ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.
Θεσ/νίκη 12-2-2013
Οι παρακάτω υπογράφοντες, μέλη του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας, συμμετείχαμε σήμερα Τρίτη 12
Φεβρουαρίου 2013 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, σύμφωνα με τα
άρθρα 13, 15 και 16 του καταστατικού, στο αμφιθέατρο του ισογείου του νέου κτιρίου
των γραφείων του ΤΕΕ Τ.Κ.Μ.
Ο λόγος της έκτακτης αυτής συνέλευσης είναι η ψήφιση επί της αρχής του
προτεινόμενου Καταστατικού του νέου Πανελλήνιου Συλλόγου ΑγρονόμωνΤοπογράφων Μηχανικών που μας κοινοποιήθηκε στις 30-10-2012.
Επειδή οι δυσμενείς εξελίξεις στα κλαδικά και επαγγελματικά ζητήματα αλλά και σε
ότι αφορά τον τεχνικό κόσμο είναι ραγδαίες,
επειδή ο κλάδος μας όπως και όλη η πατρίδα μας έχει εμπλακεί σε μιά πολύ
οδυνηρή οικονομική κρίση,
επειδή ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που βιώνουμε καθημερινά
στην άσκηση του επαγγέλματος μας είναι μέσω των μαζικών αγώνων που μπορεί να
υλοποιηθεί μόνο με την ενιαία έκφραση του κλάδου,
επειδή η πανελλήνια έκφραση του κλάδου επί πολύ καιρό ήταν πάγιο αίτημα όλων
των συναδέλφων αλλά και των διοικήσεων των κατά τόπους συλλόγων, σήμερα δε
έχει μετά από πολύ καιρό ωριμάσει,
επειδή το συγκεκριμένο προτεινόμενο Καταστατικό του νέου Πανελληνίου Συλλόγου
έχει ψηφιστεί ομόφωνα επί της αρχής σε σειρά πανελλαδικών συνελεύσεων,
επειδή οι αρχές της Ομόσπονδης λειτουργίας με Αντιπροσωπεία και κεντρικό Δ.Σ.
καθώς και η Περιφερειακή διάρθρωση του νέου Πανελληνίου Συλλόγου, που διέπουν
το κείμενο, σίγουρα θα οδηγήσουν τον Σύλλογο μας σε δημοκρατική, αποτελεσματική
και ξεκάθαρη δομή και λειτουργία.
Αποφασίζουμε ομόφωνα:
να κάνουμε δεκτό επί της αρχής το προτεινόμενο Καταστατικό του νέου Πανελλήνιου
Συλλόγου Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, με εξαίρεση το άρθρο 20, το οποίο
ομόφωνα αποφασίζουμε να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
α) όσον αφορά τα μέλη του κεντρικού Δ.Σ. τα οποία όπως είχαμε από κοινού
αποφασίσει θα πρέπει να είναι δεκατρία (13) και όχι έντεκα (11) και
β) όσον αφορά τον αριθμό των σταυρών προτίμησης για την εκλογή των 13 μελών
του Δ.Σ. αυτοί θα πρέπει να είναι το πολύ 6 (δηλαδή 50%-1 του αριθμού των
εκλεγόμενων στο Δ.Σ.).
Οι παραπάνω τροποποιήσεις κρίθηκαν σημαντικές και αναγκαίες διότι ευνοούν την
σύνθεση και την πολυσυλλεκτικότητα τάσεων και απόψεων μέσα στο κεντρικό Δ.Σ.,
οι οποίες θα συνεισφέρουν στην δημοκρατική του λειτουργία και την λήψη σωστών
αποφάσεων.
Οι υπογράφοντες

