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ΤΜΕΔΕ 2017-2021
Με αξιοπιστία και εξωστρέφεια χτίζουμε το μέλλον



ΠΟΡΕΙΑ

12/05/2016
Ιδρυτικός Νόμος ΤΜΕΔΕ
με αντικείμενο την Εγγυοδοσία 
και Πιστοδοσία των 
ασφαλισμένων στον τομέα 
ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ
(Νόμος 4387/2016, Άρθρο 86)

Αξιολόγηση του υπό 
σύσταση και λειτουργία 
φορέα ΤΜΕΔΕ από 
Θεσμούς και  ΔΝΤ

Έγκριση 
Οικονομικής Μελέτης 
Βιωσιμότητας ΤΜΕΔΕ

Συγχώνευση ΤΜΕΔΕ σε ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ 
Απόσχιση Διεύθυνσης 
Εγγυοδοσίας - Πιστοδοσίας
Τα περιουσιακά στοιχεία και πάσης φύσεως 
αρμοδιότητές του μεταβιβάζονται στο ΤΜΕΔΕ. Οι 
δραστηριότητες του ΤΣΜΕΔΕ που σχετίζονται με την 
ασφάλιση και τις συντάξεις του τομέα Μηχανικών και 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, μεταφέρονται στον 
ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ

Λειτουργία της 
υπηρεσίας ψηφιακής 
έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών

27/12/2016
Ίδρυση και 
Λειτουργία 
ΤΜΕΔΕ
Συνεχίζει 
να λειτουργεί 
απρόσκοπτα 
από τότε

17/07/2017

31/12/2016

Έγκριση λειτουργικού 
Οργανογράμματος ΤΜΕΔΕ

1η Μεταβίβαση περιουσίας 
του ΤΣΜΕΔΕ στο ΤΜΕΔΕ

30/12/2016 01/01/2017

02/10/2017
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός 
ΤΜΕΔΕ Ολοκληρωμένος 
πάροχος ψηφιακών 
υπηρεσιών

Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας

26/03/2018

Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης

11/2016 29/12/2016

Έγκριση 
καταστατικού 
ΤΜΕΔΕ 
μετά από Υπουργική 
Απόφαση 



ΠΟΡΕΙΑ
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08/05/2018

2η  Μεταβίβαση 
περιουσίας του 
ΤΣΜΕΔΕ στο 
ΤΜΕΔΕ

3η  Μεταβίβαση 
περιουσίας του 
ΤΣΜΕΔΕ στο 
ΤΜΕΔΕ

Παροχή 
ασφαλιστικής 
κάλυψης 
στα Μέλη του ΤΜΕΔΕ

01/08/2019

15/06/2018

24/05/2018

22/10/2018
05/09/2019

4η  Μεταβίβαση 
περιουσίας του 
ΤΣΜΕΔΕ στο 
ΤΜΕΔΕ

5η  Μεταβίβαση 
περιουσίας του 
ΤΣΜΕΔΕ στο 
ΤΜΕΔΕ

06/05/2020

Ένταξη ΤΜΕΔΕ 
ως πλήρες μέλος στον 
πανευρωπαϊκό Φορέα 
Εγγυοδοσίας, «European 
Association of Guarantee 
Institutions» 
(AECM)

Διεύρυνση των 
υπαγόμενων 
κατηγοριών 
ασφαλισμένων 
στο ΤΜΕΔΕ (Νόμος 
4611/2019 - Άρθρο 38)

Σύστημα Διαχείρισης 
κατά της Δωροδοκίας 

Σύστημα Διαχείρισης 
Συμμόρφωσης

08/04/2021

15/10/2018 17/01/2019

17/05/2019

05/08/2020

27/10/2020
Αποσαφήνιση του 
μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα του 
ΤΜΕΔΕ

Απόφαση ΣτΕ 
για ολοκλήρωση 
επιστροφής της 
περιουσίας ΤΜΕΔΕ 
από τον ΕΦΚΑ 
(Απόφαση 95/17.01.2019)

Δυνατότητα απαλλαγής 
από δημόσια προσφορά 
του συνόλου των μετοχών 
της Attica Bank 
(Νόμος 4738/2020)

