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Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 – 342520 τηλ/τυπία: 2810-281128
Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο ‘Α’ Τ.Ε.Ε. κ. Ι. Κυριακόπουλο
e-mail: gram-antip@central.tee.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία των Πειθαρχικών
Συµβουλίων του Τ.Ε.Ε.

Συνάδελφε Πρόεδρε,
Σε απάντηση της µε ηµεροµηνία 09/05/2016 επιστολής σας, την οποία
παραλάβαµε µέσω ηλ/κού ταχυδροµείου, µε αίτηµα την αποστολή των παρατηρήσεων
µας για την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία των Πειθαρχικών
Συµβουλίων του Τ.Ε.Ε., επισυνάπτουµε εκ νέου το υπ’ αρ. 941/21.04.2015 έγγραφο µε τις
παρατηρήσεις µας.
Παρακαλούµε επίσης, για τη λειτουργία - συνεδρίαση(εις) της αρµόδιας Επιτροπής που
έχετε ορίσει.

Κοινοποίηση:
• κ. Αλέξανδρο Κλάδο, Πρόεδρο του Π.Σ. των
µελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ, e-mail: aklad@tee.gr,
τηλ. 2810243798
Συνηµµένο:
Το υπ’ αρ. 941/21.04.2015 έγγραφο µας

•

Εσωτερική ∆ιανοµή:
Γραφείο Μηχανικών

•

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 – 342520 τηλ/τυπία: 2810-281128
Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο ‘Α’ Τ.Ε.Ε. κ. Ι. Κυριακόπουλο
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ΘΕΜΑ: Θέµατα και προτάσεις για τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συµβουλίων του Τ.Ε.Ε.
Σχετ.: έγγραφο σας υπ’ αρ. 58/06.04.2015

Συνάδελφε Πρόεδρε,
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, και µετά από συνεννόηση τόσο µε τον
Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας όσο και µε τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Τµήµατος
µας, σου κάνουµε γνωστά τα εξής:
• Με το υπ’ αρ. 419/11.07.2013 έγγραφο του τ. Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου των µελών

του Τµήµατος µας κ. Ν. Καλοχριστιανάκη, γνωστοποιήσαµε τις απόψεις µας για τα ζητήµατα
λειτουργίας των Πειθαρχικών Συµβουλίων του Τ.Ε.Ε. Σας θέτουµε υπόψη τις προτάσεις αυτές τις
οποίες και επισυνάπτουµε, µε την παρατήρηση ότι απ’ όσο γνωρίζουµε µέχρι και σήµερα, δεν
έχει επιλυθεί κανένα από τα ζητήµατα που θίγονται σε αυτό.
• Με το υπ’ αρ. 1488/23.06.2014 έγγραφο µου, ζήτησα από η Νοµική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. να µε
η
1
ενηµερώσει «για τη δυνατότητα να καλέσω σε 1 συνεδρίαση τα εκλεγµένα µέλη του Πειθαρχικού
Συµβουλίου του Τµήµατος µου, ώστε αυτό να συγκροτηθεί σε Σώµα και στη συνέχεια να µπορεί
να συνεδριάζει σε τακτική βάση και να εκδικάζει Πειθαρχικές υποθέσεις». Σου επισυνάπτω και το
έγγραφο αυτό, από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει σχεδόν µονίµως πρόβληµα και καθυστερεί η
συγκρότηση όλων των Πειθαρχικών Συµβουλίων του Τ.Ε.Ε. (που συστήνονται ανά 3ετία µετά
από τις εκλογές του Τ.Ε.Ε.), και που οφείλεται στην καθυστέρηση ορισµού των ∆ηµοσίων
υπαλλήλων που ορίζει το εκάστοτε αρµόδιο Υπουργείο ως µέλη στα Πειθαρχικά Συµβούλια,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.1486/1984.
Εκτός από τις παρατηρήσεις και προβλήµατα που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα µας,
και που χρήζουν άµεσης επίλυσης (θεωρούµε αυτονόητο ότι η υπό σύσταση επιτροπή
τροποποίησης του θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συµβουλίων του Τ.Ε.Ε.,
θα προτείνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις ή/και ενέργειες για την επίλυση των προβληµάτων
αυτών), προτείνουµε και την κατάλληλη αναδιατύπωση δύο παραγράφων του άρθρου 31 του Ν.∆.
783/1970 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της υπό του Τεχνικού Επιµελητηρίου της
Ελλάδος τηρουµένης Πειθαρχικής διαδικασίας»:
• Η παρ. 2 του άρθρου 31, προβλέπει ότι «Άµα τη υποβολή προς το Τεχνικόν Επιµελητήριον της

