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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ε.Κ.Λ.) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
Άρθρο 1: Ίδρυση – Μετονομασία – Επέκταση – Έδρα 

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, 

Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) της 29/1/2011, μετά από 

εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 13 του 

Καταστατικού.μετονομάζεται το «Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του 

ΣΕΜΠΧΠΑ» σε «Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του ΣΕΜΠΧΠΑ» με νέα περιοχή 

αρμοδιότητας τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας παραμένει στη 

Λάρισα (Καλλιθέας & Τζαβέλα, στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ)  

2. Η λειτουργία του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας διέπεται από τα 

προβλεπόμενα στο Καταστατικό του ΣΕΜΠΧΠΑ όπως εξειδικεύονται από τα ακόλουθα 

άρθρα του παρόντος Ε.Κ.Λ. Την ίδρυση του αρχικού Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & 

Δυτικής Θεσσαλίας αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της 10/2/2007, μετά από 

εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 13 του Καταστατικού.  

3. Δεν μπορεί να δημιουργηθούν περισσότερα του ενός (1) Περιφερειακά Τμήματα στην 

περιοχή αρμοδιότητας του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας, όπως αυτή ορίζεται στο 

σημείο 1 του παρόντος άρθρου. 

 

 

Άρθρο 2: Σκοπός 

Βασικός σκοπός της ίδρυσης του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας είναι η συσπείρωση 

και κοινή και οργανωμένη δράση των μελών του ΣΕΜΠΧΠΑ στη περιοχή αρμοδιότητάς του 

με στόχους, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2 του Καταστατικού, και επιπλέον: 

α) Τον συντονισμό και την κοινή δράση με όλον τον κλάδο για τη λύση των γενικότερων 

προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη του ΣΕΜΠΧΠΑ. 

β) Τη δημιουργία σταθερών δομών υποστήριξης των προβλεπόμενων από το Καταστατικό 

σκοπών του ΣΕΜΠΧΠΑ στην περιοχή της αρμοδιότητας του Περιφερειακού Τμήματος.   

γ) Τη συλλογική επεξεργασία, διερεύνηση, ανάδειξη και επίλυση των ειδικότερων  τοπικών 

προβλημάτων-ενδιαφερόντων των μελών του ΣΕΜΠΧΠΑ που είναι εγγεγραμμένα στα 

Περιφερειακά Τμήματα Τ.Ε.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, και Μαγνησίας ή έχουν 

επαγγελματική έδρα ή κατοικούν στη Θεσσαλία.  
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δ) Τη μελέτη και τη δραστηριοποίηση για την κατοχύρωση του ρόλου του ΜΧΠΠΑ σύμφωνα 

με τις ανάγκες του τόπου.  

ε) Την ενίσχυση της συνεργασίας των μελών του ΣΕΜΠΧΠΑ της Θεσσαλίας, την ανταλλαγή 

απόψεων - εμπειριών και τη δημιουργία τοπικού δικτύου συντονισμένης δράσης για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος στην κατεύθυνση της  

εκπλήρωσης των σκοπών του ΣΕΜΠΧΠΑ γενικότερα και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν 

στη Θεσσαλία. 

ζ) Τη συνεργασία και την κοινή δράση με τους αντίστοιχους τοπικούς ή περιφερειακούς 

φορείς των άλλων τεχνικών, το ΤΕΕ/ΚΔΘ, το ΤΕΕ/Μ, τους συλλόγους των άλλων 

επιστημόνων και εργαζομένων, την τοπική αυτοδιοίκηση, το Πανεπιστήμιο κλπ, της 

Θεσσαλίας στην κατεύθυνση υποστήριξης των σκοπών του Καταστατικού. 

 
 
Άρθρο 3: Μέλη 

1. Τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος είναι υποχρεωτικά και μέλη του ΣΕΜΠΧΠΑ, όπως 

αυτά ορίζονται στο Άρθρο 3 του Καταστατικού του, που είναι εγγεγραμμένα στο Τ.Ε.Ε./ΚΔΘ,  

στο ΤΕΕ/ Μ., ή έχουν επαγγελματική έδρα ή κατοικούν στην Θεσσαλία.  

Η εγγραφή τακτικού, έκτακτου ή επίτιμου μέλους του ΣΕΜΠΧΠΑ σημαίνει και την αυτόματη 

ένταξή του στη δύναμη του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας, εφόσον είναι μέλος του 

Περιφερειακού Τμήματος Τ.Ε.Ε./ΚΔΘ- Τ.Ε.Ε./Μ. ή έχει επαγγελματική έδρα ή κατοικία στη 

Θεσσαλία.  