Εξαγορά 
Atticabank 
Properties ΑΕ

Δικαίωση 
ΤΜΕΔΕ κατά 
προσφυγής 
ΣΕΓΜ για το σύνολο 
της περιουσίας του 
(Απόφαση ΣτΕ 
469/21/Δ)



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ενεργό μέλος του AECM, 
του Πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας, 
«European Association of Guarantee Institutions»

Ενεργό μέλος του AECM, 
του Πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας, 
«European Association of Guarantee Institutions»

Mη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που λειτουργεί 
σύμφωνα με τις αρχές της 
αλληλεγγύης και της 
κατανομής κινδύνου 
ανάμεσα στα Μέλη του

Νομικό  Πρόσωπο 
Ιδιωτικού  Δικαίου που 
χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά 
από τις εισφορές των 
Πιστούχων -Μελών του

Υπόκειται στην εποπτεία του 
Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, 
συνδυαστικά με την ECB (SSM) 
και την ΤτΕ λόγω της ειδικής 
συμμετοχής του (ποσοστό >30%), 
σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη
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Από συστάσεώς του 
δεν επιχορηγείται και δε χρηματοδοτείται τακτικά ή έκτακτα

         είτε από το Δημόσιο,          είτε από Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης 
και δεν επιβαρύνει με κανένα τρόπο, ούτε έχει επιβαρύνει ποτέ, 
και με κανένα τρόπο το Δημόσιο ή φορείς του Δημοσίου

Το ΤΜΕΔΕ έχει πάνω από

Μέλη
30.000

Η κύρια δραστηριότητα του ΤΜΕΔΕ:

Δευτερευόντως:

Χορήγηση 
εγγυητικών επιστολών

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Χορήγηση δανείων στα Μέλη του
Επέκταση  κατηγοριών προσώπων που υπάγονται στο Ταμείο, δηλαδή όσων διαθέτουν εργοληπτικό ή 
μελετητικό πτυχίο από την αρμόδια διεύθυνση μητρώου Δ15 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
όπως οικονομολόγοι, γεωλόγοι, δασολόγοι, γεωπόνοι (Νόμος 4611/2019, Άρθρο 38)

Διαχείριση ακινήτων

Συμπεριλαμβανομένων 
5.500 μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και 
τεχνικών εταιρειών

Για όλες τις παραπάνω δράσεις 
του, το ΤΜΕΔΕ παρουσιάζει 
κάθε χρόνο θετικά οικονομικά 
αποτελέσματα και αρκείται 
απολύτως σε ιδίους πόρους



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.)

Πρόεδρος

Διεύθυνση Διοίκησης ΤΜΕΔΕ 

Επιτροπή
Εσωτερικού Ελέγχου

Επενδυτική
Επιτροπή

Επιτροπή
Διαχείρισης κινδύνων 

Γραφείο Προέδρου
και Γραμματείας  Δ.Ε.

Τμήμα
Επιθεώρησης

Τεχνικό
Τμήμα

Τμήμα Νομικών
Υποθέσεων

Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού & Διοικητικής

Υποστήριξης

Τμήμα
Οικονομικής
Διαχείρισης

Τμήμα
Λογιστηρίου

Τμήμα
Μηχανογράφησης

Τμήμα Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης 
Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως 

Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλίσεων

Α. Κεντρική Υπηρεσία

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες Ιδρύονται και καταργούνται με απόφαση της Δ.Ε.

Τμήμα Καταπτώσεων
Εγγυητικών Επιστολών &

Προεξοφλήσεων Λογαριασμών

Οι ανεξάρτητες Επιτροπές της Δ.Ε στελεχώνονται από έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και 
τους κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΤΜΕΔΕ

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 

182 ακίνητα

21 ακίνητα

της Attica Bank

του ΤΜΕΔΕ

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται 
η αξιολόγηση από την Τράπεζα 
της Ελλάδος για την χορήγηση του 

Microfinance Institution License στην εταιρεία 
«TMEDE Microfinance Solutions ΑΕ»