Ελλάδος ανακοινώσεως ή αναφοράς κατά µέλους αυτού ή κατά τινος των εν παρ. 2 του άρθρου
28 αναφεροµένων ή επι τη γνώσει οιουδήποτε παραπτώµατος ο Πρόεδρος του Τεχνικού
Επιµελητηρίου ή ο νόµιµος αυτού Αναπληρωτής διαβιβάζει παραχρήµα ταύτην εις τον Πρόεδρον
2

Με θέµατα Ορκοµωσία τακτικών και αναπληρωµατικών µελών και Εκλογή Προέδρου και του αναπληρωτή
του

του Πειθαρχικού Συµβουλίου, όστις απαγγέλει κατηγορίας και ορίζει Εισηγητήν, τάσσων αυτώ
προθεσµίαν προς υποβολή της Εκθέσεως του»: προτείνουµε την κατάλληλη
επαναδιατύπωση της παραγράφου αυτής, ιδιαίτερα τις υπογραµµισµένες παραπάνω λέξεις,
δεδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις, µετά από τεκµηριωµένη συζήτηση είτε του Προέδρου της
∆.Ε. είτε και αρµόδιων υπαλλήλων της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., τόσο µε τον εγκαλούντα όσο και µε
τον εγκαλούµενο, ο εγκαλών αποσύρει ή τροποποιεί την κατηγορία του, απαλλάσσοντας τόσο τις
Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. όσο και -κυρίως- τον εγκαλούµενο από την επίπονη και ψυχοφθόρα
πειθαρχική διαδικασία.
• Η παρ. 7 του άρθρου 31, περιγράφει τη διαδικασία λήψης απόφασης από το Πειθαρχικό
Συµβούλιο κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής δίκης (λήψη απόφασης κατά πλειοψηφία,
περίπτωση σχηµατισµού 3 γνωµών κλπ). Προτείνουµε την αναλυτικότερη και σαφέστερη
επαναδιατύπωση της παραγράφου αυτής. Λαµβάνοντας επίσης υπόψη το σχετικά µικρό
αριθµό των µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων και τη για ευνόητους λόγους δυσκολία
διαµόρφωσης θέσης του κάθε µέλους πριν από τη λήψη κάθε απόφασης, προτείνουµε την
κατάλληλη τροποποίηση της παραγράφου, ώστε να µη δίδεται η δυνατότητα λευκής
ψήφου σε µέλος Πειθαρχικού Συµβουλίου.

Κοινοποίηση:
•
Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Γ. Αγαπάκη
•
Πρόεδρο και µέλη Πειθαρχικού Συµβουλίου των µελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Συνηµµένα:
•
Το υπ’ αρ. 419/11.07.2013 έγγραφο
•
Το υπ’ αρ. 1488/23.06.2014 έγγραφο
Εσωτερική ∆ιανοµή:
•
Γραφείο Μηχανικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο,
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Αρ. πρωτ. Π.Σ. 419
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Ρ Ο Σ:

Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Χ. Σπίρτζη
∆/νση Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικών ∆ιαφορών &
Πειθαρχικού Ελέγχου - Γραφείο
Πειθαρχικού Συµβουλίου του ΤΕΕ

