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Τν 2013 ζηε Δεκνθξαηηθή Σπκπαξάηαμε Μεραληθώλ (ΔΗ.ΣΥ.Μ) μεθηλήζακε κηα 

πνξεία ζπλεξγαζίαο με ζηότο ηην κοινή ανηιμεηώπιζη τρόνιων προβλημάηων 

και διαπιζηωμένων παθογενειών και παράλληλα ηη διαηύπωζη μιας νέας 

πρόηαζης ζτεηικά με ηο ρόλο ηοσ ΣΕΕ ένανηι ηης Πολιηείας, ηης Κοινωνίας και 

ηοσ Έλληνα μητανικού.  

 

Θέηνπκε σο προηεραιόηηηα ηελ πραγμαηική αλλαγή ζην ΤΕΕ, ζηελ θαηεύζπλζε 

ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ, ηεο αμηνθξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη παξάιιεια ηεο αλαζπγθξόηεζεο ησλ δνκώλ ηνπ, πηνζεηώληαο 

ζύγρξνλεο ηάζεηο ςεθηαθήο πνιηηηθήο θαη λένπο ηξόπσλ δηνίθεζεο θαη ζπκκεηνρηθήο 

ιήςεο απνθάζεσλ.  

 

Η ΔΗΣΥΜ κε ηηο ζέζεηο ηεο, επηρεηξεί λα αιιάμεη ην πιαίζην ζην νπνίν θηλείηαη ε κέρξη 

ζήκεξα δξάζε ηνπ Επηκειεηεξίνπ. Με ηελ αλαλεσηηθή καο πξόηαζε, επηδηώθνπκε 

ηελ αλαβίσζε ηνπ ΤΕΕ σο ππιώλα ζηήξημεο ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ, ηνπ 

επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ θαη ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρώξαο.  

 

Δεζκεπόκαζηε λα δώζνπκε κάρε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Επηκειεηεξίνπ ζε θνξέα 

γλώζεο, θαηλνηνκίαο θαη επηζηεκνληθόηεηαο, αθνινπζώληαο ηηο εμειίμεηο ηόζν ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή, όζν θαη ζηηο επηζηεκνληθέο δξάζεηο. 
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ΑΡΥΕ – ΟΡΑΜΑ ΣΗ ΔΗΤΜ 

 Σύκκαρνο ηνπ Μεραληθνύ ζηελ νηθνλνκηθή & επηζηεκνληθή δσή 

 Θεζκηθή ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία 

 Απηόλνκε παξνπζία 

 Οινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο.  

 Αμηνθξαηία Σπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε. 

 

ΠΡΟΣΕΡΑΘΟΣΗΣΕ 

 Νέν βηώζηκν κνληέιν αλάπηπμεο 

 4ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε – Καηλνηνκία ζηελ Εξγαζία –Ψεθηαθέο επελδύζεηο. 

 Ψεθηνπνίεζε Εξγαιείσλ Μεραληθνύ (έλαξμε ιεηηνπξγία e-adeies) 

 Αλάπηπμε νηθνλνκηθώλ εξγαιείσλ –Πξόζβαζε ζε ρξεκαηνδόηεζε  

 Υπνδνκέο –Οηθνδνκηθή αλάπηπμε  

 

ΑΠΟΛΟΓΘΜΟ 

 Οινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ TEE θαη ηελ αιιαγή ηνπ 

ζεζκηθνύ ηνπ πιαηζίνπ 

 Ιδξπηηθή ζπλδηάζθεςε ηεο ΔΗΣΥΜ 

 Απνζηνιή Ειιήλσλ Μεραληθώλ Εκπεηξνγλσκόλσλ ζηνλ θόζκν (Κίλα) 

 Πξνηάζεηο γηα ηνλ λέν ξόιν ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ αλαζεηνπζώλ αξρώλ ζηελ 

παξαγσγή δεκνζίσλ έξγσλ 

 Παξεκβάζεηο γηα ηελπξνώζεζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

 Υπνζηήξημε ζηελ δηακόξθσζε λέσλ θαλνληζκώλ (γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε 

θηηξίσλ) θαη ηερληθώλ νδεγηώλ (γηα ηνλ νδνθσηηζκό) 

 Ηκεξίδεο ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ ζε εζληθό θαη 

πεξηθεξεηαθό / ηνπηθό επίπεδν 

 


