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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ενημέρωση των Μηχανικών του ΤΕΕ Πελοποννήσου από τον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ 

«για το νέο ΤΜΕΔΕ και τις τελευταίες εξελίξεις στην Attica Bank» 
 
  Για τη μετάβαση στο ΤΜΕΔΕ, τις εισφορές αλλά και το μέλλον της Attica Bank, ενημέρωσε τα μέλη 
του Τμήματος, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως της Προέδρου και της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ Πελοποννήσου, ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ και αντιπρόεδρος της Τράπεζας, Ντίνος Μακέδος. 
Κατά την διάρκεια της  συνεδρίασης της ¨Α¨ του Τμήματος που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 
Ιουλίου 2016 στην Τρίπολη, ο κ. Μακέδος προχώρησε σε μία εφ’ όλης της ύλης ενημέρωση σχετικά 
με τον ασφαλιστικό κλάδο των Μηχανικών, το νέο ΤΜΕΔΕ αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην 
Attica Bank.  
  Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ταμείου, «στόχος της Διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ, είναι 
η βελτίωση του δείκτη βιωσιμότητας του Ταμείου καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών επιπέδου προς τα μέλη μας και τους ασφαλισμένους μας. Δεδομένης της δημιουργίας 
του νέου φορέα, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, που θα ονομάζεται Ταμείο Μηχανικών 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και το οποίο έχει ως έναρξη λειτουργίας την 1/1/2017, 
επικεντρώνουμε όλες μας τις δυνάμεις στη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της 
εγγυοδοσίας, προκειμένου να μην καταρρεύσει ο τεχνικός κόσμος της χώρας. Μέχρι το τέλος του 
χρόνου κύριο μέλημα μας, είναι να συνδράμουμε σε όλους τους τομείς και με ομάδες εργασίας 
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι οικονομικές μελέτες και να πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός της 
περιουσίας των κλάδων του Ταμείου. Κατά αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να μεταφερθεί το αντίστοιχο 
τμήμα της περιουσίας, στον νέο φορέα προκειμένου αυτός να είναι «βιώσιμος». 
  Τόνισε ότι το 2015 η συνολική κρατική επιχορήγηση για τις συντάξεις ανήλθε σε 18 δις. ευρώ, 
δηλαδή περίπου στο 10% του ΑΕΠ.  
  Συνέχισε περιγράφοντας την αρχιτεκτονική του νέου ασφαλιστικού, η οποία έχει δύο πυλώνες: την 
εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική σύνταξη, με στόχο η κρατική συμμετοχή να περιοριστεί στο 7% 
του ΑΕΠ. 
  Ξεκαθάρισε ότι στο ΤΜΕΔΕ, με βάση τις προβλέψεις του νέου ασφαλιστικού νόμου, θα εγγραφούν 
οι νυν πιστούχοι του ΤΣΜΕΔΕ και όσοι μελλοντικά ζητήσουν παροχή εγγυοδοσίας ή πιστοδοσίας.  
  Σύμφωνα με τον κ. Μακέδο, τον Οκτώβριο θα κατατεθεί νομοσχέδιο «σκούπα», το οποίο θα 
επιχειρήσει να λύσει πολλά από τα θέματα που δημιουργούνται από τις ασάφειες ή από τα 
προβλήματα του νόμου 4387/16. «Είμαστε σε συνεχή και πολύ καλή συνεργασία με τα συναρμόδια 
Υπουργεία Εργασίας και ΠΟΜΕΔΙ, γιατί τυχόν έλλειψη της εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ από 1/1/2017 
θα σημάνει κατάρρευση του κλάδου των κατασκευών», είπε. 
  Ο ίδιος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση του νομικού 
γραφείου που θα αναλάβει για λογαριασμό του ΕΤΑΑ την επιστροφή των αποθεματικών που 
αναγκαστικά «κουρεύτηκαν» στο πλαίσιο του PSI και αναμένεται η συμβασιοποίηση. 
  Τέλος, ανέφερε ότι στα ειδοποιητήρια του Α’ εξαμήνου 2016 θα συμπεριληφθούν οι αναδρομικές 
εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ της περιόδου 2011 – 2012, του νόμου 3986/2011, οι οποίες έχουν ήδη 
αποδοθεί στον Οργανισμό. Οι υπόλοιπες αναδρομικές εισφορές της περιόδου 2011-2014 
προβλέπεται να κατανεμηθούν σε οκτώ ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, πρόταση που θα 
οριστικοποιηθεί μετά από εισήγηση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ.  
  Στην αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, μετά από συνεννόηση με την 
Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κ. Ντίνος Μακέδος, καθώς υπήρξε 
παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Α. Αντωνόπουλου και άλλων έξι εκ των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
  Το νέο ολιγομελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με εκτελεστική Πρόεδρο την κα 
Άννα Πουσκούρη, Eντεταλμένο Σύμβουλο τον κ. Αθανάσιο Τσάδαρη, Αντιπρόεδρο τον Πρόεδρο της 



Διοικούσας Επιτροπής του βασικού μετόχου, ΤΣΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνο Μακέδο και άλλα πέντε 
μέλη, έμπειρα στελέχη τα περισσότερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.  
  Όπως ενημέρωσε ο κ. Μακέδος, «η νέα Διοίκηση, θα προχωρήσει άμεσα σε ριζική αναδιοργάνωση 
και λειτουργία της Attica Bank με αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, καθώς και με κάλυψη των 70 εκ. 
ευρώ για την συμπλήρωση του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου της Τράπεζας, η οποία συντελέστηκε τον Δεκέμβριο 2015, με την ενεργοποίηση 
χρηματοδοτικών εργαλείων Tier I».  
  Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η επιστροφή της Attica Bank στη κερδοφορία σε συνδυασμό με την 
εναρμόνισή της στο νέο νομοκανονιστικό πλαίσιο που επιβάλλει τόσο η ΕΚΤ όσο και η ΤτΕ καθώς 
και ο εκσυγχρονισμός της με βάση τις σύγχρονες και διεθνείς τραπεζικές πρακτικές. «Ήδη, 
προχωράμε στην αναδιάρθρωση του δικτύου, δημιουργώντας τριών ειδών καταστήματα: full 
branches, retail, business centers. Θα ανταποκριθούμε στο θεσμικό και ελεγκτικό μας ρόλο για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων της Τράπεζας, και των ασφαλισμένων μας. Η Attica Bank πρέπει να 
πετύχει και θα πετύχει», κατέληξε και ανακοίνωσε ότι στις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί 
έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. 
  Μετά την ομιλία του πρόεδρου του ΤΣΜΕΔΕ και αντιπροέδρου της τράπεζας, Ντίνου Μακέδου 
αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος, όπου οι παρευρισκόμενοι Μηχανικοί - μέλη του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου κατέθεσαν συγκεκριμένα ερωτήσεις και απορίες, οι οποίες απαντήθηκαν από τον 
ομιλητή. 
 
 


