωνα με την γενόμενη ανακήρυξη των υποψηφίων, η 
Κ.ΕΦ.Ε εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια καθενός των συνδυασμών 
υποψηφίων και καθενός των μεμονωμένων υποψηφίων, σε 
όμοιες και ακριβείς για όλους διαστάσεις και χρώμα.  

Οι υποψήφιοι καταχωρούνται στα ψηφοδέλτια σε 
ξεχωριστές στήλες για τα τρία όργανα (Κ.Δ.Ε, Κ.Ε.Ε, Π.Σ.) με την 
αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, το οποίο στοιχίζεται με 
το όνομα, το πατρώνυμο και την ειδικότητα. Ακολούθως τα 
ψηφοδέλτια προωθούνται έγκαιρα στις Τ.ΕΦ.Ε. 

Ανάλογη διαδικασία κατάρτισης των συνδυασμών και 
ανακήρυξης των υποψηφίων τηρείται για τα Όργανα του 
τμήματος και τους, Αντιπροσώπους στην Πανελλαδική 
Αντιπροσωπεία το αργότερο 10 μέρες πριν τις γενικές εκλογές. 

Οι φάκελοι που χρησιμοποιούνται, για το απόρρητο της 
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γενικές εκλογές. 
Οι φάκελοι που χρησιμοποιούνται, για το απόρρητο της 

ψηφοφορίας σφραγίζονται και μονογραφούνται από τον 
Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε ή της Τ.ΕΦ.Ε. 

Τόσο ο Γραμματέας Οικονομικού της Κ.Δ.Ε για τα μέλη 
της Έδρας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (Περιφέρεια Αττικής), όσο και οι 
Γραμματείς Οικονομικού των N.Τ έχουν ετοιμάσει τους 
εκλογικούς καταλόγους (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, 
Αριθμό Μητρώου) των αντιστοίχων μελών και αφού τους 
επικυρώσουν με την υπογραφή τους, τους παραδίνουν 
στους Προέδρους των Εφορευτικών Επιτροπών (Κ.ΕΦ.Ε ή 
Τ.ΕΦ.Ε) μέσα στα χρονικά περιθώρια που καθορίζει η 
απόφαση προκήρυξης των εκλογών. 

Με απόφαση της απερχόμενης Κ.Δ.Ε καθορίζεται το ύψος 
της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών της Κ.ΕΦ.Ε ή των 

Τ.ΕΦ.Ε κατά τις ημέρες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και τις 
ημέρες ανακήρυξης των αποτελεσμάτων. 

ψηφοφορίας σφραγίζονται και μονογραφούνται από τον 
Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε ή της Τ.ΕΦ.Ε. 

Με ευθύνη του Γραμματέα Οικονομικού της Κ.Δ.Ε, τόσο  
για τα μέλη της Έδρας της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (Περιφέρεια Αττικής), όσο 
και των Τμημάτων ετοιμάζονται οι  εκλογικοί κατάλογοι 
(Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αριθμό Μητρώου) των 
αντιστοίχων μελών και αφού τους επικυρώσει με την 
υπογραφή του αποστέλλονται και παραδίδονται, με απόδειξη, 
στους Προέδρους των Εφορευτικών Επιτροπών (Κ.ΕΦ.Ε ή 
Τ.ΕΦ.Ε) μέσα στα χρονικά περιθώρια που καθορίζει η 
απόφαση προκήρυξης των εκλογών. 

Με απόφαση της απερχόμενης Κ.Δ.Ε καθορίζεται το ύψος 
της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών της Κ.ΕΦ.Ε ή των 
Τ.ΕΦ.Ε κατά τις ημέρες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και τις 
ημέρες ανακήρυξης των αποτελεσμάτων. 

 

 
Άρθρο 37 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
1. Η ψηφοφορία διεξάγεται στα κεντρικά γραφεία της 

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε και στην έδρα κάθε 
Νομαρχιακού Τμήματος ή σε τόπο που ορίζεται από την 
Τ.ΕΦ.Ε για τα μέλη που υπάγονται σ’ αυτά.  

Οι Αρχαιρεσίες γίνονται με καθολική μυστική 
ψηφοφορία και διαρκούν δυο ημέρες. Η Κ.Δ.Ε με την 
προκήρυξη των εκλογών καθορίζει ειδικό τρόπο διεξαγωγής 
τους σε νησιωτικά συμπλέγματα ή μικρά Νομαρχιακά 
Τμήματα εντός των ανωτέρω δυο ημερών εξετάζοντας τα 
σχετικά αιτήματα των Τμημάτων αυτών. 

