ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
& ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΟ : 1. την Πρόεδρο τησ Αντιπροςωπείασ του ΣΕΕ
2. προεδρείο Αντιπροςωπείασ του ΣΕΕ

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΕΕ – ΑΝΑΓΚΑΙΕ ΣΟΜΕ
Σο κεςμικό πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ΣΕΕ όπωσ είναι διαμορφωμζνο μζχρι ςιμερα
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ μιασ εντελϊσ διαφορετικισ περιόδου για το επάγγελμα των μθχανικϊν. ιμερα
κρίνεται πλζον τουλάχιςτον αναχρονιςτικό και χριηει άμεςθσ τροποποίθςθσ ςε μία ριηικά αντίκετθ κατεφκυνςθ
που κα εξαςφαλίηει τθ δθμοκρατία, τθ διαφάνεια, τθν αποτελεςματικότθτα και κα ενιςχφει τθ ςυμμετοχι.
Όςον αφορά τθν κατάκεςθ προτάςεων για το κεςμικό πλαίςιο ενόψει τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Αντιπροςωπείασ ςτισ
7-8 Οκτωβρίου 2017, ωσ ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ &
ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, προτείνουμε τθ ςφςταςθ Ειδικισ Επιτροπισ-Ομάδασ Εργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ
Αντιπροςωπείασ, αποτελοφμενθσ από ζμπειρουσ μθχανικοφσ και νομικοφσ που γνωρίηουν τα του ΣΕΕ. Η Ομάδα
αυτι κα πρζπει ςε 6 μινεσ να υποβάλλει ςχζδιο -πρόταςθ αλλαγισ του τρόπου λειτουργίασ και του κεςμικοφ
πλαιςίου του ΣΕΕ. Η διαδικαςία πρζπει να είναι ανοιχτι ϊςτε οι παρατάξεισ να μποροφν να υποβάλλουν και
αρχικά (τϊρα) αλλά και ςτθν πορεία, προτάςεισ για τθν αναςυγκρότθςθ του ΣΕΕ ςτθ ςθμερινι εποχι και ςτισ
ανάγκεσ των μθχανικϊν και τθσ χϊρασ.
Επειδι το ΣΕΕ ζχει φυςικά ςυνζχεια και ςτα πλαίςια αξιοποίθςθσ προθγοφμενων διεργαςιϊν για τθν
ανακεϊρθςθ του Θεςμικοφ Πλαιςίου του ΣΕΕ, μαηί με τισ προτάςεισ που κα ςυγκεντρωκοφν από τισ παρατάξεισ
και τα μζλθ και κα απαςχολιςουν τθν Αντιπροςωπεία (μια δζςμθ ιδεϊν υποβάλλουμε παρακάτω), κατακζτουμε
ςυμπλθρωματικά και τθν ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ του ΣΕΕ-ΣΚΜ που αντίςτοιχθ ομάδα εργαςίασ είχε
επεξεργαςτεί το 2008. Η παραπάνω ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα τροποποίθςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου,
κεωροφμε ότι μπορεί να αποτελζςει τθν βάςθ και διευκόλυνςθ τθσ όποιασ επιτροπισ αποφαςιςτεί για μια
ταχεία επιτζλουσ λιψθ απόφαςθσ για τον Θεςμικό πλαίςιο ϊςτε το κζμα να μθν παραπεμφκεί ξανά ςτισ
καλζνδεσ!
Μια πρϊτθ δζςμθ προτάςεων και ιδεϊν τθσ παράταξισ μασ προσ το προεδρείο τθσ Αντιπροςωπείασ για τθν
αλλαγι του κεςμικοφ πλαιςίου είναι οι παρακάτω, με τισ ακόλουκεσ κατευκφνςεισ:
1. Σροποποίθςθ του εκλογικοφ κανονιςμοφ του ΣΕΕ με βάςθ τθν αρχι τθσ πλειοψθφίασ και των δφο γφρων.
το δεφτερο γφρο, είτε πρόκειται για πρόςωπα (εκλογζσ διοίκθςθσ ΣΕΕ) είτε πρόκειται για ψθφίςματα,
πλαίςια κλπ. προκρίνονται τα δφο με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ ςτον πρϊτο γφρο.
2. ε ψθφοφορίεσ επί κειμζνων, τα μζλθ τθσ Αντιπροςωπείασ δεν μποροφν να ςτθρίξουν ςτθν ίδια
ψθφοφορία περιςςότερα του ενόσ κείμενα
3. Εκλογι των Προεδρείων Αντιπροςωπείασ και Διοικοφςασ ςε μία διαδικαςία ψθφοφορίασ/προεδρείο
4. Μείωςθ των αρμοδιοτιτων του Προζδρου του ΣΕΕ.

5. Θεςμοκζτθςθ τθσ λειτουργίασ του υλλογικοφ Προεδρείου
6. Ενίςχυςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Αντιπροςωπείασ του ΣΕΕ
7. Θζςπιςθ τθσ θλεκτρονικισ ψιφου ςτισ εκλογζσ με τθν απαραίτθτθ διαπίςτευςθ.
8. Εκλογι Νομαρχιακϊν Επιτροπϊν ταυτόχρονα με τισ κεντρικζσ εκλογζσ του ΣΕΕ ςτα ψθφοδζλτια των
Περιφερειακϊν Σμθμάτων
9. τενότερθ ςφνδεςθ και ςυνεργαςία με τθν Πολιτεία και τουσ κεςμοφσ τθσ
10. Θεςμοκζτθςθ των θλεκτρονικϊν δθμοψθφιςμάτων.
11. Θεςμοκζτθςθ των περιφερειακϊν και νομαρχιακϊν γενικϊν ςυνελεφςεων του ΣΕΕ ωσ αποφαςιςτικά
όργανα για κρίςιμα ηθτιματα των περιφερειακϊν και νομαρχιακϊν τμθμάτων
12. Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ του ΣΕΕ
13. Θζςπιςθ Επιτροπισ Εςωτερικοφ Ελζγχου των υμβάςεων, Διαγωνιςμϊν και Ανακζςεων
14. Αναδιάταξθ των Μόνιμων Επιτροπϊν με ςφμπτυξθ και ςτροφι ςτθ διαρκι τεκμθρίωςθ και παραγωγι
αναπτυξιακϊν και επιςτθμονικϊν κζςεων
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Για την ΡΠΜ

