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Οι 4 μεγάλοι στόχοι που υλοποιήσαμε μέσα στο 2017
1ος στόχος: Ίδρυση Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Απογραφή περιουσιακών στοιχείων και έγκριση καταστατικού λειτουργίας
Διαμόρφωση λειτουργικού οργανογράμματος
Δημιουργία Επενδυτικής Επιτροπής και Επιτροπών Διακινδύνευσης και Εσωτερικού Ελέγχου
Σύσταση Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας, Οικονομικής και Λογιστικής Οργάνωσης
Κατάρτιση προϋπολογισμού 2017, βάσει Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Διασφάλιση λειτουργίας υπηρεσιών Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέσω 39 υποκαταστημάτων, που υπάγονται πλέον στον ΕΦΚΑ

2ος στόχος: Διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Ταμείου, για 31.000 μέλη - πιστούχους
μηχανικούς και εργολήπτες δημοσίων έργων, που συμμετέχουν σε περισσότερες από 6.000 Τεχνικές Εταιρείες.
Έγκριση 50.154 νέων εγγυητικών επιστολών το 2017

3ος στόχος: Μετάβαση του Ταμείου στην ψηφιακή εποχή
Στις 17 Ιουλίου 2017 λειτούργησε η υπηρεσία ψηφιακής έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Την 1η Οκτωβρίου 2017 προχώρησε
ο μετασχηματισμός του φορέα μας σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, με τις νέες υπηρεσίες e- Πρωτόκολλο,
e - Εγγυητικές και e-Εγκυρότητα.
4ος στόχος: Ενίσχυση και διεύρυνση των υπηρεσιών του Ταμείου
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (ΣΔΠΠ) του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Ταμείου,
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
Οι εγγυητικές γίνονται πλέον δεκτές στα προγράμματα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020

Προοπτικές 2018
Οι επιχειρησιακοί μας στόχοι για το 2018
Ολοκλήρωση όλων των ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επίπεδο mobile εφαρμογών
Εκσυγχρονισμός του Κανονισμού Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας
Διεθνής αξιολόγηση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέσω της συμμετοχής του στον ευρωπαϊκό φορέα εγγυοδοσίας AECM
Αναβάθμιση της Επιτροπής Διακινδύνευσης (risk Analysis) και των Επιτροπών Επενδύσεων και Εσωτερικού Ελέγχου
Ψηφιοποίηση του αρχείου των παλαιών έγγραφων εγγυητικών
Διερεύνηση της αντασφάλισης των εγγυήσεων
Ανάπτυξη κλάδων ειδικών ασφαλιστικών παροχών στους τομείς υγείας και ασφάλειας σε τεχνικά επαγγέλματα και εταιρείες
Διερεύνηση δράσεων - έργων ΕΣΠΑ για περαιτέρω προώθηση της πιστοδοσίας και συγκέντρωση αναπτυξιακών κεφαλαίων
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αντλούμε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με δράσεις όπως:
Φιλοξενία της μεγαλύτερης τεχνικής βιβλιοθήκης της χώρας, της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ
Προβολή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής αλλά και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς,
με το εμβληματικό μας κτίριο
Διάθεση των χώρων εκδηλώσεων του κτιρίου στον τεχνικό κόσμο για εκδηλώσεις και πολιτιστικές χρήσεις
Ίδρυση και λειτουργία επιστημονικού ινστιτούτου από κοινού με το ΤΕΕ
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Το χαρτί που χρησιμοποιήθηκε
είναι πιστοποιημένο από τον οργανισμό FSC.

