Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017

Στην ψηφιακή εποχή εισέρχεται το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΕΟΝ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αυξηµένη ασφάλεια, διαφάνεια και εξυπηρέτηση παρέχει πλέον το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
στα µέλη του, µόλις έξι µήνες από τη σύστασή του, αναβαθµίζοντας
καθοριστικά τις πιστοδοτικές υπηρεσίες του.
Συγκεκριµένα, την παροχή καινοτόµου υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης
εγγυητικών επιστολών προς τα µέλη του ανακοίνωσεότι διαθέτει το Ταµείο
Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Ηπρωτοποριακή ψηφιακή υπηρεσία εγγυοδοσίας του Ταµείου βρίσκεται σε
εφαρµογή από σήµερα, 17/07/2017, και αφορά στην ολοκληρωµένη και
αυτοµατοποιηµένη ηλεκτρονική διαδικασία αιτηµάτων έκδοσης εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής σε διαγωνισµούς. Με τη νέα υπηρεσία, αφενός δεν
υφίσταται ανάγκη φυσικής παρουσίας του Μηχανικού σε Κατάστηµα
Τ.Μ.Ε.Δ.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.
Με την ψηφιακή διεκπεραίωση των αιτηµάτων θωρακίζεται επιπρόσθετα η
ασφάλεια και η διαφάνεια της διαδικασίας, αλλά και εξασφαλίζεται ο
εκσυγχρονισµός και η αποτελεσµατικότητα των λειτουργειών του Ταµείου.
Επιπλέον, η νέα ψηφιακή υπηρεσία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. παρέχει στα µέλη του όλες
τις σύγχρονες, διαδεδοµένες και ασφαλείς µεθόδους πληρωµής, όπως µε κωδικό
ηλεκτρονικής Πληρωµής σύγχρονης µορφής (RemittanceInformation), E-banking
καθώς και ηλεκτρονικά µε POS (πιστωτική / χρεωστική κάρτα), ενώ από τις 7
Αυγούστου θα είναι διαθέσιµη και η πληρωµή µέσω του Συστήµατος ΔΙΑΣ.
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Δελτίο Τύπου
Σηµειώνεται ότι για το επόµενο χρονικό διάστηµα θα λειτουργεί παράλληλα
και το παλαιό σύστηµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, µέχρις ότου τα Μέλη
του Ταµείου εξοικειωθούν µε το Σύστηµα ηλεκτρονικής έκδοσης.
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, µε αφορµή
τη λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εγγυοδοσίας, δήλωσε:

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εντάσσεται στο πλαίσιο
ικανοποίησης ενός χρόνιου αιτήµατος των µελών µας και αποτελεί µέρος της
ολοκληρωµένης στρατηγικής µας για την εξέλιξη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σε ένα
σύγχρονο Ταµείο, που θα προσφέρει στα µέλη του υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας και θα τους στηρίζει έµπρακτα στην ανάπτυξη των επιχειρηµατικών τους
δραστηριοτήτων. Η απόκτηση των αναγκαίων υποδοµών αποτελούν το
πρώτο και αναγκαίο βήµα για την υλοποίηση του σχεδιασµού µας. Θα ήθελα
επίσης, να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες προς τις εργοληπτικές και
µελετητικές οργανώσεις για τη σηµαντική συµβολή τους κατά τη δοκιµαστική
λειτουργεία του Συστήµατος ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικών επιστολών
συµµετοχής.
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