Το Ταμείο προσφέρει πλέον δυναμικές 

επιχειρηματικές δυνατότητες και συνέργειες με 

την Attica Bank, μέσω της δημιουργίας 

οικονομικών προϊόντων για την προώθηση 
πράσινων ιδιωτικών επενδύσεων

46,32% μέτοχος 
της Attica Bank

100% μέτοχος
της «TMEDE Microfinance 

Solutions ΑΕ»

Η μεγαλύτερη μη-συστημική Τράπεζα στην Ελλάδα Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας

100% μέτοχος 
της Atticabank Properties ΑΕ 



Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM), 
το Ταμείο πρωτοπορεί σε παροχή ψηφιακών υπηρεσιών 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σε λιγότερο από 9 μήνες από την ίδρυσή του, το ΤΜΕΔΕ πέρασε 
στην ψηφιακή εποχή λαμβάνοντας τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά 
Ποιότητας

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Έπειτα από αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB) και εισήγηση της ΤτΕ και του SSM, 
εγκρίθηκε η ειδική συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ (ποσοστό >30%) στην Attica Bank, καθιστώντας τον ιδιώτη θεσμικό 
επενδυτή σε Ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Το 99% των 
εγγυητικών επιστολών 

έχει εκδοθεί μέσω της 

ψηφιακής εφαρμογής

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Εγκεκριμένος θεσμικός επενδυτής από την ECB

Ο 1ος ολοκληρωμένος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα



ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Το ΤΜΕΔΕ απέκτησε το 100% των μετοχών 
της Atticabank Properties το 2020

με στόχο τη δημιουργία 
νέων δυναμικών επιχειρηματικών 
ευκαιριών

Ο AECM είναι ένας ισχυρός και καταξιωμένος Φορέας, που αποτελείται από 48 μέλη, από 31 διαφορετικές 
χώρες. Από την ίδρυσή του, το 1992, έχει παράσχει εγγυητικές σε περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Το ΤΜΕΔΕ κατέστη ενεργό μέλος του μετά από αξιολόγηση και ομόφωνη απόφαση τον 
Οκτώβριο του 2018

Ενεργό μέλος του AECM 

Εξαγορά Atticabank Properties AE



Εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ποσού € 700.000 
για τη διεύρυνση των ψηφιακών του υπηρεσιών.

Πραγματοποίησε μέσω ψηφιακής εφαρμογής την πρώτη καταβολή του Πόρου 2,5‰ στους πτυχιούχους 
Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μέλη των Α’ βαθμών Συλλόγων της ΠΟΜΗΤΕΔΥ, τακτικούς 
υπαλλήλους (μόνιμους ή αορίστου χρόνου), που απασχολούνται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Έθεσε σε λειτουργία ειδική ψηφιακή υπηρεσία εικονικής εξυπηρέτησης 
των Πιστούχων - Μελών του, με τη χρήση εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης

1η Καταβολή Πόρου μέσω ψηφιακής εφαρμογής

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για ψηφιακές υπηρεσίες

Ψηφιακή Υπηρεσία εικονικής εξυπηρέτησης



ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Το ΤΜΕΔΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει:

26/03/2018
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, 
σύμφωνα με το πρότυπο 
ELOT EN ISO 9001: 2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,  
σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN ISO 14001: 2015

Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, 
σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN ISO 37001: 2016

26/03/2018
Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN ISO 19600: 2014

06/05/2020

06/05/2020
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ATTICA BANK

Σε συνεργασία με την Attica Bank το ΤΜΕΔΕ:

Υποστηρίζει τους Μηχανικούς συντονιστές έργου του Προγράμματος «Εξοικονομώ- Αυτονομώ 2020» 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προσφέροντας:

Αμοιβή 100 € ανά πελάτη που θα συστηθεί στην Τράπεζα και θα λάβει δάνειο μέσω του Προγράμματος

Ειδικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο (αλληλόχρεος λογαριασμός κεφαλαίου κίνησης), με προνομιακή τιμολόγηση, 
το οποίο χρηματοδοτεί το 100% του ποσού της εγκεκριμένης επιχορήγησης του ωφελούμενου που θα ενταχθεί 
στο Πρόγραμμα μέσω της Attica Bank

Προσφέρει στα Μέλη του τη δυνατότητα έκδοσης Πιστωτικής Κάρτας Attica Bank VISA GOLD