ΘΕΜΑ: Ζητήµατα λειτουργίας Πειθαρχικών Συµβουλίων του ΤΕΕ
Συνάδελφοι,
Σας κάνουµε γνωστό ότι το Πειθαρχικό Συµβούλιο των µελών του
Τµήµατος µας, στη συνεδρίαση της 04/07/2013, συζήτησε διαδικαστικά θέµατα που
αφορούν τη λειτουργία του.
Μεταξύ των θεµάτων που συζητήθηκαν, ήταν και τα προβλήµατα που απορρέουν
από την απαρχαιωµένη νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Πειθαρχικών
Συµβουλίων του ΤΕΕ, σε συνδυασµό µε την απουσία λήψης Υπουργικών
Αποφάσεων οι οποίες προβλέπονται µεν από τη νοµοθεσία, δεν λαµβάνονται όµως
σε τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου αυτή να παραµένει λειτουργική.
Τέτοια άρθρα του Ν. ∆. 783/70 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της
υπό του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος τηρούµενης πειθαρχικής
διαδικασίας» είναι:
• το άρθρο 30 του οποίου η παρ. 2 αναφέρει τις επιβαλλόµενες ποινές, µεταξύ
των οποίων και πρόστιµα των 1000δρχ (3,0€) και 10000δρχ (30,0€) τα οποία
δεν έχουν αναπροσαρµοστεί µε αποτέλεσµα να µην επιβάλλονται στην
πράξη από τα Πειθαρχικά Συµβούλια. Για το θέµα έχουν γίνει έγγραφες
παρεµβάσεις τόσο από το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Τµήµατος µας (έγγραφο
υπ΄αρ. 177/07.05.2009 προς το γραφείο Πειθαρχικού του ΤΕΕ στην Αθήνα)
όσο και από το ΤΕΕ κεντρικά (έγγραφο υπ΄αρ. 7499/19.03.2010 προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων κ. ∆. Ρέππα).
• Η παρ. 7 του άρθρου 29 µε την οποία καθορίζονται οι αµοιβές των
Προέδρων, µελών, Εισηγητών και Γραµµατέων2 των Πειθαρχικών
Συµβουλίων, επειδή δεν έχουν επικαιροποιηθεί µέσω των προβλεπόµενων
Κ.Υ.Α. οι εν λόγω αµοιβές. Για το θέµα έχουν επίσης γίνει έγγραφες
παρεµβάσεις µε τα ίδια ως άνω µνηµονευόµενα έγγραφα.
Συνάδελφοι, µε δεδοµένη την πρόσφατη περικοπή του πόρου 2% από το ΤΕΕ µε
αποτέλεσµα να έχει βρεθεί το ΤΕΕ σε εξαιρετικά δυσχερή οικονοµική θέση µη
δυνάµενο να αντιµετωπίσει ακόµα και τα ανελαστικά λειτουργικά του έξοδα,
θεωρούµε ότι σήµερα, είναι ο καταλληλότερος χρόνος από ποτέ για να επανέλθει το
2

Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ. 1 του Ν.3833/10, δεν καταβάλλεται αµοιβή στο Γραµµατέα (και γενικότερα σε
µέλη του Π.Σ. - υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε δεδοµένο ότι οι συνεδριάσεις γίνονται εντός
του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας…)