Κάθε μέλος του Περιφερειακού Τμήματος θεωρείται ταμειακά ενήμερο, εφόσον έχει 

εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, του τρέχοντος έτους προς τον ΣΕΜΠΧΠΑ, 

μέχρι και την έναρξη της Ολομέλειας του Περιφερειακού Τμήματος. 

2. Κάθε μέλος του Περιφερειακού Τμήματος δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος σε 

περισσότερα του ενός (1) Περιφερειακά Τμήματα του ΣΕΜΠΧΠΑ. 

 

 

Άρθρο 4: Όργανα  

1. Η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος αποτελείται αποκλειστικά από τακτικά μέλη που 

έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  

2. Τα όργανα του κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι: η Ολομέλεια (Ο) των μελών του, η 

Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) του Τμήματος.  

Τη Δ.Ε. αποτελούν ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας και τέσσερα Μέλη. Η θητεία των 

οργάνων του Περιφερειακού Τμήματος έχει διάρκεια δύο (2) ετών. Η διετία αρχίζει μετά τις 

αρχαιρεσίες και τη συγκρότηση της Δ.Ε. σε σώμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του 

Καταστατικού. 
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Τα μέλη της Δ.Ε. είναι επτά (7) και τα μέλη της Ε.Ε. τρία (3) και εκλέγονται με μυστική 

ψηφοφορία σύμφωνα με τα Άρθρα 21, 22, 23, 24 του Καταστατικού, εντός ενός μήνα από τις 

εκλογές του ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ και σύμφωνα με το προβλεπόμενο από το Καταστατικό 

εκλογικό σύστημα. Οι λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας θα περιέχονται σε εγκύκλιο 

που έγκαιρα θα αποστέλλεται από τον ΣΕΜΠΧΠΑ στο Περιφερειακό Τμήμα ώστε να 

εξασφαλίζεται η ενιαία διαδικασία της ψηφοφορίας.  

3. Κάθε μέλος της Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος έχει δικαίωμα συμμετοχής με δικαίωμα 

λόγου σε συνεδριάσεις του ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ ή των Δ.Ε. άλλων Περιφερειακών Τμημάτων.  

4. Οι αρμοδιότητες της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζονται στο άρθρο 26 του Καταστατικού1.   

 
 
Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Προέδρου 

1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Δ.Ε., και γενικά φροντίζει 

για την εκπλήρωση των σκοπών του Περιφερειακού Τμήματος και τον συντονισμό της 

δράσης του. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Δ.Ε. και υπογράφει 

μαζί με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο που αποστέλλεται από το Περιφερειακό Τμήμα. 

Εκπροσωπεί το Περιφερειακό Τμήμα δικαστικά και εξώδικα και σε όλες γενικά τις κρατικές 

αρχές και υπηρεσίες.  

2. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Γραμματέας 

και όταν κωλύεται ο Γραμματέας, τότε τον αναπληρώνει το μέλος της Δ.Ε. που έχει πάρει τις 

περισσότερες ψήφους κατά την εκλογική διαδικασία.  

3. Με απόφαση της Δ.Ε. το Περιφερειακό Τμήμα μπορεί να εκπροσωπηθεί και από μέλος 

του που ορίζεται ως εκπρόσωπος για ορισμένο θέμα. 

4. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη εισήγησης των αποφάσεων της Δ.Ε. του Περιφερειακού 

Τμήματος στο ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ καθώς της πλήρους ενημέρωσης του ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ 

για τις ενέργειες του Περιφερειακού Τμήματος τις οποίες και συναποφασίζουν.   

                                                
1 Άρθρο 26. 
1. Ταυτόχρονα με την εκλογή του ΔΣ, με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο ψηφοδέλτιο, αλλά με σημείωση ως τριών (3) σταυρών 
προτίμησης, εκλέγεται και Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ίδια με αυτή 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση οποιουδήποτε 
από τα εκλεγέντα μέλη της και εκλέγει τον Πρόεδρό της. Ο πρόεδρός της διευθύνει τις εργασίες της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το 
αξίωμα μέλους του Διοικ. Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ελεγκτού. 
3. Η Εξελ. Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της για τους ελέγχους που 
διενεργεί. Επίσης στα πρακτικά καταχωρούνται και οι εκθέσεις της προς τη ΓΣ. 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ και του Ταμία. Ειδικότερα ελέγχει και επιβλέπει αν οι 
οικονομικές πράξεις του ΔΣ και του Ταμία είναι νόμιμες και αν συμφωνούν με το καταστατικό και τις αποφάσεις της ΓΣ. Έχει 
δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ελέγχει οποτεδήποτε την κατάσταση του Ταμείου. Συντάσσει 
έκθεση για τη διαχείριση του ΔΣ και την υποβάλει μέσω του ΔΣ στην τελευταία ΓΣ του έτους για έγκριση. Αντίστοιχα συντάσσει γι’ 
αυτήν έκθεση και την υποβάλει στην τελευταία πριν από τις εκλογές τακτική ΓΣ. Τα μέλη της ΕΕ έχουν δικαίωμα να 
παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς ψήφο, όταν συζητούνται οικονομικά θέματα. 
4. Εάν για οποιαδήποτε αιτία αποχωρήσει μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καλείται από τον Πρόεδρό της ο πρώτος 
επόμενος επιλαχών για την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος. Εάν το μέλος που αποχώρησε είναι ο Πρόεδρος της Εξ 
Επιτροπής τότε στην πρώτη μετά την αποχώρησή του συνεδρίαση εκλέγεται ο νέος Πρόεδρος. Η συνεδρίαση αυτή συγκαλείται 
μέσα σε 10 μέρες από την αποχώρηση του μέλους με πρόσκληση οποιουδήποτε μέλους.  
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Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Γραμματέα 