Οι κάλπες ανοίγουν υποχρεωτικά τη δεύτερη ημέρα και 
μετά την λήξη τους τόσο στα Κεντρικά Γραφεία όσο και στα 
Νομαρχιακά Τμήματα.  

Οι αρχαιρεσίες κατά κανόνα, αρχίζουν στις 8 το πρωί 
και τελειώνουν στις 8 το βράδυ, με δυνατότητα παράτασής 
τους κατά τη δεύτερη ημέρα μέχρι την 9η μ.μ. εφ’ όσον 
συνεχίζεται η προσέλευση ψηφοφόρων. 

2. Τόσο η Κ.ΕΦ.Ε, όσο και οι Τοπικές Εφορευτικές 
Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε) μεριμνούν για την τήρηση της τάξης και 
εποπτεύουν, ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, 
με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που απορρέουν από 
το ενιαίο Μητρώο Τακτικών Μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ το οποίο 
τηρείται με ευθύνη της Κ.Δ.Ε και αποφαίνονται για κάθε 
αμφισβήτηση ή ένσταση, που θα υποβληθεί. Αν 
απουσιάζουν μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, οι 
αρχαιρεσίες διεξάγονται από τα υπόλοιπα μέλη. 

3α. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ των υποψηφίων, των εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων τους, ή των εκλογέων, υποβάλλονται γραπτά 
στις Εφορευτικές Επιτροπές (Κ.ΕΦ.Ε ή Τ.ΕΦ.Ε) καθ’ όλην την 
διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής. 

Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή, αποφαίνεται για τις 
ενστάσεις που έχουν σχέση με τη ψηφοφορία και τη 
διαλογή της δικαιοδοσίας της. Οι αποφάσεις της 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Οι 
συνδυασμοί υποψήφιων έχουν δικαίωμα να 
παρευρίσκονται στην ψηφοφορία και την διαλογή, μέσω 

 
Άρθρο (37) 34 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
1. Η ψηφοφορία διεξάγεται στα κεντρικά γραφεία της 

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε και στην έδρα κάθε Τμήματος 
ή σε τόπο που ορίζεται από την Τ.ΕΦ.Ε ή Κ.Ε.Φ.Ε. για τα 
μέλη που υπάγονται σ’ αυτά.  

Οι Αρχαιρεσίες γίνονται με καθολική μυστική ψηφοφορία 
και διαρκούν δυο ημέρες. Η Κ.Δ.Ε με την προκήρυξη των 
εκλογών καθορίζει ειδικό τρόπο διεξαγωγής τους σε νησιωτικά 
συμπλέγματα ή μικρά Τμήματα ή σε Τμήματα όταν πρόκειται 
να διανυθούν μεγάλες αποστάσεις σε σχέση με τον τόπο 
ψηφοφορίας ή είναι δυσχερής η πρόσβαση σαυτόν, εντός των 
ανωτέρω δυο ημερών εξετάζοντας τα σχετικά αιτήματα των 
Τμημάτων αυτών. 

Οι κάλπες ανοίγουν υποχρεωτικά τη δεύτερη ημέρα και 
μετά την λήξη τους τόσο στα Κεντρικά Γραφεία όσο και στα 
Τμήματα.  

Οι αρχαιρεσίες κατά κανόνα, αρχίζουν στις 8 το πρωί και 
τελειώνουν στις 8 το βράδυ, με δυνατότητα παράτασής τους 
κατά τη δεύτερη ημέρα μέχρι την 9η μ.μ. εφ’ όσον συνεχίζεται 
η προσέλευση ψηφοφόρων. 

2. Τόσο η Κ.ΕΦ.Ε, όσο και οι Τοπικές Εφορευτικές 
Επιτροπές (Τ.ΕΦ.Ε) μεριμνούν για την τήρηση της τάξης και 
εποπτεύουν, ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του 
Καταστατικού, με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που 
απορρέουν από το ενιαίο Μητρώο Τακτικών Μελών της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ το οποίο τηρείται με ευθύνη της Κ.Δ.Ε και 
αποφαίνονται για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση, που θα 
υποβληθεί. Αν απουσιάζουν μέλη των Τοπικών 
Εφορευτικών Επιτροπών, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από 
τα υπόλοιπα μέλη. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής των 
εκλογών η ΤΕΦΕ ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις 
της ΚΕΦΕ. Τυχόν μη συμμόρφωση μέλους της ΤΕΦΕ στα 
ανωτέρω, συνιστά Πειθαρχικό αδίκημα.  

