Για τη βελτίωση της λειτουργίας της Αντιπροσωπείας
1. Οι αποφάσεις του προεδρείου να λαμβάνονται ύστερα από ψηφοφορία μεταξύ των μελών
του. (2 ή 1+1+1)
2. Καμία παραβίαση στην θεματολογία της συζήτησης που ορίζεται και αναγράφεται στην
πρόσκληση για συνεδρίαση, με αυστηρό περιορισμό των προς συζήτηση θεμάτων και μόνο
εφόσον συνοδεύονται από γραπτή εισήγηση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τις
προσκλήσεις. Οι εισηγήσεις και τα ψηφίσματα θα πρέπει να έχουν αποσταλεί 20 ημέρες
πριν την αποστολή των σχετικών προσκλήσεων.
3. Εκτακτα και απολύτως επείγοντα θέματα νοούνται αυτά που ύστερα από 5' εισήγηση
λαμβάνουν το 50% +1 των παρευρισκομένων συνέδρων.
4. Ηλεκτρονική αποστολή προσκλήσεων και εισηγήσεων.
5. Σύσταση επιτροπών (νομοθετικών, διαδικαστικών,εργασιακών, ειδικών θεμάτων κ.λ.π.)
επεξεργασίας εισηγήσεων και προώθηση τελικού κειμένου/ων προς την Αντιπροσωπεία για
την ψήφισή του/των.
6. Προβολή εισηγήσεων σε ψηφιακή μορφή διάρκειας μόνο 10' επί των θεμάτων σε περίπτωση
απουσίας ή και όχι συνέδρου.
7. Τριετής προγραμματισμός συνεδριάσεων (κάθε 6 μήνες) και σε περίπτωση τροποποίησης
θα πρέπει να ανακοινώνεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την αποστολή των προσκλήσεων
για συνεδρίαση, ύστερα από εισήγηση προς το προεδρείο και λήψη απόφασης από αυτό.
8. Εκτακτη πρόσκληση για σύγκληση της Αντιπροσωπείας θα γίνεται μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση προς το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ και στην συνέχεια η γνώμη του Δ.Σ. θα
διαβιβάζεται προς το προεδρείο της Αντιπροσωπείας για την λήψη απόφασης.
9. Το προεδρείο της Αντιπροσωπείας δύναται να εκδώσει απόφαση επί θεμάτων έπειτα από
αιτιολογημένη εισήγηση και επεξεργασία της από αρμόδια επιτροπή ειδικών θεμάτων της
Αντιπροσωπείας που θα την προωθεί στο Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ για την διατύπωση γνώμης
και τέλος την λήψη απόφασης από το προεδρείο της Αντιπροσωπείας. Η απόφαση πρέπει
να λαμβάνεται εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της στην γραμματεία του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ.
10. Η λήψη των αποφάσεων κατά τις συνεδριάσεις θα γίνεται πάντοτε με ονομαστική κλήση
των παρευρισκομένων αντιπροσώπων.
11. Σε εισηγήσεις και ψηφίσματα της παρ. 2 επιτρέπεται η ηλεκτρονική ψήφισή των κατά την
ημέρα και ώρα της συνεδρίας της Αντιπροσωπείας.(email-fax)
12. Αυστηρός χρονικός προγραμματισμός έναρξης και λήξης της συνεδρίας και παράτασης όχι
πλέον των 30'.
13. Εγγραφή όλων των αρχιτεκτόνων ως μέλη των κατά τόπους τοπικων τμηματων και συλλόγων με
απαλλαγή της καταβολής συνδρομής για τα 2 πρώτα έτη και εφόσον είναι στην πενταετία από την
απόκτηση του πτυχίου των.
14. Κατά προτεραιότητα σε κάθε συνεδρίαση προηγείται η ψήφιση των υποβληθέντων
ψηφισμάτων.
15. Απαραίτητη η παρουσία δύο μελών του προεδρείου κατά τις συνεδριάσεις. Σε περίπτωση
απουσίας μέλους του προεδρείου από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις το μέλος
αντικαθίσταται οριστικά . Ο πρόεδρος δύναται να ζητήσει από του αντιπροέδρους την
προσωρινή αντικατάστασή του αν δεν δύναται να παρίσταται για λόγους ανωτέρας βίας, με
την προϋπόθεση να παρευρίσκονται πάντοτε τα άλλα δύο μέλη του προεδρείου.
16.αναρτηση ολων των αποφασεων της Αντιπροσωπειας στο site του συλλογου.

17. Σε κάθε θητεία να πραγματοποιείται υποχρεωτικά μια συνεδριαση της Αντιπροσωπειας στην
Θεσσαλονικη και μία στο Βόλο (με χρήση του ξενώνα) ώστε να τονισθει ο πανελλήνιος χαρακτήρας του
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 18.Σε περιπτωση αδυναμιας ευρεσης πορων καλυψης των εξοδων / οδοιπορικων των
αντιπροσωπων προτεινεται η μείωση των μελών της αντιπροσωπείας στα 2/3 από 165 σε 110
μέλη.με την διασφαλιση υποχρεωτικής εκπροσώπησης από κάθε περιφέρεια με δύο ή τρία
κατ΄ελάχιστον μέλη.
(Στην περίοδο 2008-11 η Δυτική Μακεδονία δεν είχε κανένα εκπρόσωπο, ενώ την περίοδο
2012-14 μόνο έναν και η Ηπειρος έχει μόνο δύο (2).)

Το θέμα ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ είναι ένα κομμάτι λειτουργίας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Μαζί μ ΄αυτό
σημαντικά είναι και το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του συλλόγου, οι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ των Τμημάτων, η
βιωσιμότητα του, η οικονομικη εξάρτηση από το ΤΕΕ.
Προτεινουμε η επομενη αντιπροσωπεία, να έχει θέμα:
« 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΑ – προβλήματα - λύσεις»

Πολλά απο τα παραπάνω θέματα και προτάσεις , πιθανόν να αναθεωρηθούν η να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα , μετα την ολοκλήρωση της συζήτησης του
οικονομικού προυπολογισμού του ΣΑΔΑ –ΠΕΑ .

