ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ Σ.Ε.Ε.


Καθιέπυζη ζςνηονιζηικού οπγάνος με όνομα ΤΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ.

ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην δελ πξνβιέπεηαη ε ζύζθεςε πξνέδξσλ, όκσο πξαθηηθά
απηή ιακβάλεη ρώξα, ζπρλά πξηλ από θάζε ζπλεδξίαζε ηεο Κεληξηθήο
Αληηπξνζσπείαο. Σν ζηνηρείν απηό απνδεηθλύεη θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ νξγάλνπ γηα
ηελ επίιπζε θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ.


Καθιέπυζη ζςμβοςλεςηικού οπγάνος με όνομα «ΤΚΕΨΗ ΔΙΟΙΚΟΤΩΝ
ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ»

Η ζπκβνιή ηνπ νξγάλνπ απηνύ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ επίιπζε ζνβαξώλ
πξνβιεκάησλ θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ γηα ηελ εμεύξεζε ιύζεσλ ζε απηά. Σν
όξγαλν απηό λα ζπλεδξηάδεη ζε νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα έπεηηα από εηζήγεζε ηνπ
νξγάλνπ ΤΚΔΨΗ ΠΡΟΔΓΡΩΝ.


Αύξηζη ηηρ σπονικήρ διάπκειαρ ηηρ θηηείαρ ηυν οπγάνυν από ηπιεηή (3) ζε
ηεηπαεηή (4)

Η ηξνπνπνίεζε απηή κεηώλεη ηα εθινγηθά έμνδα. Δπίζεο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηηο
Γηνηθνύζεο Δπηηξνπέο λα παξέρνπλ κεγαιύηεξν έξγν. Η ηξνπνπνίεζε απηή
πξνηείλεηαη λα κελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ.


Ανώηαηο Όπιο θηηειών μελών Διοικούζαρ Επιηποπήρ

Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή πξνηείλεηαη ε θαζηέξσζε αλώηαηνπ νξίνπ ζεηεηώλ ζηα κέιε
ηεο Γηνηθνύζαο, ώζηε λα επηηξαπεί ζε πεξηζζόηεξα κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε
δηνίθεζε ηνπ θνξέα. Σν όξην πξνηείλεηαη λα είλαη νη ηξείο (3) ζπλερόκελεο ζεηείεο. Η
ηξνπνπνίεζε απηή πξνηείλεηαη λα κελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ. Δηδηθά γηα ηνλ Πξόεδξν
ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ην αλώηεξν όξην πξνηείλεηαη λα είλαη νη δύν (2) ζεηείεο.


Αζςμβίβαζηο για ηα μέλη ηηρ Διοικούζαρ Επιηποπήρ

Πξνηείλεηαη ην αζπκβίβαζην ηεο ηδηόηεηαο ηνπ κέινπο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο κε ηηο
εμήο ζέζεηο επζύλεο :









Μέιε ηεο Διιεληθήο Βνπιήο
Μέιε ηεο Κπβεξλήζεσο
Πεξηθεξεηάξρεο – Γήκαξρνη
Αληηπεξηθεξεηάξρεο – Αληηδήκαξρνη – Γεκνηηθνί – Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη
Μέιε Γ.. Παλειιήλησλ Σερληθώλ πιιόγσλ θαη όρη ηνπηθώλ
Μέιε Γ.. ζε Ν.Π.Γ.Γ.
πλεξγάηεο
Τπνπξγνύ,
Γεληθνύ
Γξακκαηέα,
Πεξηθεξεηάξρε,
Αληηπεξηθεξεηάξρε, Γεκάξρνπ, Αληηδεκάξρνπ.

Ηλεκηπονική τηθοθοπία

Δίλαη αθαηαλόεην γηα ηελ επηηξνπή, νη επηζηήκνλεο, πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ πςειή
ηερλνινγία λα κελ κπνξνύλ λα ςεθίδνπλ ειεθηξνληθά. Απηό πξνϋπνζέηεη ηελ
πηζηνπνίεζε ησλ ζπλαδέιθσλ (κειώλ) κε ηηο απαξαίηεηεο δηθιείδεο αζθαιείαο, πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ςεθίζαληνο.



Καθιέπυζη δημοτηθίζμαηορ

Με βάζε ηε ινγηθή ηεο πξνεγνύκελεο πξόηαζεο ε επηηξνπή πξνηείλεη ηελ δηεμαγσγή
δεκνςεθίζκαηνο κε όιεο ηηο αζθαιηζηηθέο δεζκεύζεηο, πνπ απαηηεί ην ειιεληθό
ζύληαγκα θαη ε ειιεληθή Βνπιή. Η δηελέξγεηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο πξνηείλεηαη λα
ρξεηάδεηαη ηελ έγθξηζε - ςήθηζε από ηα 3/5 ησλ κειώλ ηεο Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο.


Δςναηόηηηα διαγπαθήρ και επανεγγπαθήρ μελών

Πξνηείλεηαη από ηελ επηηξνπή ε δπλαηόηεηα δηαγξαθήο θαη επαλεγγξαθήο κέινπο ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ ρσξίο ηελ δηελέξγεηα εμεηάζεσλ εθ λένπ. Η πξόηαζε απηή αθνινπζεί
ηελ ςήθηζε ηεο απνζύλδεζεο ηεο ηδηόηεηαο ηνπ κεραληθνύ από ηελ αζθάιηζή ηνπ.


Σποποποίηζη ηος θεζμικού πόλος ηος ΣΕΕ

Η επηηξνπή πξνηείλεη ηελ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. ώζηε ν θνξέαο λα
κπνξεί λα πηζηνπνηεί θαη λα αδεηνδνηεί ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ ηερληθώλ
επαγγεικάησλ. Δπίζεο λα γλσκνδνηεί γηα ηελ ίδξπζε / κεηαζρεκαηηζκό
Παλεπηζηεκηαθώλ ρνιώλ ή Σκεκάησλ Μεραληθώλ.


Αλλαγή ηος ηπόπος καηανομήρ ηυν εδπών ηηρ Κενηπικήρ Ανηιπποζυπείαρ

Η θαηαλνκή ησλ εδξώλ ηεο Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο λα γίλεηαη αλάινγα κε ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία θαη όρη ηνπο εγγεγξακκέλνπο γηα ην θεληξηθό
ΣΔΔ θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα, κε ηελ αζθαιηζηηθή δηθιείδα όηη ζα εθιέγεηαη
ηνπιάρηζηνλ έλαο εθπξόζσπνο από θάζε Πεξηθεξεηαθό Σκήκα.