3α. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ των υποψηφίων, των εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων τους, ή των εκλογέων, υποβάλλονται γραπτά 
στις Εφορευτικές Επιτροπές (Κ.ΕΦ.Ε ή Τ.ΕΦ.Ε) καθ’ όλην την 
διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής. 
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εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους. 
3β. Ενστάσεις που αφορούν το πρακτικό ανακήρυξης 

των εκλεγμένων – ως προς την ορθή καταμέτρηση των 
τελικών αποτελεσμάτων απ’ τα πρακτικά των τοπικών 
εφορευτικών επιτροπών – υποβάλλονται εντός πενθημέρου 
από την ανακήρυξη των εκλεγέντων. Η Κ.ΕΦ.Ε υποχρεούται 
να συνέλθει μετά το πιο πάνω πενθήμερο και να 
αποφασίσει. Αφού αποφασίσει επί των ενστάσεων, την 
επόμενη ημέρα η Κ.ΕΦ.Ε κάνει την οριστική ανακήρυξη των 
εκλεγέντων. 

Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως στα εκλογικά κέντρα 
των Τμημάτων στα οποία ανήκουν. 

Μέλη που προβλέπεται να βρίσκονται κατά την ημέρα 
της ψηφοφορίας στην έδρα άλλου Τμήματος από εκείνο στο 
οποίο ανήκουν, μπορούν να ψηφίσουν στην έδρα της 
έκτακτης παρουσίας τους μόνο για τα Κεντρικά Όργανα της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ αφού φέρουν βεβαίωση της Κ.ΕΦ.Ε ότι 
διαγράφηκαν από τον εκλογικό κατάλογο που είναι 
καταχωρημένα και επίσης βεβαίωση του Τμήματός τους, ότι 
είναι ταμειακά ενήμερα, την οποία καταθέτουν σαν 
δικαιολογητικό στην οικεία Τ.ΕΦ.Ε, επιδεικνύοντας και την 
ταυτότητα μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και την αστυνομική τους 
ταυτότητα. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές κατά τον 
χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών τηρούν κατάσταση, 
ελέγχοντας τα στοιχεία ταυτότητας, τον Αριθμό Μητρώου 
και την ταμειακή ενημερότητα των μελών που ψηφίζουν. 

Οι καταστάσεις αυτές διαβιβάζονται στη Κ.ΕΦ.Ε μαζί με 
τα ψηφοδέλτια και τα πρακτικά ανάδειξης των Κεντρικών 
Οργάνων. 

Τα σχέδια πρακτικών έκδοσης των αποτελεσμάτων 
κατά το δυνατόν πρέπει να έχουν ενιαία μορφή σε όλα τα 
Νομαρχιακά Τμήματα όπως αυτά έχουν καθορισθεί από την 
Κ.Δ.Ε και έχουν αποσταλεί μερίμνει της, στις Τ.ΕΦ.Ε 

Μετά τον τερματισμό της ψηφοφορίας, υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε ή τις Τ.ΕΦ.Ε και σημειώνεται ο 
αύξων αριθμός αυτών. Κατόπιν ανοίγεται η ψηφοδόχος, 
καταμετρούνται οι φάκελοι και διαπιστώνεται αν ο αριθμός 
τους συμφωνεί με τον αριθμό της κατάστασης ψηφισάντων. 

Εάν περισσεύουν φάκελοι, τότε παίρνονται στην τύχη 
τόσοι, όσοι οι πλεονάζοντες και, πριν ανοιχτούν, 
καταστρέφονται. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι, και τα 
ψηφοδέλτια, υπογράφονται από τον Πρόεδρο της κατά 
περίπτωση αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής, αφού 
αναγραφεί στο επάνω αριστερό σημείο τους ο αύξων 
αριθμός τους και στο επάνω δεξιό – ολόγραφα ο αριθμός 
των σταυρών προτίμησης που είναι σημειωμένοι δίπλα από 
τα ονόματα των υποψηφίων για κάθε Όργανο. Ακολουθεί: 