1. Ο Γραμματέας της Δ.Ε. διευθύνει τη λειτουργία των γραφείων του Περιφερειακού 

Τμήματος, κρατάει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τμήματος, τηρεί το Μητρώο 

των μελών και διεξάγει την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε κείμενο του 

Περιφερειακού Τμήματος, δίνει βεβαιώσεις. Επίσης έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών 

των συνεδριάσεων της Δ.Ε. και της Ολομέλειας και συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την 

ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Δ.Ε. και της Ολομέλειας. 

2. Ο Γραμματέας έχει την ευθύνη τήρησης του μητρώου μελών καθώς και ενημέρωσής του 

με νέες εγγραφές ή ενδεχόμενες διαγραφές σε συμφωνία με το αντίστοιχο μητρώο μελών του 

ΣΕΜΠΧΠΑ.  

3. Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα τακτικά μέλη της 

Δ.Ε. με απόφαση της Δ.Ε.  

 

 

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Ταμία 

1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη, και με την άμεση επίβλεψη του 

Προέδρου, το ταμείο του Περιφερειακού Τμήματος. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική 

και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή για πληρωμή χωρίς απόφαση της Δ.Ε.  

2. Ο Ταμίας του ΣΕΜΠΧΠΑ ενημερώνει τον Ταμία και τον Γραμματέα του Περιφερειακού 

Τμήματος για την εγγραφή στο Μητρώο των Μελών του ΣΕΜΠΧΠΑ, όλων των 

ενδιαφερόμενων που έχουν επαγγελματική έδρα ή κατοικούν στην περιοχή ευθύνης του 

Περιφερειακού Τμήματος ή είναι εγγεγραμμένοι στα Περιφερειακά Τμήματα Τ.Ε.Ε. Τμήμα 

Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και Τμήμα Μαγνησίας, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση 

εγγραφής στο ΣΕΜΠΧΠΑ και έχουν καταβάλει το καθορισμένο ποσό εγγραφής.  

3. Ο Ταμίας καταθέτει σε μια Τράπεζα της Ελλάδας, στην οποία το Περιφερειακό Τμήμα τηρεί 

λογαριασμό καταθέσεων, όλες τις εισπράξεις του Περιφερειακού Τμήματος, έχει όμως το 

δικαίωμα να κρατάει στο ταμείο του ορισμένο ποσό, όπως ορίζει κάθε φορά ο Νόμος, για τις 

τυχόν επείγουσες ανάγκες του Περιφερειακού Τμήματος.  

Η ανάληψη χρημάτων από τον Ταμία γίνεται με ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση από τη 

Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος. 

Δαπάνες πέρα από ένα όριο, που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Ολομέλειας, γίνονται 

μόνο ύστερα από προηγούμενη απόφαση αυτής. 

4. Ο Ταμίας τηρεί το Βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα 

δικαιολογητικά πληρωμών και εισπράξεων. Ανά δύο (2) μήνες υποχρεούται να υποβάλει στη 

Δ.Ε. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων της προηγούμενης περιόδου.  

5. Στο τέλος κάθε έτους υποχρεούται να εισηγηθεί προς τη Δ.Ε. τον Οικονομικό Απολογισμό 

της διαχείρισης και της περιουσίας του Περιφερειακού Τμήματος, καθώς και τον 
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προϋπολογισμό του επόμενου έτους προς έγκριση από τη Δ.Ε. Στη συνέχεια υποχρεούται 

να υποβάλλει τον εγκεκριμένο Οικονομικό Απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας 

του Συλλόγου, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους στην Εξελεγκτική 

Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος προς έγκριση και τέλος στην Ολομέλεια του 

Περιφερειακού Τμήματος προς έγκριση. Ο Ταμίας του Περιφερειακού Τμήματος εισηγείται 

τον εγκεκριμένο από την Ολομέλεια οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό του 

επόμενου έτους στο ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ. 