ΤΕΕ στο αρµόδιο Υπουργείο, ώστε να αναπροσαρµοστούν τόσο τα προβλεπόµενα
πρόστιµα (ώστε αυτά να επιβάλλονται) όσο και οι αµοιβές των Προέδρων, µελών,
και ιδιαίτερα των Εισηγητών σε Πειθαρχικές υποθέσεις, όπως εξάλλου προβλέπεται
από τη σχετική νοµοθεσία.
Παραδείγµατος χάριν, η σήµερα προβλεπόµενη αποζηµίωση του Εισηγητή για
κάθε περαιούµενη υπόθεση και ανάλογα µε την απασχόληση του, ανέρχεται µε
βάση την υπ΄ αριθ. 2/91556/0022/30.12.1999 (ΦΕΚ 39Β/2000) απόφαση από 7.500
- 15.000 δρχ (22,0€ - 44,0€)!!! Θεωρούµε την αµοιβή αυτή τουλάχιστον ανεπαρκή,
αν όχι προσβλητική για Μηχανικό υπερδεκαετούς εµπειρίας, ο οποίος έχει
αποδεδειγµένα απασχοληθεί πολλές ηµέρες, προκειµένου να φέρει σε πέρας το
έργο που του ανατέθηκε. Όπως τόνισε στην Εισήγηση του κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης της 04/07/2013 το µέλος του Πειθαρχικού Συµβουλίου µας κ. Γ.
Σοφουλάκης, «ευτελής αποζηµίωση ευτελίζει την εργασία». Συνεπώς η εξασφάλιση
µίας ευπρεπούς αµοιβής για τον Εισηγητή, είναι αυτονόητο ότι ειδικά υπό το
καθεστώς της σηµερινής κρίσης στον κλάδο των Μηχανικών, θα αποτελεί κίνητρο
για τη σύνταξη πλήρους και τεκµηριωµένης Εισήγησης, η οποία θα παραδίδεται
εντός της τασσόµενης προθεσµίας.
Προτείνουµε επίσης το ΤΕΕ να επιδιώξει τη συµπλήρωση ή/και τροποποίηση
κατάλληλα της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. ∆. 783/70 µε την οποία επιβάλλονται
µόνο στον εγκαλούµενο Μηχανικό τα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας εφόσον
αυτός καταδικαστεί, ώστε στην περίπτωση αθώωσης του εγκαλούµενου Μηχανικού
τα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας, περιλαµβανοµένης της αµοιβής τουλάχιστον
του Εισηγητή, να επιβάλλονται στον εγκαλούντα.
Από όσο αντιλαµβανόµαστε, το ΤΕΕ µετά την περικοπή του πόρου 2% θα πρέπει
πλέον µε τον πλέον επίµονο τρόπο να αναζητά πόρους, που κατ΄ ελάχιστο θα
εξασφαλίζουν τη λειτουργία των Οργάνων του, και στην προκείµενη περίπτωση,
των Πειθαρχικών του Συµβουλίων.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες, για τις οποίες επιθυµούµε να µας
ενηµερώσετε σχετικά.

Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου των µελών
του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Νικόλαος Καλοχριστιανάκης
Συνηµµένα:
- Το υπ΄αρ. 177/07.05.2009 έγγραφο µας
- Το υπ΄αρ. 7499/19.03.2010 έγγραφο σας
Κοινοποίηση:
- Π.Τ. του ΤΕΕ
- Πρόεδρο της «Α» ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Γ. Αγαπάκη
- Πρόεδρο της ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Π. Ινιωτάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο,
7/5/2009
Αρ. πρωτ. Π.Σ. 177
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Π Ρ Ο Σ:
ΤΕΕ – Γραφείο Πειθαρχικού

Συνάδελφοι,
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο των µελών του Τµήµατος µας, στη συνεδρίαση της
28/4/2009, αφού συζήτησε το θέµα των αποζηµιώσεων που προβλέπονται για τον
Πρόεδρο, τα µέλη, τους εισηγητές και τους Γραµµατείς που απασχολούνται σε
υποθέσεις πειθαρχικές, καθώς επίσης και το ποινολόγιο που προβλέπεται από το
άρθρο 30 του Ν. ∆. 783/1970, και λαµβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι
ευρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ανατεθούν αρκετές νέες πειθαρχικές
υποθέσεις, αποφάσισε να σας ζητήσει να µας ενηµερώσετε για τα παρακάτω:
1. Σε τι ποσό ανέρχονται σήµερα οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται από την παρ.
7 του άρθρου 29 του Ν. ∆. 783/1970 (αµοιβές Προέδρου, µελών, εισηγητών και
γραµµατέων Π.Σ.); Ανταποκρίνονται αυτές στη σηµερινή πραγµατικότητα; Αν όχι,
προτείνουµε να αναπροσαρµοστούν και,
2. Σε τι ποσό ανέρχονται σήµερα οι χρηµατικές ποινές που ορίζονται στις παρ. 2β
και 2γ του άρθρου 30 του Ν.∆. 783/1970; Ανταποκρίνονται αυτές στη σηµερινή
πραγµατικότητα; Αν όχι, προτείνουµε να αναπροσαρµοστούν και αυτές.
Παρακαλούµε επίσης να µας ενηµερώσετε για το ποιος έχει την αρµοδιότητα
ελέγχου της λειτουργίας Πειθαρχικού Συµβουλίου µελών Περιφερειακού Τµήµατος.

