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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενηµέρωση επί θεµάτων του ΤΜΕ∆Ε πραγµατοποίησε ο Πρόεδρος του Ταµείου
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ
στις 11 ∆εκεµβρίου 2017

Για θέµατα του κλάδου των Mηχανικών και τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό µίλησε ο
Πρόεδρος του ΤΜΕ∆Ε, Κωνσταντίνος Μακέδος, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ∆.Σ. του
ΣΑΤΕ, κατόπιν πρόσκλησης που του απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ, Ζαχαρίας
Αθουσάκης.
Ο κ. Μακέδος επισήµανε ότι το 2017 είναι µια χρονιά «ορόσηµο», αφού την 01-01-2017
ξεκίνησε τη λειτουργία του το ΤΜΕ∆Ε, που αναλαµβάνει την παροχή της εγγυοδοσίας και
της πιστοδοσίας των ελευθέρων επαγγελµατιών Mηχανικών και Eργοληπτών ∆ηµοσίων
Έργων. Αναφέρθηκε στην τιτάνια προσπάθεια που έγινε για την ολοκλήρωση του ΤΜΕ∆Ε
µέσα σε λίγους µήνες, εκτιµώντας ότι από τις σηµαντικότερες ενέργειες της φετινής
χρονιάς ήταν το ότι η διοίκηση κατάφερε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της
λειτουργίας των υπηρεσιών µέσα από τα 39 υποκαταστήµατα, τα οποία υπάγονται πλέον
στον ΕΦΚΑ. Σηµείωσε ότι µε τη νέα υπηρεσία έκδοσης ηλεκτρονικών εγγυητικών
επιστολών αφενός δεν υφίσταται ανάγκη φυσικής παρουσίας του Μηχανικού σε Κατάστηµα
ΤΜΕ∆Ε και, αφετέρου, η έκδοσή της πραγµατοποιείται σε προσωποποιηµένο περιβάλλον, µε
απλοποιηµένες διαδικασίες, παρέχοντας σηµαντική εξοικονόµηση χρόνου. Η υπηρεσία είναι
αδιαλείπτως διαθέσιµη στους χρήστες, 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα.
Παράλληλα, τόνισε ότι το επόµενο στοίχηµα για τη διοίκηση
είναι να
συµβάλλει παραγωγικά και όχι αρνητικά, ώστε να δηµιουργηθεί µια καθηµερινότητα
καλύτερη για τους Μηχανικούς, ενώ σηµείωσε ότι τα έργα υποδοµής, που είναι αντικείµενο
των δηµοσίων έργων, σηµειώνουν µία δυναµική και είναι αναµενόµενο να προσελκύσουν
το ενδιαφέρον των κατασκευαστών, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα ζητήσουν τη συνδροµή
του ΤΜΕ∆Ε.
Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ, Ζαχαρίας Αθουσάκης, αφού ευχαρίστησε τον κ. Μακέδο και, στο
πρόσωπό του, τα υπόλοιπα µέλη της ∆ιοίκησης του ΤΜΕ∆Ε, µεταξύ των οποίων και ο
Αναπλ. Γενικός Γραµµατέας του ΣΑΤΕ ∆ηµήτρης Τσουρέκας, επισήµανε ότι η ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών του ΤΜΕ∆Ε αποτελεί ένα κοµβικό βήµα για τη µετεξέλιξη του Ταµείου σε
σύγχρονο και απαραίτητο συνεργάτη των Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, ενώ σηµείωσε µε
έµφαση ότι το ταµείο θα πρέπει να έχει διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια χορήγησης των
εγγυητικών επιστολών και λειτουργίας της πιστοδοσίας, αφού, σε αντίθετη περίπτωση, οι
Συνάδελφοι Εργολήπτες δεν θα το εµπιστευτούν.
Ο Πρόεδρος του ΤΜΕ∆Ε συµφώνησε µε τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ και ενηµέρωσε ότι έχει ήδη
δοθεί έµφαση στην προµήθεια λογισµικού οικονοµικής διαχείρισης, προκειµένου το ΤΜΕ∆Ε
να έχει πανελλαδικά έγκυρη και ολοκληρωµένη εικόνα οικονοµικών µεγεθών και
πληροφοριών αναγκαίων για τη διαχείρισή του, αναβαθµίζοντας έτσι την ποιότητα των
υπηρεσιών του και την εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων.
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