Ο εγκεκριμένος και από το ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ απολογισμός έτους και προϋπολογισμός του 

επομένου έτους του Περιφερειακού Τμήματος, καθώς και το πρακτικό έγκρισης της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος, υποβάλλεται από το ΔΣ του 

ΣΕΜΠΧΠΑ στην επόμενη τακτική ΓΣ του Συλλόγου, προς οριστική έγκριση.  

6. Στο τέλος της θητείας της, η Δ.Ε. υποχρεούται να εισηγηθεί προς το ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ 

τον οικονομικό απολογισμό της θητείας της προς έγκριση.  

Αντίστοιχα υποχρεούται να υποβάλλει τον εγκεκριμένο Οικονομικό Απολογισμό της θητείας 

της στην Εξελεγκτική Επιτροπή προς έγκριση. 

Ο Ταμίας ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση 

της περιουσίας του Περιφερειακού Τμήματος. 

Ο Ταμίας υποβάλει τον εγκεκριμένο από τη Δ.Ε. οικονομικό απολογισμό θητείας της Δ.Ε. 

καθώς και το πρακτικό έγκρισης της Εξελεγκτικής Επιτροπής στο ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ προς 

έγκριση και εισήγηση στην ΓΣ.  

7. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα τακτικά μέλη της Δ.Ε. 

που ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας.  

 

 
Άρθρο 8: Διαδικασίες 

Η Δ.Ε. διοικεί υπεύθυνα το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας με βάσει τους Νόμους και το 

Καταστατικό του ΣΕΜΠΧΠΑ και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των 

σκοπών του, διαχειρίζεται την περιουσία του Περιφερειακού Τμήματος και παίρνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και τη λύση διαφόρων ζητημάτων που το αφορούν. 

Η Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος εισηγείται τις αποφάσεις της στο ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ με 

το οποίο και συναποφασίζει σχετικά με όλα τα προαναφερθέντα στο παρόν άρθρο θέματα. 

Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά: 

α) Καταρτίζει πλαίσιο δράσης για την περίοδο της θητείας της στο οποίο περιγράφονται οι 

στόχοι και οι προτεραιότητες της Δ.Ε. με αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα και εκτιμώμενο 

προϋπολογισμό για την επίτευξή τους σε συμφωνία και συμπληρωματικότητα με το Ετήσιο  

Σχέδιο Δράσης του ΣΕΜΠΧΠΑ.  
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β) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του επόμενου έτους, τον ισολογισμό και 

τον απολογισμό της περασμένης χρήσης τον οποίο εισηγείται κάθε φορά ο Ταμίας και τα 

υποβάλει για έγκριση στην ετήσια τακτική Ολομέλεια του Περιφερειακού Τμήματος.  

γ) Αποφασίζει και εκτελεί κάθε απαραίτητη δαπάνη συναφή προς τους σκοπούς του 

Περιφερειακού Τμήματος, μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Ε.Κ.Λ. και του Καταστατικού και 

με βάσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού. 

δ) Μισθώνει οίκημα για την εγκατάσταση των γραφείων του Περιφερειακού Τμήματος και 

προμηθεύεται κάθε αντικείμενο που εξυπηρετεί τη λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος. 

ε) Εκτελεί αποφάσεις των ΓΣ του Περιφερειακού Τμήματος και του ΣΕΜΠΧΠΑ, οι οποίες το 

δεσμεύουν. 

στ) Ευθύνεται για την προετοιμασία και σύγκληση της Ολομέλειας του Περιφερειακού 

Τμήματος. 

 

 

Άρθρο 9: Λειτουργία της Δ.Ε. 

1. Η Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία (1) τουλάχιστον φορά το μήνα μετά από πρόσκληση των 

μελών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και η οποία επιδίδεται στα 

μέλη με απόδειξη ή με φαξ 4 τουλάχιστον μέρες πριν την διεξαγωγή της συνεδρίασης.  

Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

2. Έκτακτα συνεδριάζει όσες φορές υπάρχει ανάγκη ή όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον 

μέλη της Δ.Ε. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την 

έκτακτη συνεδρίαση της Δ.Ε.  

Εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες έκτακτη Δ.Ε. που 

ζητήθηκε με αίτηση από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη μπορεί να συγκληθεί με πρόσκληση 

των μελών αυτών.  

3. Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τουλάχιστον 

τέσσερα (4) μέλη. Έγκυρες είναι οι αποφάσεις που παίρνονται με σύμφωνη γνώμη 

τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών. Οι αποφάσεις παίρνονται με φανερές ψηφοφορίες, εκτός 

από προσωπικά θέματα, για τα οποία τυχόν ζητηθεί από τρία (3) εκ των παρόντων μελών 

της Δ.Ε. μυστική ψηφοφορία.  

4. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. μπορούν να παρίστανται ως ακροατές μέλη του Περιφερειακού 

Τμήματος ή του ΣΕΜΠΧΠΑ, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου, και έχουν το δικαίωμα να 

πάρουν τον λόγο σύμφωνα όμως με την διαδικασία διενέργειας της συζήτησης που 

καθορίζεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας εφόσον παρίσταται ή τον αναπληρωτή του, για 

την καλύτερη και παραγωγικότερη διεξαγωγή της συνεδρίασης. Κάθε μέλος του 

Περιφερειακού Τμήματος ή του ΣΕΜΠΧΠΑ μπορεί να υποβάλλει εγγράφως θέματα προς την 

Δ.Ε., τουλάχιστον 1 ημέρα πριν την συνεδρίαση της Δ.Ε. και τα οποία θα περιλαμβάνονται 
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πλέον ως θέματα της ημερήσιας διάταξης στην πρώτη συνεδρίαση. Ειδικά για έκτακτα 

θέματα, αυτά μπορούν να τεθούν από κάθε μέλος του Περιφερειακού τμήματος ή του 

ΣΕΜΠΧΠΑ και πριν από την συνεδρίαση της Δ.Ε. και να αποφασίσει η Δ.Ε. αν θα 

συζητηθούν σε αυτή τη συνεδρίαση ή σε επόμενη εφόσον κρίνει διερεύνησης ή είναι 

σημαντικά. Επίσης μπορούν να παρίστανται άλλοι επιστήμονες ή ειδικοί με ρόλο 

συμβουλευτικό για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 

και μόνο κατά το χρόνο συζητήσεως αυτών των θεμάτων.  

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι συνεδριάσεις μπορεί να είναι κλειστές. Κλειστή συνεδρίαση 

της Δ.Ε. γίνεται μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος, και εφόσον παρίστανται και συμφωνούν 

τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα επτά (7) μέλη της Δ.Ε. 

6. Η Δ.Ε. μπορεί να συγκροτεί, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται επιτροπές και 

ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ή μέλη του 

ΣΕΜΠΧΠΑ ή από τρίτους ειδικούς για την μελέτη και αντιμετώπιση επιστημονικών και 

επαγγελματικών θεμάτων. Οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας μπορεί να είναι και 

αμειβόμενες.  

7. Μέλος της Δ.Ε. εκπίπτει από οποιοδήποτε αξίωμα που μπορεί να κατέχει στη Δ.Ε. ύστερα 

από αιτιολογημένη σχετική εισήγηση της Δ.Ε., η οποία υπογράφεται από τέσσερα (4) 

τουλάχιστον μέλη της Δ.Ε., προς την Ολομέλεια και απόφαση της Ολομέλειας σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 13 του παρόντος.  

Μέλος της Δ.Ε. εκπίπτει αυτόματα από την ιδιότητα του, αν απουσιάζει αδικαιολόγητα από 

τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις της Δ.Ε. ή από περισσότερες από τις μισές 

τακτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια καθενός από τα δύο χρόνια της θητείας της Δ.Ε. 

Μέλος της Δ.Ε., που εκπίπτει ή παραιτείται από την ιδιότητα του, αντικαθίσταται από το 

πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση δε που δεν υπάρχουν άλλα 

αναπληρωματικά μέλη, τα εναπομείναντα μέλη της Δ.Ε., αν περιοριστούν σε λιγότερα από 

πέντε, έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν Ολομέλεια με αντικείμενο την ανάδειξη νέας Δ.Ε., 

εκτός αν ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας της Δ.Ε. είναι μικρότερος των έξι μηνών και τα 

εναπομείναντα μέλη τουλάχιστον τέσσερα, οπότε η Δ.Ε. παραμένει και λειτουργεί νόμιμα με 

ελλιπή σύνθεση μέχρι τέλους της θητείας της. 

Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 

2/3 των μελών της Δ.Ε. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών της Δ.Ε., 

αναθεωρούνται με ομοφωνία των μελών της Δ.Ε.  

Οι αποφάσεις της Δ.Ε. αναθεωρούνται με αποφάσεις της Ολομέλειας. 
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Άρθρο 10: Ολομέλεια 

1. Η Ολομέλεια των μελών είναι το ανώτατο και το κυρίαρχο όργανο του Περιφερειακού 

Τμήματος και αποτελείται από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Στην Ολομέλεια 

παίρνονται αποφάσεις πάνω σε όλα τα ιδιαίτερα προβλήματα του Περιφερειακού Τμήματος. 

Ακόμη ψηφίζονται οι προτάσεις προς το ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ για γενικότερης σημασίας θέματα 

του κλάδου.  