Με ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο για τις αγορές, αναλήψεις και την πληρωμή εισφορών

Δωρεάν ετήσια συνδρομή για πάντα

Ειδική εγκριτική διαδικασία για όσους δεν είναι ήδη κάτοχοι πιστωτικών καρτών Attica Bank

Τα Μέλη, επιπλέον, επωφελούνται από την παροχή ιδιαίτερα ανταγωνιστικών προϊόντων Ασφάλισης Αυτοκινήτου 
και Κατοικίας με ειδικές εκπτώσεις που προσφέρει η Attica Bank με την αξιοπιστία της INTERAMERICAN



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRs) 

Αύξηση κατά 15,8%

από 1.1.2018 έως 31.12.2018

ΕΚΔΟΣΗ
νέων εγγυητικών επιστολών
εκτός εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 

Αύξηση κατά 18,9%

ΕΚΔΟΣΗ
νέων εγγυητικών επιστολών
καλής εκτέλεσης 

Αύξηση κεφαλαίου 54%

ΚΕΦΑΛΑΙO

Θωράκιση του Ισολογισμού  

Συγκράτηση εξόδων στα ίδια επίπεδα σε συγκρίσιμη βάση

Αύξηση θετικών
αποτελεσμάτων

+ 10%

σε συγκρίσιμη βάση
2017 2018

έναντι της πρώτης χρήσης του 2017

11,7%

2017 2018

Αύξηση των εσόδων 

τόσο με νέα κεφάλαια όσο και έναντι μελλοντικών κινδύνων, σχηματίζοντας τις αναγκαίες προβλέψεις ύψους 
με βάση τις επιταγές του λογιστικού προτύπου IFRS 9

70,2 εκ. € 38,2 εκ. €

108,4 εκ. €

+
Kεφάλαιo

Mεταφορές 
περιουσίας

από τον e-ΕΦΚΑ

2017

Έλεγχος από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για την έκδοση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων

Ετήσια έκθεση
οικονομικών καταστάσεων



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019

Αύξηση κατά7,9%

ΕΚΔΟΣΗ
νέων εγγυητικών 
επιστολών
εκτός εγγυητικών επιστολών συμμετοχής 

Αύξηση κατά6,4%

ΕΚΔΟΣΗ
νέων εγγυητικών 
επιστολών
καλής εκτέλεσης 

+ 11,7% + 12,2%

2017 2018 2019

έναντι της χρήσης 
του 2018

Αύξηση 
των εσόδων

Αύξηση 
στα προ φόρων
κέρδη
σε συγκρίσιμη βάση

+ 10%
+ 27,4%

2017 2018 2019

185,3 εκ. €

100 εκ. € 35,1 εκ. €

+
Ίδια Kεφάλαια

Mεταφορές 
περιουσίας

από τον e-ΕΦΚΑ

50,2 εκ. €

+
Εσωτερικές 
λειτουργίες 

και υπεραξίες2018

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων 85,4%

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Θωράκιση του Ισολογισμού  
τόσο με νέα κεφάλαια όσο και έναντι μελλοντικών κινδύνων, σχηματίζοντας τις αναγκαίες προβλέψεις

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRs) 

από 1.1.2019 έως 31.12.2019

Ετήσια έκθεση
οικονομικών καταστάσεων

Έλεγχος από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για την έκδοση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων

Συγκράτηση εξόδων στα ίδια επίπεδα σε συγκρίσιμη βάση



το ποσό των προμηθειών για τις 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
των ενεργών συμβάσεων των Πιστούχων – Μελών του για τις περιόδους

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΜΕΔΕ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ COVID-19

το ΤΜΕΔΕ μείωσε κατά 30%

Κατόπιν εισήγησης του προέδρου Κωνσταντίνου Μακέδου

01/07/2020 μέχρι και 30/09/2020
01/01/2021 μέχρι και 31/03/2021



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΜΕΔΕ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ COVID-19

Εξειδικευμένες
Ανταποδοτικές
Ασφαλιστικές

Παροχές
σε συνεργασία με την 

«Επαγγελματικής 
Αστικής Ευθύνης» «Ζωής-Υγείας»

