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Γηα ην ζέκα 6 ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 1
εο

 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο 

Αληηπξνζωπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. 

 

πλάδειθνη, 

ην άξζξν 14 ηνπ ΠΓ ηεο 27.11/14.12.1926 «πεξί θωδηθνπνηήζεωο ηωλ πεξί 

ζπζηάζεωο Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ θεηκέλωλ δηαηάμεωλ», όπωο ηξνπνπνηήζεθε 

από ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 1486/1984 θαη ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 

2184/1994, πξνβιέπεηαη όηη: 

«1. Σε θάζε λνκό, εθηόο από ηνπο λνκνύο πνπ εδξεύεη ην ΤΕΕ ή Πεξηθεξεηαθό ηνπ Τκήκα, 

ιεηηνπξγεί Ννκαξρηαθή Επηηξνπή ΤΕΕ. 

2. Η Ννκαξρηαθή Επηηξνπή απνηειείηαη από πέληε κέιε. Σηνπο λνκνύο πνπ ππάγνληαη ζε 

Πεξηθεξεηαθό Τκήκα ε εθινγή γίλεηαη από ηελ Αληηπξνζσπεία ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Τκήκαηνο θαη από κέιε Τκήκαηνο πνπ έρνπλ είηε θαηνηθία είηε επαγγεικαηηθή 

εγθαηάζηαζε ζην λνκό. Σηνπο άιινπο λνκνύο ε εθινγή γίλεηαη από ηελ Αληηπξνζσπεία 

ηνπ ΤΕΕ από κέιε ηνπ ΤΕΕ πνπ έρνπλ είηε θαηνηθία είηε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ζην 

λνκό. 

3. Οη Ννκαξρηαθέο Επηηξνπέο ΤΕΕ: 

α) επεμεξγάδνληαη ηα ζέκαηα απνθιεηζηηθά λνκαξρηαθνύ ελδηαθέξνληνο θαη εηζεγνύληαη 

ζρεηηθά ζηελ Αληηπξνζσπεία πνπ ηηο έρεη νξίζεη ή ηελ αληίζηνηρε Δηνηθνύζα Επηηξνπή. 

Μπνξνύλ επίζεο λα θάλνπλ πξνηάζεηο θαη γηα γεληθόηεξα ζέκαηα
.
 

β) νξίδνπλ ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ΤΕΕ ζε Επηηξνπέο ή άιια όξγαλα λνκαξρηαθνύ 

επηπέδνπ
.
 

γ) εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπ ΤΕΕ ζε λνκαξρηαθό επίπεδν πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 

γεληθώλ θαηεπζύλζεσλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΤΕΕ ή ηνπ αληίζηνηρνπ νξγάλνπ ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ Τκήκαηνο. 

4. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Επηηξνπήο γηα ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε 

αξκνδηόηεηάο ηεο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ άζθεζε απηήο από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ 

θέληξνπ ή ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Τκήκαηνο αληίζηνηρα. 

5. Η Αληηπξνζσπεία ηνπ ΤΕΕ ή ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Τκήκαηνο θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα 

απνζύξεη ηελ εκπηζηνζύλε ηεο από Ννκαξρηαθή Επηηξνπή. Σηελ πεξίπησζε απηή, όπσο 

θαη αλ παξαηηεζεί ή εθιείπεη κέινο ηεο Ννκαξρηαθήο Επηηξνπήο, γίλεηαη εθινγή λέσλ 

κειώλ από ηελ αξκόδηα Αληηπξνζσπεία. Γηα ηελ αλάθιεζε θαηά ηα ινηπά εθαξκόδεηαη 

αλάινγα ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8». 

Με βάζε ηελ πθηζηάκελε πεξηθεξεηαθή δηάξζξωζε ηνπ ΣΔΔ ε Αληηπξνζωπεία 

ηνπ ΣΔΔ πξέπεη λα εθιέμεη ηα Μέιε ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Κπθιάδωλ. 

Σειεπηαία θνξά πνπ ε Αληηπξνζωπεία ηνπ ΣΔΔ όξηζε ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή 

Κπθιάδωλ ήηαλ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 23-10-2010. 
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Δπεηδή ε ιεηηνπξγία ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο είλαη ζεκαληηθή, όπωο θαίλεηαη 

από ηελ παξαπάλω λνκνζεζία, παξαθαινύκε γηα ηελ εθινγή ηωλ Μειώλ ηεο θαη 

πξνηείλνπκε ηα παξαθάηω Μέιε πνπ είλαη θάηνηθνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

λεζηωηηθήο πεξηνρήο: 

1. Ιάθωβν Γηαθνπκή, Γηπιωκαηνύρν Χεκηθό Μεραληθό κε Α.Μ. ΣΔΔ 78731 

2. Μαξία Εαραξίνπ - Ραθαληά, Γηπιωκαηνύρν Πνιηηηθό Μεραληθό κε Α.Μ. 

ΣΔΔ 68581 

3. Χξήζην Κακαξηλόπνπιν, Γηπιωκαηνύρν Αξρηηέθηνλα Μεραληθό κε Α.Μ. 

ΣΔΔ 41678 

4. Ιωάλλε Μπνπγηνύθα, Γηπιωκαηνύρν Αγξνλόκν Σνπνγξάθν Μεραληθό κε 

Α.Μ. ΣΔΔ 118393 

5. Βαδαίν Πεηξόπνπιν, Γηπιωκαηνύρν Αξρηηέθηνλα Μεραληθό κε Α.Μ. ΣΔΔ 

39080 

 

Αζήλα, 9.6.2017 

Αληωλία Μνξνπνύινπ, Πξόεδξνο ηεο Αληηπξνζωπείαο ηνπ ΣΔΔ 

Αληώληνο Πξωηνλνηάξηνο, Α΄ Αληηπξόεδξνο ηεο Αληηπξνζωπείαο ηνπ ΣΔΔ 

Χάξεο Γνύθαο, Β΄ Αληηπξόεδξνο ηεο Αληηπξνζωπείαο ηνπ ΣΔΔ 

Γεκήηξηνο Παπαγηαλλίδεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Αληηπξνζωπείαο ηνπ 

ΣΔΔ 

 

 

 