2. Οι Ολομέλειες των μελών του Περιφερειακού Τμήματος είναι τακτικές και έκτακτες. Η 

τακτική συνέρχεται 1 φορά το έτος. Η Ολομέλεια του Περιφερειακού Τμήματος συγκαλείται 

έκτακτα: 

α) Με απόφαση της Δ.Ε. του Τμήματος  

β) Με απόφαση του 1/5 των μελών του Τμήματος με έγγραφη αίτησή τους προς της Δ.Ε. του 

Τμήματος. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο 

Πρόεδρος της Δ.Ε. έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει την Ολομέλεια 

μέσα σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. 

γ) Με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ και εισήγηση στη Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος  

3. Η Ολομέλεια ειδικότερα: 

α. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον οικονομικό απολογισμό που εισηγείται η Δ.Ε. καθώς και την 

έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος απαλλάσσοντας τα μέλη 

της Δ.Ε. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τις ευθύνες τους ή καταλογίζοντας αυτές όταν 

συντρέχει λόγος.  

β. Εγκρίνει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους που εισηγείται η Δ.Ε. 

4. Στην Ολομέλεια προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Περιφερειακού 

Τμήματος, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αντικαταστάτης του σύμφωνα με το Άρθρο 5 του 

παρόντος. Προσωρινός γραμματέας της Ολομέλειας, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη είναι ο 

Γραμματέας του Περιφερειακού Τμήματος ή όταν κωλύεται αυτός ο αντικαταστάτης του 

σύμφωνα με το Άρθρο 6 του παρόντος. Η Ολομέλεια εκλέγει οριστικό Προεδρείο που 

αποτελείται από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας και τον Γραμματέα της σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα του Άρθρου 13 του παρόντος. 

5. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 & 2 του 

Άρθρου 17 του Καταστατικού. Αποφάσεις της Ολομέλειας που αναφέρονται σε θέματα 

εμπιστοσύνης ή προσωπικά θέματα λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία. 

6. Στις Ολομέλειες μπορούν να παρίστανται με δικαίωμα λόγου μόνο τα μέλη του 

Περιφερειακού Τμήματος και τα μέλη του ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ ή εξουσιοδοτημένο μέλος άλλου 

Περιφερειακού Τμήματος. 
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Άρθρο 11: Πρώτη και τελευταία τακτική Ολομέλεια 

1. Στην πρώτη τακτική Ολομέλεια του έτους λογοδοτεί η Δ.Ε. με τον Πρόεδρό της για τα 

πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της 

ταμειακής διαχείρισης καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού 

Τμήματος. Η Ολομέλεια αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης. Στην Ολομέλεια 

εγκρίνεται, τροποποιείται ή απορρίπτεται ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του 

έτους που αρχίζει, τον οποίο καταρτίζει υποχρεωτικά η Δ.Ε. 

2. Η τακτική Ολομέλεια συγκαλείται μετά την εκλογή της νέας Δ.Ε. και έχει σαν κύριο θέμα 

την παρουσίαση του προγράμματος της νέας Δ.Ε. και του προβλεπόμενου τρόπου 

εφαρμογής του.  

3. Η τελευταία τακτική Ολομέλεια συγκαλείται εντός διαστήματος 45 ημερών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της θητείας της Δ.Ε. και έως την ημερομηνία αυτή και έχει σαν θέματα: 

α) τον απολογισμό της δράσης της απερχόμενης Δ.Ε. και τον οικονομικό απολογισμό 

β) την έγκριση ή απόρριψη του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων της Δ.Ε. 

από την Ολομέλεια 

4. Οι τακτικές Ολομέλειες του Περιφερειακού Τμήματος συγκαλούνται πριν από τη ΓΣ του 

ΣΕΜΠΧΠΑ και εκλέγονται αντιπρόσωποι για τη ΓΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ. Ο αριθμός των 

αντιπροσώπων καθορίζεται από την Ολομέλεια του Περιφερειακού Τμήματος. 

5. Επίσης, όλα τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος μπορούν να παρίστανται στη Γ.Σ. του 

Πανελλήνιου Συλλόγου ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι αντιπροσώπων. 

 

 

Άρθρο 12: Σύγκληση της Ολομέλειας 

Η Ολομέλεια συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. με πρόσκληση που δημοσιεύεται στο 

Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ και τοιχοκολλείται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος 

και του ΤΕΕ, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την πρώτη 

Ολομέλεια. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να δημοσιευτεί και στο ενημερωτικό δελτίο του 

Συλλόγου, στην ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου ή να σταλεί ταχυδρομικώς (ή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την 

πρώτη Ολομέλεια. Στην πρόσκληση αναγράφεται υποχρεωτικά ο τόπος, η ημερομηνία 

έναρξης και λήξεως καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Με απόφαση της Ολομέλειας 

