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Σν Πεηζαξρηθό πκβνύιην ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ θαιεί ηνπο ζπλαδέιθνπο 
κεραληθνύο πνπ ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνύλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 
πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ ωο εηζεγεηέο λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ  

Σνλίδεηαη πωο νη ειζηγηηές πρέπει να διαθέηοσν ηον απαιηούμενο 
τρόνο δεδομένοσ όηι ο πρόεδρος ηοσ Πειθαρτικού σμβοσλίοσ θέηει 
κάθε θορά ηακηή προθεζμία (ηο μέγιζηο ηρεις μήνες) για ηην 
ολοκλήρωζη ηης πξναλάθξηζεο ηεο πεηζαξρηθήο ππόζεζεο θαη ηελ 
παξάδνζε ηεο ζρεηηθήο Έθζεζεο. 

Σα ηακηικά μέλη ηοσ ΣΔΔ/ΣΚΜ εθόζον είναι κάηοτοι ηης άδειας 
άζκηζης επαγγέλμαηος ηοσλάτιζηον 10 έηη, θαζώο θαη ηα νκόηηκα Μέιε 
ηνπ ηα νπνία επηζπκνύλ λα νξηζηνύλ Δηζεγεηέο από ηελ Αληηπξνζωπεία ηνπ 
ΣΔΔ/ΣΚΜ, παξαθαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα απνζηείινπλ ηελ 
παξαθάηω αίηεζε μέτρι ηις 17/01/2020.  

ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΟΡΙΜΟ ΔΙΗΓΗΣΩΝ ΣΟΤ 
ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΣΔΔ/ΣΚΜ  

Αποζηέλλεηαι ηατσδρομικά ζην ΣΔΔ/ΣΚΜ, Πεηζαξρηθό πκβνύιην, Μ 
Αιεμάλδξνπ 49, 546 43 Θεζζαινλίθε,  ή ζην πξωηόθνιιν ζην email  protocol-
tkm@central.tee.gr ή ζην Fax  2310-883110 
Πληροθορίες : 2310-883150 email nathan@central.tee.gr (θ Αζαλαζηάδνπ) 

Πιεξνθνξηαθά ππελζπκίδνπκε όηη: 

 Η Πεηζαξρηθή Γηαδηθαζία ηωλ Μειώλ ηνπ ΣΔΔ δηέπεηαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 783/70, «Πεξί  ηξνπνπνηήζεωο θαη   
ζπκπιεξώζεωο    ηεο   ππό   ηνπ   Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο 
Διιάδνο ηεξνπκέλεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο. (ΦΔΚ/290 Α')».  

 ύκθωλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ αλωηέξω Ν.Γ:  

«Παξά ηω Πεηζαξρηθώ πκβνπιίω νξίδεηαη δη' εθάζηελ ππόζεζηλ εηζεγεηήο 
κέινο ηνπ Σ.Δ.Δ. εθ ηωλ ερόληωλ 10εηίαλ ηνπιάρηζηνλ από ηεο θηήζεωο ηεο 
αδείαο αζθήζεωο επαγγέικαηνο, ιακβαλόκελνο εθ πίλαθνο θαηαξηηδνκέλνπ 
ππό ηεο Αληηπξνζωπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ηζρύνληνο δηα ηνλ ρξόλνλ ηεο ζεηείαο 
απηήο. Οη έρνληεο θαηά ηνλ ρξόλνλ ιήμεωο ηεο ζεηείαο εθθξεκείο εηο ρείξαο 
ηωλ ππνζέζεηο εηζεγεηαί ζπλερίδνπλ ηαύηαο κέρξη ηεο πεξαηώζεωο απηώλ, 
εγθύξωο εηζεγνύκελνη θαη παξηζηάκελνη εηο ην λένλ Πεηζαξρηθόλ πκβνύιηνλ. 
Δηο ηνλ πίλαθα ηωλ εηζεγεηώλ δύλαληαη λα πεξηιεθζνύλ θαη νκόηηκα κέιε ηνπ 
Σ.Δ.Δ. Ο ελ ιόγω πίλαμ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 30 εηζεγεηάο».  
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