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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«e-Διακηρύξεις»: Νέο βήμα μπροστά
με εξατομίκευση περιεχομένου και ευκολότερη αναζήτηση
Κωνσταντίνος Μακέδος: «Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. συνεχίζει να πρωτοπορεί στην
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών»
Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ανακοινώνει την αναβάθμιση της εφαρμογής «e-Διακηρύξεις», με ευκολότερη
αναζήτηση, εξατομίκευση του περιεχομένου, καθώς και διακηρύξεις φορέων, που δεν
υποχρεούνται στη δημοσίευσή τους στη Διαύγεια και το ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων, όπως η
Δ.Ε.Η, ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε και ο Ο.Λ.Π. Για την πρόσβαση και τη χρήση της εφαρμογής απαιτείται
η επικαιροποίηση των στοιχείων των Πιστούχων Μελών, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
Φορέα www.tmede.gr.
Ειδικότερα, με την επέκταση της εφαρμογής «e-Διακηρύξεις», οι χρήστες μπορούν πλέον να
αναζητούν με πιο εύκολο τρόπο τις διακηρύξεις, που ταιριάζουν στο προφίλ της
δραστηριότητάς τους, θέτοντας οποιοδήποτε συνδυασμό κριτηρίων επιθυμούν, όπως
ημερομηνία, ποσό, αναθέτουσα αρχή και κατηγορίες δαπάνης (CPV).
Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να
ενημερώνονται άμεσα μέσω της εξατομίκευσης της εφαρμογής, με τη χρήση των
«αγαπημένων» (favorites), που ταιριάζουν στο προφίλ της δραστηριότητάς τους, για όλες τις
διακηρύξεις, που αφορούν στις κατηγορίες δαπάνης (CPV), τις οποίες έχουν προεπιλέξει.
Πρόσθετα, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει ξεκινήσει - όπως προανήγγειλε από την πρώτη μέρα λειτουργίας
της εφαρμογής «e-Διακηρύξεις» - μια προσπάθεια να ενημερώνει τους Πιστούχους του και
για διακηρύξεις φορέων, οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε δημοσίευσή τους, στη Διαύγεια και το
ΕΣΗΔΗΣ. Σε αυτό το πλαίσιο, στη νέα έκδοση της εφαρμογής, περιλαμβάνονται οι
διακηρύξεις, που δημοσιοποιεί η Δ.Ε.Η., ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και ο Ο.Λ.Π..
Σημειώνεται ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες εντάσσονται στην κεντρική στρατηγική επιλογή του
Ταμείου, που αφορά στην παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών για ενίσχυση της
διαφάνειας, μείωση της γραφειοκρατίας, και εμπέδωση όρων ισότιμου ανταγωνισμού.
Για την πρόσβαση στην εφαρμογή «e-Διακηρύξεις», όπως και στις υπόλοιπες ψηφιακές
υπηρεσίες που θα λειτουργήσουν στο προσεχές διάστημα και θα αφορούν την έκδοση,
επιστροφή και ανανέωση εγγυητικών επιστολών, καθώς και την πληρωμή των οφειλών του
πιστούχου, απαιτείται ο Μηχανικός να έχει επικαιροποιήσει τα στοιχεία του. Η διαδικασία
γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία στο Ταμείο.
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Ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε σχετικά:
«Το Ταμείο συνεχίζει να πρωτοπορεί στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στους
τρεις μήνες λειτουργίας της η νέα ψηφιακή εφαρμογή «e-Διακηρύξεις» έχει ευρύτατη
αποδοχή από τα μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς χιλιάδες χρήστες ενημερώνονται
καθημερινά online για όλους τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων. Η «eΔιακηρύξεις», με τη δεύτερη έκδοσή της, επεκτείνεται, για να καλύψει ακόμη
περισσότερο τις ανάγκες των Μηχανικών και των Εργοληπτών της χώρας. Με
ευκολότερη αναζήτηση, εξατομίκευση του περιεχομένου, καθώς και τη δυνατότητα
αναζήτησης διακηρύξεων και φορέων, που δεν υποχρεούνται στη δημοσίευσή τους στη
Διαύγεια και στο ΕΣΗΔΗΣ. Συνδυαστικά με τις εφαρμογές «e-Εγγυητικές», «eΕγκυρότητα», καθώς και με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής και
διεκπεραίωσης αιτημάτων «e-Πρωτόκολλο», μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
tmede.gr το Ταμείο συνεισφέρει δυναμικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ανοίγοντας
νέους δρόμους για τον Τεχνικό Κόσμο. Οι Έλληνες επιστήμονες, οι ελεύθεροι
επαγγελματίες, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους ένα
σύγχρονο, αναβαθμισμένο εργαλείο, για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, με όρους
διαφάνειας και ισοτιμίας».
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