μπορεί να οριστεί και άλλος τρόπος προσκλήσεως των μελών. Σε περίπτωση που λόγω μη 

απαρτίας συγκαλείται δεύτερη και τρίτη Ολομέλεια ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 17 

του Καταστατικού. Οι ημερομηνίες των πιθανών συγκλήσεων αυτών των Ολομελειών 

περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για την πρώτη Ολομέλεια.  
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Άρθρο 13: Προεδρείο της Ολομέλειας 

1. Η Ολομέλεια πριν από κάθε συζήτηση εκλέγει τον Πρόεδρο της με απλή ψηφοφορία και 

ανάταση των χεριών. Μέχρι να εκλεγεί ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, ο οποίος και διευθύνει 

στη συνέχεια τις συζητήσεις, η Ολομέλεια προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε., στον 

οποίο και προτείνονται υποψηφιότητες για την προεδρεία της Ολομέλειας. Στη συνέχεια 

εκλέγεται και ένας πρακτικογράφος. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση για την Ολομέλεια.  

2. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με ανάταση των 

χεριών, εκτός αν η Ολομέλεια αποφασίσει για κάποιο θέμα ονομαστική ή μυστική 

ψηφοφορία. 

3. Ειδικότερα απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον από τα εγγεγραμμένα μέλη του 

Συλλόγου, που θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι και ταμειακά εν τάξει, αυξημένη πλειοψηφία 

των 2/3 των παρόντων και υποχρεωτικά μυστική ψηφοφορία, προκειμένου να ληφθούν 

έγκυρες αποφάσεις σε περιπτώσεις άσκησης της πειθαρχικής εξουσίας της Ολομέλειας στα 

μέλη της Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος, σύμφωνα με τα Άρθρα 7 & 20 του Καταστατικού.  

 

 

Άρθρο 14: Ρύθμιση σχέσεων με ΣΕΜΠΧΠΑ 

1. Η δραστηριότητα του Περιφερειακού Τμήματος προσδιορίζεται από τα μέλη του στα 

πλαίσια πάντοτε των σκοπών του ΣΕΜΠΧΠΑ. 

Οι αποφάσεις των ΓΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ είναι δεσμευτικές για το Περιφερειακό Τμήμα. 

2. Η Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλήψεις της 

απέναντι στην Ολομέλεια του Περιφερειακού Τμήματος και τη ΓΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ. 

Η Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις αποφάσεις και 

κατευθύνσεις του ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ που αφορούν τα γενικότερα ζητήματα του κλάδου και 

υλοποιούν και εξειδικεύουν τις αποφάσεις των ΓΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ και να συντονίζει τη δράση 

της με αυτό.   

3. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Ολομέλειας του Περιφερειακού Τμήματος και του ΔΣ 

του ΣΕΜΠΧΠΑ αποφασίζει η ΓΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ. 

 
 
 
Άρθρο 15: Πόροι 

1. Οι πόροι του Περιφερειακού Τμήματος είναι:  

α) Οι τακτικές επιχορηγήσεις του ΣΕΜΠΧΠΑ προς το Περιφερειακό Τμήμα. Αυτές θα είναι : 

- πόροι που προέρχονται από τις συνδρομές των τακτικών μελών που είναι 

εγγεγραμμένα στο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας, που καθορίζονται και 
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αναπροσαρμόζονται με απόφαση της ΓΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ (διευκρινίζεται ότι το μέλος 

του Περιφερειακού Τμήματος πληρώνει μία συνδρομή, τη συνδρομή στο ΣΕΜΠΧΠΑ) 

β) Έκτακτες επιχορηγήσεις του ΣΕΜΠΧΠΑ προς το Περιφερειακό Τμήμα: 

- οι έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών που καθορίζονται στο Άρθρο 28 του 

Καταστατικού   

- οι συμπληρωματικές επιχορηγήσεις με σκοπό την υλοποίηση δράσεων βάσει των 

προβλεπόμενων στο άρθρο 8 παρ.α), όταν δεν επαρκούν οι πόροι της προηγούμενης 

παραγράφου για το σκοπό αυτό. 

γ) Χορηγίες, δωρεές και πρόσοδοι από εράνους, γιορτές, εκδρομές, διαλέξεις, προβολές και 

εκδόσεις του Περιφερειακού Τμήματος, κληροδοτήματα και κληροδοσίες και κάθε άλλο έσοδο 

από νόμιμη αιτία. 

δ) Κάθε οικονομική ενίσχυση του Περιφερειακού Τμήματος από ομογενείς, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά άτομα και οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα κλπ. 

2. Η Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος διαχειρίζεται τα οικονομικά σύμφωνα με τις γενικές 

διατάξεις του Καταστατικού και ελέγχεται στην Ολομέλεια του Περιφερειακού Τμήματος και 

από την Εξελεγκτική Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος. 