Κοινοποίηση:
- Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνο
- ∆.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο
23/06/2014
Αριθ. Πρωτ. 1488

Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 – 342520 τηλ/τυπία: 2810-281128
Ηλ. δ/νση: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα: www.teetak.gr
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ΘΕΜΑ: Λειτουργία Πειθαρχικών Συµβουλίων ΤΕΕ

Σχετ. το υπ’ αρ. 6548/24.02.2014 έγγραφο του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. κ. Χ. Σπίρτζη
προς Γ.Γ. ∆ηµ. Έργων του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων

Κύριοι,
Όπως αναφέρει στο παραπάνω σχετικό έγγραφο του ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. κ.
Σπίρτζης, «Με την Πράξη Ανακήρυξης της 10/02/2014 όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τη
Συµπληρωµατική Πράξη Ανακήρυξης της 20/02/2014 αυτών που εκλέχθηκαν ως Τακτικά
και Αναπληρωµατικά Μέλη των Οργάνων του Τ.Ε.Ε. στις εκλογές της 24/11/2013, άλλαξε η
σύνθεση των Πειθαρχικών Συµβουλίων των Μελών του Τ.Ε.Ε.».
Με το ίδιο ως άνω σχετικό έγγραφο, ζητείται από το Υπουργείο ο ορισµός των
Τακτικών Μελών και Αναπληρωµατικών Μελών που ορίζει το Υπουργείο σε κάθε
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Πειθαρχικό Συµβούλιο του Τ.Ε.Ε. ανά 3ετία και ανάλογα µε τη δυναµικότητα του.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. µε τους Προέδρους των
Περιφερειακών Τµηµάτων του Τ.Ε.Ε. που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την Παρασκευή
20/06/2014, ζήτησα από τον Πρόεδρο κ. Σπίρτζη να µας ενηµερώσει σχετικά µε τον
ορισµό των Μελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων από το Υπουργείο, και όπως µας είπε ο
κ. Σπίρτζης, ακόµα εκκρεµεί ο ορισµός, παρά το από 24/02/2014 παραπάνω σχετικό
έγγραφο.
Μετά από τα παραπάνω, και λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι:
1. Κατά την 3ετία 2010 - 2013 καθυστέρησε επί περίπου 9 µήνες ο ορισµός των Μελών
από το Υπουργείο,
2. Κατά την 3ετία 2007 - 2009 δεν ορίσθηκαν καθόλου Μέλη από το Υπουργείο στα
Πειθαρχικά Συµβούλια του Τ.Ε.Ε. (µε αποτέλεσµα αυτά, να λειτουργήσουν επί 3ετία
µόνο µε τα αιρετά τους µέλη συνεδριάζοντας µε οριακή απαρτία σε κάθε συνεδρίαση),
3. Το γεγονός ότι στο Τµήµα µας ευρίσκονται σε εξέλιξη δύο (2) Πειθαρχικές υποθέσεις
και µας υποβάλλονται ερωτήµατα από τους Εγκαλούντες σχετικά µε την τύχη των
υποθέσεων τους,
η
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Παρακαλώ να µε ενηµερώσετε για τη δυνατότητα να καλέσω σε 1 συνεδρίαση τα
εκλεγµένα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Τµήµατος µου, ώστε αυτό να
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Ανώτατο Πειθαρχικό, Αθήνας και Π.Τ. του Τ.Ε.Ε.

συγκροτηθεί σε Σώµα και στη συνέχεια να µπορεί να συνεδριάζει σε τακτική βάση και να
εκδικάζει Πειθαρχικές υποθέσεις.

Κοινοποίηση:
•
Πρόεδρο Τ.Ε.Ε. κ. Χ. Σπίρτζη
•
Τµήµα Επαγγελµατικών ∆ιαφορών & Πειθαρχικού Ελέγχου Τ.Ε.Ε. - Γραφείο Πειθαρχικού
Συµβουλίου
•
Π.Τ. Τ.Ε.Ε.
•
Εκλεγµένα Μέλη Πειθαρχικού Συµβουλίου των Μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
Γραφείο Μηχανικών

•

2

Με θέµατα Ορκοµωσία τακτικών και αναπληρωµατικών µελών και Εκλογή Προέδρου και του αναπληρωτή
του

