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Αθήνα, 30/07/2019 

Δελτίο Τύπου 

Το ΤΜΕΔΕ προσφέρει ασφαλιστικές καλύψεις στα μέλη του  

Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και «Ζωής- Υγείας»  

Κ. Μακέδος: Ανταποδοτικές, εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις για τα Ενεργά Μέλη μας 

 

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, από την 1η Αυγούστου, προσφέρει για 

πρώτη φορά εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στους ειδικούς κινδύνους 

των τεχνικών επαγγελμάτων, διευρύνοντας τις ανταποδοτικές δράσεις για τα Ενεργά Μέλη του. 

Το νέο Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα, που δημιούργησε για τα Ενεργά Μέλη – 

Πιστούχους του το ΤΜΕΔΕ, βάσει των καταστατικών του διατάξεων και κατόπιν διενέργειας 

δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με ανάδοχο τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία 

παγκοσμίως, την ALLIANZ, εδράζεται σε δύο πυλώνες: «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και 

«Ζωής – Υγείας». 

«Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης»: Οι πιστούχοι ή/και οι εταιρείες καλύπτονται εντός 

Ελλάδας για τα έργα ή/και τις υπηρεσίες, που προσφέρουν ως Μηχανικοί και για τα οποία έχει 

εκδοθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. 

Οι παροχές ασφάλισης αφορούν σε κάλυψη:  

• Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Μηχανικών για τη μελέτη, επίβλεψη ή την παροχή 

υπηρεσιών μελέτης - επίβλεψης  

• Αστικής Ευθύνης έργου, που περιλαμβάνει τη Γενική Αστική Ευθύνη και την Αστική Ευθύνη 

Εργοδότη. 

«Ζωής – Υγείας»: Οι πιστούχοι καλύπτονται όλο το 24ωρο, εντός και εκτός Ελλάδας με 

παροχές που αφορούν σε: 

• Αποζημίωση από ατύχημα σε περίπτωση θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής αναπηρίας  

• Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ασθένεια ή ατύχημα 

Δήλωση του προέδρου του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνου Μακέδου: 

«Το Ομαδικό Πρόγραμμα, που προσφέρουμε, είναι ένα πρώτο ανταποδοτικό βήμα στον Τομέα 

της Ασφάλισης για τα Ενεργά Μέλη μας, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τις 

καταστατικές διατάξεις του Ταμείου.  

Έτσι στηρίζουμε έμπρακτα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους 

επαγγελματίες Μηχανικούς σε περιπτώσεις απρόοπτων γεγονότων, που μπορεί να επιφέρουν 

δυσλειτουργίες κατά την εξέλιξη των εργασιών τους. 

Στο ΤΜΕΔΕ στόχος μας είναι να διευρύνουμε συνεχώς τις δράσεις μας, παραμένοντας αρωγοί 

στο πλευρό του Τεχνικού Κόσμου και σταθερά προσηλωμένοι στην ανάκαμψή του». 

  