 

 

Άρθρο 16: Βιβλία και σφραγίδα 

1. Το Περιφερειακό Τμήμα τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: 

Βιβλίο Μητρώου Μελών, Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων των Ολομελειών, Βιβλίο 

Πρακτικών και Αποφάσεων της Δ.Ε. και Βιβλίο-Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας και 

Ανακοινώσεων, που τηρούνται από τον Γραμματέα της Δ.Ε., Βιβλίο Ταμείου που τηρείται 

από τον Ταμία της Δ.Ε. 

2. Το Περιφερειακό Τμήμα έχει κυκλική Σφραγίδα με την επωνυμία του Συλλόγου και του 

Περιφερειακού Τμήματος γραμμένη στην περιφέρεια της σφραγίδας κυκλικά. Στη μέση της 

σφραγίδας αναγράφεται το έτος ίδρυσης του Συλλόγου, δηλ το 2007 και απεικονίζεται το 

σήμα του Συλλόγου. 

 

 

Άρθρο 17: Συντονιστική Επιτροπή 

1. Ανά 6μηνο συνέρχεται τακτικά Συντονιστική Επιτροπή αποτελούμενη από το ΔΣ του 

ΣΕΜΠΧΠΑ και από 2 αντιπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος και άλλων 

Περιφερειακών Τμημάτων με στόχους: 

α) Την αλληλοενημέρωση και κριτική γύρω από τη δράση που προηγήθηκε σε όλα τα 

επίπεδα των δραστηριοτήτων του Συλλόγου 
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β) Τη συμβολή στον προγραμματισμό της δράσης του ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ και ιδιαίτερα δε, 

γύρω από τα προβλήματα της περιφέρειας. 

γ) Τον συντονισμό της δράσης του Περιφερειακού Τμήματος και του ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ και 

την τήρηση ενιαίας πολιτικής στη βάση των αποφάσεων της ΓΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ. 

Οι απόψεις που διατυπώνονται κωδικοποιούνται και αποτελούν στοιχεία υποβοηθητικά της 

δράσης του ΔΣ και του Περιφερειακού Τμήματος καθώς και στοιχεία για την καθολική 

εκτίμηση της δουλειάς τόσο του Περιφερειακού Τμήματος όσο και του ΔΣ στη ΓΣ του 

ΣΕΜΠΧΠΑ. 

2. Το ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ καλεί έκτακτη ΓΣ εφόσον το ζητήσει, για συγκεκριμένα θέματα, η 

πλειοψηφία των Περιφερειακών Τμημάτων που μετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή και 

αποκλειστικά για τα θέματα αυτά 

3. Ο ΣΕΜΠΧΠΑ είναι υποχρεωμένος να προβάλει τις απόψεις του Περιφερειακού Τμήματος 

μέσω των εντύπων του. 

 

Άρθρο 18: Διάλυση του Περιφερειακού Τμήματος 

Το Περιφερειακό Τμήμα διαλύεται όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο Άρθρο 30 

του Καταστατικού.  Σε περίπτωση διάλυσης του Περιφερειακού Τμήματος εφαρμόζονται 

τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 30 του Καταστατικού.  

Το αρχείο και η περιουσία του Περιφερειακού Τμήματος του ΣΕΜΠΧΠΑ περιέχονται σε αυτόν 

άμεσα με ευθύνη της τελευταίας Δ.Ε. ή με μέριμνα του ΔΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ . 

Κάθε αντίθετη διαδικασία κινεί τη σχετική δικαστική διεκδίκηση αστική και ποινική.  

 

Άρθρο 19: Επιτροπές 

Για την προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής των μελών στη ζωή και τη δράση του 

Περιφερειακού Τμήματος συγκροτούνται Επιτροπές για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων 

σχετικών με την εκπαίδευση, την επιστήμη, τη επαγγελματική δραστηριότητα ή οικονομικά, 

κοινωνικά, και πολιτιστικά θέματα. 

Οι επιτροπές αυτές μπορούν να συγκροτούνται: 

1) με απόφαση και ευθύνη της Δ.Ε. 

2) με απόφαση της Ολομέλειας, η οποία ορίζει το πλαίσιο δράσης και αρμοδιοτήτων της 

Επιτροπής και την ελέγχει. 

3) με πρωτοβουλία των μελών του Περιφερειακού Τμήματος, που προτείνουν προς την Δ.Ε. 

ή την Ολομέλεια θέματα για τη σύσταση της Επιτροπής,  το περιεχόμενο της δουλειάς της και 

αποφασίζεται η σύστασή τους από την Δ.Ε. ή την Ολομέλεια στην οποία υποβάλλεται.  

4) Μετά από πρόταση του ΔΣ ή της ΓΣ του ΣΕΜΠΧΠΑ.  