α) η διαλογή των ψήφων και η σύνταξη – υπογραφή 
του πρακτικού εκλογής των Κεντρικών Οργάνων (Κ.Δ.Ε, 
Κ.ΕΦ.Ε, Π.Σ) και η αποστολή με Τηλεομοιοτυπία (fax) στον 
Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε και στον απερχόμενο Πρόεδρο της 
Κ.Δ.Ε 

β) γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων ή των ψήφων σε 
περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου των Τοπικών Οργάνων και 
υπογράφεται το σχετικό πρακτικό το οποίο κοινοποιείται 
στην Κ.ΕΦ.Ε όπως προβλέπεται στα σχετικά Άρθρα του 

Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή, αποφαίνεται για τις 
ενστάσεις που έχουν σχέση με τη ψηφοφορία και τη διαλογή 
της δικαιοδοσίας της. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία των παρόντων. Οι συνδυασμοί υποψήφιων έχουν 
δικαίωμα να παρευρίσκονται στην ψηφοφορία και την 
διαλογή, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους. 

3β. Ενστάσεις που αφορούν το πρακτικό ανακήρυξης των 
εκλεγμένων – ως προς την ορθή καταμέτρηση των τελικών 
αποτελεσμάτων απ’ τα πρακτικά των τοπικών εφορευτικών 
επιτροπών – υποβάλλονται εντός πενθημέρου από την 
ανακήρυξη των εκλεγέντων. Η Κ.ΕΦ.Ε υποχρεούται να 
συνέλθει μετά το πιο πάνω πενθήμερο και να αποφασίσει. 
Αφού αποφασίσει επί των ενστάσεων, την επόμενη ημέρα η 
Κ.ΕΦ.Ε κάνει την οριστική ανακήρυξη των εκλεγέντων. 

Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως στα εκλογικά κέντρα 
των Τμημάτων στα οποία ανήκουν. 

Μέλη που προβλέπεται να βρίσκονται κατά την ημέρα της 
ψηφοφορίας στην έδρα άλλου Τμήματος από εκείνο στο οποίο 
ανήκουν, μπορούν να ψηφίσουν στην έδρα της έκτακτης 
παρουσίας τους μόνο για τα Κεντρικά Όργανα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
αφού φέρουν βεβαίωση της Κ.ΕΦ.Ε ότι διαγράφηκαν από τον 
εκλογικό κατάλογο που είναι καταχωρημένα και επίσης 
βεβαίωση του Τμήματος τους, ότι είναι ταμειακά ενήμερα, την 
οποία καταθέτουν σαν δικαιολογητικό στην οικεία Τ.ΕΦ.Ε, 
επιδεικνύοντας και την ταυτότητα μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ και την 
αστυνομική τους ταυτότητα. Οι Τοπικές Εφορευτικές 
Επιτροπές κατά τον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών 
τηρούν κατάσταση Ψηφισάντων , ελέγχοντας τα στοιχεία 
ταυτότητας, τον Αριθμό Μητρώου και την ταμειακή 
ενημερότητα των μελών που ψηφίζουν με βάση τον εκλογικό 
τους κατάλογο . 

Οι καταστάσεις αυτές διαβιβάζονται στη Κ.ΕΦ.Ε μαζί με τα 
ψηφοδέλτια και τα πρακτικά ανάδειξης των Κεντρικών 
Οργάνων. 

Τα σχέδια πρακτικών έκδοσης των αποτελεσμάτων κατά 
το δυνατόν πρέπει να έχουν ενιαία μορφή σε όλα τα Τμήματα 
όπως αυτά έχουν καθορισθεί από την Κ.Δ.Ε και έχουν 
αποσταλεί μερίμνει της, στις Τ.ΕΦ.Ε 

Μετά τον τερματισμό της ψηφοφορίας, η κατάσταση 
ψηφισάντων υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε ή τις 
Τ.ΕΦ.Ε και σημειώνεται ο αύξων αριθμός αυτών. Κατόπιν 
ανοίγεται η ψηφοδόχος, καταμετρούνται οι φάκελοι και 
διαπιστώνεται αν ο αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό της 
κατάστασης ψηφισάντων. 

