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Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (ΣΔΠΠ),
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

www.tmede.gr
Π. Π. Γερμανού 3-5, Πλατεία Κλαυθμώνος, 105 61 Αθήνα

Το χαρτί που χρησιμοποιήθηκε είναι πιστοποιημένο από τον οργανισμό FSC.

www.tmede.gr

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. είναι το νέο Ταμείο των Μηχανικών και των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Δημιουργήθηκε με σκοπό να
προσφέρει στα μέλη του υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και να τα στηρίζει έμπρακτα στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών
τους δραστηριοτήτων.

Αρμοδιότητες

Μέλη

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει ως αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων

Μέλη του Ταμείου καθίστανται οι Μηχανικοί (εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ),

στον τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. ΕΤΑΑ. Tο Ταμείο μπορεί να ιδρύει και να συμμετέχει και σε

και οι εξομοιούμενοι προς αυτούς Μηχανικοί, Υπομηχανικοί, εξομοιούμενοι

άλλους κλάδους ασφαλιστικής προστασίας ύστερα από έγκριση του ΥΠEKAA και με τη

απόφοιτοι ΤΕΙ, οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, καθώς και πρόσωπα, που

σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Το Ταμείο μπορεί επίσης να ιδρύει, να

ασχολούνται κατά κύριο λόγο με μελέτες, έρευνες, έλεγχο μελετών, επιβλέψεις, παροχή

λειτουργεί, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής, μέσω

συμβουλευτικών υπηρεσιών και διοίκηση τεχνικών ή αναπτυξιακών έργων ή άλλες

προγραμματικών συμβάσεων με Φορείς του Δημοσίου, Διεθνείς Οργανισμούς, την

συναφείς υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης

Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναπτύσσει κάθε είδους δράση για την επίτευξη των σκοπών του.

υπαγωγής τους.

Η έναρξη λειτουργίας του ορίστηκε την 1/1/2017. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του Tαμείου:

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διασφαλίστηκε η αδιάκοπη λειτουργία και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις
υπηρεσίες του νέου Ταμείου για το σύνολο των 31.000 και πλέον μελών - πιστούχων
μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων, που συνδυαστικά συμμετέχουν σε πλέον

Κάθε μέλος δικαιούται να ενημερώνεται από το Ταμείο για τις οικονομικές, τεχνικές και
άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής σχέσης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
έναντι του Ταμείου και ενδεικτικά για τις αλλαγές των κανόνων εγγυοδοσίας και

των 6.000 Τεχνικών Εταιρειών σε όλη την επικράτεια.

πιστοδοσίας, καθώς και για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.

Διοίκηση

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από
δύο εκπροσώπους του ΤΕΕ, δύο εκπροσώπους που θα προτείνονται από τον ΣΑΤΕ, την
ΠΕΣΕΔΕ, την ΠΕΔΜΕΔΕ, την ΠΕΔΜΗΕΔΕ και τον ΣΕΓΜ από κοινού και έναν υπάλληλο
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η θητεία του Προέδρου και της Διοικούσας Επιτροπής είναι τετραετής και δεν επιτρέπεται
η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες.

Στις 17 Ιουλίου 2017 λειτούργησε η υπηρεσία ψηφιακής έκδοσης εγγυητικών
επιστολών. Την 1η Οκτωβρίου 2017 προχώρησε ο μετασχηματισμός του Ταμείου
σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, με τις νέες υπηρεσίες
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