Οι πιστούχοι - μέλη καλύπτονται
εντός Ελλάδας

αποζημίωση από ατύχημα σε περίπτωση 
θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής αναπηρίας

Αυξάνεται
από τα 40€ στα 60€

το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
για όλες τις ημέρες νοσηλείας 

επαγγελματικής
αστικής ευθύνης μηχανικών για 
α) μελέτη - επίβλεψη 
β) παροχή υπηρεσιών συμβούλου

αστικής ευθύνης έργου 
α) γενική αστική ευθύνη 
β) αστική ευθύνη εργοδότη

Ομαδικό πρόγραμμα
Ομαδικό πρόγραμμα

Οι παροχές αφορούν σε καλύψεις

Οι πιστούχοι καλύπτονται όλο το   24ωρο

Εντός και εκτός Ελλάδας

Οι παροχές αφορούν 

ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα 
από ασθένεια ή ατύχημα

νέα παροχή λόγω χειρουργικής 
επέμβασης: έως 800 €

για τουλάχιστον
διήμερη νοσηλεία χωρίς
προσκόμιση αποδείξεων

Ασφαλίζονται οι πιστούχοι, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν την ιδιότητα 
του «Ενεργού Μέλους» από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 
(1η Αυγούστου 2019)

Ασφαλίζονται οι πιστούχοι ή/και οι εταιρείες για τις υπηρεσίες που παρέχουν ή/και 
τα έργα που εκτελούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (1η Αυγούστου 2019)

Το ΤΜΕΔΕ διεύρυνε τις υφιστάμενες ανταποδοτικές ασφαλιστικές παροχές προς τα Μέλη του, 
από 1η Αυγούστου 2020

Νέα παροχή
Νέα παροχή



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΜΕΔΕ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ COVID-19

Δωρεά τεσσάρων σύγχρονων μόνιτορ και ενός κεντρικού σταθμού 
στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας

Δωρεά τεσσάρων σύγχρονων παρακλίνιων μόνιτορ για την παρακολούθηση 
των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη 
Θεσσαλονίκη

Δωρεά δυο οικίσκων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις ανάγκες στέγασης των 
σεισμόπληκτων 

Έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID-19: 



Το ΤΜΕΔΕ, ως μέλος του AECM, αναζητά ενεργά τρόπους αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF) και των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η πρόθεση του ΤΜΕΔΕ είναι να 
επεκτείνει τις δραστηριότητές 
του και την στήριξη στα Μέλη του 
σε έργα του ιδιωτικού τομέα, πέραν 
των δημοσίων έργων

Μέσω του RRF

20 δισ. €
από τον Ευρωπαϊκό
Προϋπολογισμό

Ελληνικό 
κατασκευαστικό 
κλάδο

Ποσό το οποίο πρόκειται να πολλαπλασιαστεί σημαντικά από ιδιωτικά κεφάλαια

αναμένεται
να δοθούν

στον

περισσότερα από

μέσα στο 2021



ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Το ΤΜΕΔΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο, αξιολογεί όλες τις πιθανές προοπτικές για την πλήρη αξιοποίηση 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ για τη χρηματοδότηση, όχι μόνο έργων δημοσίου 
ενδιαφέροντος, αλλά και ιδιωτικών έργων που θα αφορούν           πράσινη οικονομία 

Το ΤΜΕΔΕ, μέσω του «TMEDE Microfinance Solutions» θα επιτρέψει στα Μέλη του να έχουν πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε μορφή πίστωσης έως και 25.000 € για την κάλυψη επενδυτικών ή κεφαλαιακών αναγκών, 
απαιτήσεων εξοπλισμού, καθώς και προϊόντων χρηματοδοτικής μίσθωσης

Βασική προτεραιότητα του ΤΜΕΔΕ είναι να παρέχει δυναμικές υπηρεσίες και ισχυρές ευκαιρίες ανάπτυξης 
στα Μέλη του μέσω της εταιρείας Atticabank Properties ΑΕ

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υποβάλλει αιτήματα 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση νέων εγγυοδοτικών γραμμών

Επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας του ΤΜΕΔΕ και του ΤΕΕ με την Attica Bank

υποδομές 



Ευχαριστούμε