Εάν περισσεύουν φάκελοι, τότε παίρνονται στην τύχη 
τόσοι, όσοι οι πλεονάζοντες και, πριν ανοιχτούν, 
καταστρέφονται. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι, και τα 
ψηφοδέλτια, υπογράφονται από τον Πρόεδρο της κατά 
περίπτωση αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής, αφού 
αναγραφεί στο επάνω αριστερό σημείο τους ο αύξων αριθμός 
τους και στο επάνω δεξιό – ολόγραφα ο αριθμός των σταυρών 
προτίμησης που είναι σημειωμένοι δίπλα από τα ονόματα των 
υποψηφίων για κάθε Όργανο. Ακολουθεί: 

α) η διαλογή των ψήφων και η σύνταξη – υπογραφή του 
πρακτικού εκλογής των Κεντρικών Οργάνων (Κ.Δ.Ε, Κ.ΕΦ.Ε, 
Π.Σ) και η αποστολή με Τηλεομοιοτυπία (fax) στον Πρόεδρο 
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παρόντος Καταστατικού. 
3. Το υλικό της εκλογής (ψηφοδέλτια, καταστάσεις 

ψηφισάντων, ενδεχόμενες ενστάσεις με τις επ’ αυτών 
αποφάσεις της Τ.ΕΦ.Ε, επικυρωμένα πρακτικά εκλογής), 
που αφορούν την εκλογή των Κεντρικών Οργάνων 
σφραγίζονται σε δέμα και αποστέλλονται συστημένα την 
επόμενη των εκλογών και μέσα στις πέντε επόμενες ημέρες 
στον Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε. Τα επίσημα πρακτικά εκλογής 
καθώς και το υλικό εκλογής των Τοπικών Οργάνων 
(πρακτικό εκλογής Δ.Ε του Ν.Τ, Σύνεδροι και Ν.Ε.Ε) με την 
ίδια διαδικασία αποστέλλονται στον Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε 
ταυτόχρονα με των κεντρικών ή το αργότερο μέσα στις 
επόμενες 10 ημέρες. 

Στο αρχείο του τμήματος τηρούνται αντίγραφα 
πρακτικών των αρχαιρεσιών και των καταστάσεων όσων 
εψήφισαν μέχρι την οριστική έκδοση των αποτελεσμάτων 
από την Κ.ΕΦ.Ε. 

Τα ψηφοδέλτια όλων των εκλογικών Τμημάτων 
φυλάσσονται μέχρι δυο μήνες από τις εκλογές με ευθύνη, 
του Προέδρου του Ν.Τ ή της Τ.ΕΦ.Ε. 
 

της Κ.ΕΦ.Ε και στον απερχόμενο Πρόεδρο της Κ.Δ.Ε 
β) γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων ή των ψήφων σε 

περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου των Τοπικών Οργάνων και 
υπογράφεται το σχετικό πρακτικό το οποίο κοινοποιείται στην 
Κ.ΕΦ.Ε όπως προβλέπεται στα σχετικά Άρθρα του παρόντος 
Καταστατικού. 

3. Το υλικό της εκλογής (ψηφοδέλτια, καταστάσεις 
ψηφισάντων, ενδεχόμενες ενστάσεις με τις επ’ αυτών 
αποφάσεις της Τ.ΕΦ.Ε, επικυρωμένα πρακτικά εκλογής), 
που αφορούν την εκλογή των Κεντρικών Οργάνων 
σφραγίζονται σε δέμα και αποστέλλονται συστημένα την 
επόμενη των εκλογών και μέσα στις πέντε επόμενες ημέρες 
στον Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε. Τα επίσημα πρακτικά εκλογής 
καθώς και το υλικό εκλογής των Τοπικών Οργάνων 
(πρακτικό εκλογής της Δ.Ε του Τμήματος, Αντιπρόσωποι στο 
στην Πανελλαδική Αντιπροσωπία Συνέδριο) με την ίδια 
διαδικασία αποστέλλονται στον Πρόεδρο της Κ.ΕΦ.Ε 
ταυτόχρονα με των κεντρικών ή το αργότερο μέσα στις 
επόμενες 10 ημέρες. Η μη τήρηση των παραπάνω 
προθεσμιών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.  

Στο αρχείο του Τμήματος, τηρούνται αντίγραφα 
πρακτικών των αρχαιρεσιών και των καταστάσεων όσων 
εψήφισαν μέχρι την οριστική έκδοση των αποτελεσμάτων από 
την Κ.ΕΦ.Ε. 

Τα ψηφοδέλτια όλων των εκλογικών Τμημάτων 
φυλάσσονται μέχρι δυο μήνες από τις εκλογές με ευθύνη, του 
Προέδρου του Τμήματος ή της Τ.ΕΦ.Ε. 

 
 

Άρθρο 38 Παραμένει ως έχει 

Άρθρο 39 
ΕΚΛΟΓΗ Δ.Ε ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν.Ε.Ε.) 
1. Η ανά τριετία ανανέωση της σύνθεσης των Δ.Ε ή των 

Ν.Ε.Ε των Ν.Τ γίνεται όπως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. 
2. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να γίνει εκλογή Δ.Ε ή 

Ν.Ε.Ε του Ν.Τ πριν την λήξη της θητείας των, αυτή 
διεξάγεται σύμφωνα με σχετική Απόφαση της Κ.Δ.Ε και η 
θητεία τους ταυτίζεται με τον υπόλοιπο χρόνο θητείας των 
άλλων Οργάνων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
 

Άρθρο (39) 36 
ΕΚΛΟΓΗ Δ.Ε ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

1. Η ανά τετραετία  ανανέωση της σύνθεσης των Δ.Ε των 
Τμημάτων γίνεται όπως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. 

2. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να γίνει εκλογή Δ.Ε 
Τμήματος πριν την λήξη της θητείας του, αυτή διεξάγεται 
σύμφωνα με σχετική Απόφαση της Κ.Δ.Ε και η θητεία του 
ταυτίζεται με τον υπόλοιπο χρόνο θητείας των άλλων Οργάνων 
της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Άρθρο 40 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Η τροποποίηση, συμπλήρωση η αναμόρφωση του 

παρόντος Καταστατικού γίνεται από το Συνέδριο της 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Στην περίπτωση αυτή η σύγκληση του Συνεδρίου 
προκηρύσσεται και ως καταστατική, η δε τροποποίηση κ.λ.π 
ενεργείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του 
παρόντος. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Άρθρο (40) 37 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Η τροποποίηση, συμπλήρωση η αναμόρφωση του 

παρόντος Καταστατικού γίνεται από την Πανελλαδική 
Αντιπροσωπεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Στην περίπτωση αυτή η 
σύγκλησή του προκηρύσσεται και ως καταστατική, η δε 
τροποποίηση κ.λ.π ενεργείται σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 18 του παρόντος. 
 

Άρθρο 41 Παραμένει ως έχει 
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Άρθρο 42 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ έχει σφραγίδα κυκλική, που περιφερειακά 
φέρει την ονομασία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» και στο 
κέντρο συντετμημένο τίτλο «Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.»  

Οι σφραγίδες των Ν.Τ της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι και αυτές 
κυκλικές και αναγράφουν, εκτός από την ονομασία 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» και την συμπλήρωση στο 
κέντρο του χαρακτηριστικού τοπωνυμίου της περιοχής του 
κάθε Ν.Τ και φέρουν το χαρακτηριστικό αρκτικόλεξο Ν.Τ 
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

Καθορίζεται ανάγλυφο σήμα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ το οποίο 
αποτελείται από τη σύνθεση χαρακτηριστικών των βασικών 
ειδικοτήτων των μελών.  

Την ευθύνη έκδοσης των σφραγίδων των Ν.Τ και 
συλλογής των παλαιών έχει η Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή. 

Όλα τα εξερχόμενα έγγραφα προκειμένου αυτά να 
θεωρούνται επίσημα πρέπει να φέρουν τις προβλεπόμενες 
από το Καταστατικό Υπογραφές, τη σφραγίδα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
καθώς και το χαρακτηριστικό αρκτικόλεξο με τις 
διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Γραφείων του Φορέα. 
 

Άρθρο (42) 39 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ έχει σφραγίδα κυκλική, που περιφερειακά 
φέρει την ονομασία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» και στο 
κέντρο συντετμημένο τίτλο «Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.»  

Οι σφραγίδες των Τμημάτων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι και αυτές 
κυκλικές και αναγράφουν, εκτός από την ονομασία 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» και την συμπλήρωση στο κέντρο 
του χαρακτηριστικού τοπωνυμίου της Περιφερειακής Ενότητας 
της περιοχής του κάθε Τμήματος και φέρουν το 
χαρακτηριστικό αρκτικόλεξο Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 

Καθορίζεται ανάγλυφο σήμα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ το οποίο 
αποτελείται από τη σύνθεση χαρακτηριστικών των βασικών 
ειδικοτήτων των μελών.  

Την ευθύνη έκδοσης των σφραγίδων των Τμημάτων και 
συλλογής των παλαιών έχει η Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή. 

Όλα τα εξερχόμενα έγγραφα προκειμένου αυτά να 
θεωρούνται επίσημα πρέπει να φέρουν τις προβλεπόμενες 
από το Καταστατικό Υπογραφές, τη σφραγίδα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
καθώς και το χαρακτηριστικό αρκτικόλεξο με τις διευθύνσεις 
και τα τηλέφωνα των Γραφείων του Φορέα. 

 

Άρθρο 43 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Στις εκλογές των οργάνων της ΕΕΤΕΜ που θα διεξαχθούν 
εντός του έτους 2008, θα εφαρμοστεί το καταστατικό της 
όπως ίσχυε πριν από την παρούσα τροποποίηση του. 
 

Άρθρο (43) 40 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Στις εκλογές των οργάνων της ΕΕΤΕΜ που θα διεξαχθούν 
εντός του έτους 2021, θα εφαρμοστεί το παρόν καταστατικό 
όπως τροποποιείται. 
 

Άρθρο 44 
ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

1. Το παρόν Καταστατικό διαμορφώθηκε ως έχει, αφού 
ψηφίστηκε επί της αρχής, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από το 
18ο Συνέδριο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στις 1/12/2007, ύστερα από 
τροποποιήσεις του προϊσχύσαντος Καταστατικού της, που είχε 
ψηφισθεί από το 15ο Συνέδριο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (του έτους 1998) και 
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1129/99 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

2. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ της οποίας το Καταστατικό εγκρίθηκε με την 
απόφαση 1261/88 του Πρωτοδικείου Αθηνών και στη συνέχεια 
τροποποιήθηκε με την απόφαση του 13ου Συνεδρίου, που 
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 457/93 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, και την απόφαση του 15ου Συνεδρίου, που 
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1129/99 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, είναι καθολικός διάδοχος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Πτυχιούχων Υπομηχανικών – Τεχνολόγων Μηχανικών 
(Π.Ε.Π.Υ.ΤΕ.Μ), της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων 
Υπομηχανικών (Π.Ε.Π.Υ) και του Συλλόγου Υπομηχανικών 
Πτυχιούχων Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Σ.Υ.Π.Ε.Μ.Π), των 
οποίων τα καταστατικά εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις 
του Πρωτοδικείου Αθηνών: υπ’αριθμ. 1537/1943, 1928/1946, 
14030/1956, 13973/1960, 446/1973, 959/1978, 195/1983.»  

Άρθρο (44)  41 
ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

1. Το παρόν Καταστατικό διαμορφώθηκε ως έχει, αφού ψηφίστηκε 
επί της αρχής, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από το 22ο Συνέδριο 
της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στις 25/11/2017 ύστερα από τροποποιήσεις του 
προϊσχύσαντος Καταστατικού της, που είχε ψηφισθεί από το 18ο  
Συνέδριο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ (του έτους 2007) και επικυρώθηκε με την 
υπ’ αριθ. 377/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.  

2. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ της οποίας το Καταστατικό εγκρίθηκε με την 
απόφαση 1261/88 του Πρωτοδικείου Αθηνών και στη συνέχεια 
τροποποιήθηκε με την απόφαση του 13ου Συνεδρίου, που 
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ.457/93 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, την απόφαση του 15ου Συνεδρίου, που 
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1129/99 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών και την απόφαση του 18ου Συνεδρίου, που 
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 377/2010 απόφαση του Εφετείου 
Αθηνών,είναι καθολικός διάδοχος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Πτυχιούχων Υπομηχανικών – Τεχνολόγων Μηχανικών 
(Π.Ε.Π.Υ.ΤΕ.Μ), της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων 
Υπομηχανικών (Π.Ε.Π.Υ) και του Συλλόγου Υπομηχανικών 
Πτυχιούχων Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Σ.Υ.Π.Ε.Μ.Π), των 
οποίων τα καταστατικά εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις 
του Πρωτοδικείου Αθηνών: υπ’αριθμ. 1537/1943, 1928/1946, 
14030/1956, 13973/1960, 446/1973,959/1978, 195/1983.» 

 


