∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.∆.Ε. Κωνσταντίνο Μακέδος:

«Χωρίς βιώσιµο και ενεργό τον κλάδο των µηχανικών δεν µπορεί να υπάρξει
βιώσιµη ανάπτυξη».

*Εκδήλωση κοπής πίτας πραγµατοποίησε το TΜΕ∆Ε
την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

«Το 2017 αναµφίβολα, έχει ένα διττό χαρακτήρα, καθώς ελπίδες και κίνδυνοι
συνυπάρχουν και διαµορφώνουν ένα ρευστό περιβάλλον, που δεν επιτρέπει τον
εφησυχασµό και αφήνει, ταυτόχρονα, ανοιχτή την έκβαση στην προσπάθεια του κλάδου
µας να επιβιώσει και να ξαναγίνει µοχλός ανάπτυξης και δηµιουργίας».
Με αυτά τα λόγια ο Πρόεδρος του Ταµείου Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων
(Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, έδωσε το στίγµα για τη χρονιά που διανύουµε,
στην εκδήλωση κοπής πίτας, που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017.
Στο κτήριο του Τ.Μ.Ε.∆.Ε., παρουσία εκπροσώπων κοµµάτων, του Προέδρου του ΤΕΕ,
κ. Γιώργου Στασινού και της νέας Προέδρου της Αντιπροσωπείας, κας Τόνιας
Μωροπούλου, του Προέδρου της Τράπεζας Αττικής, κ. Ρουµελιώτη, Προέδρων και
Εκπροσώπων εργοληπτικών ενώσεων και επιστηµονικών συλλόγων, καθώς και
εργαζοµένων, ο Πρόεδρος του ταµείου αναφέρθηκε στη συνταγή που χρειάζεται χώρα για
να βγούµε από την κρίση.
«Μετά από 8 δύσκολα χρόνια, ανέφερε ο κ. Μακέδος, εκείνο που έχουµε διδαχθεί - µε
επώδυνο µάλιστα τρόπο- είναι πως µόνο µε εθνικό σχέδιο, µε έργο και αποφασιστικότητα
για να υλοποιούµε όσα χρειάζονται, µε όρους αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, θα
µπορέσουµε, ως κοινωνία, να ξανασταθούµε στα πόδια µας.
Αυτή είναι η συνταγή που χρειαζόµαστε, για να µπορέσουν οι ευχές µας να γίνουν
πραγµατικότητα. Άλλος τρόπος για να υπερβούµε την κρίση, δεν υπάρχει. Όπως δεν
υπάρχει και άλλος χρόνος.
Το πέρασµα της ελληνικής οικονοµίας σε βιώσιµη αναπτυξιακή τροχιά παραµένει το
εθνικό µας στοίχηµα και αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για να σταθεί η Ελλάδα, µε
επάρκεια, στον παγκόσµιο ανταγωνισµό, διατηρώντας ταυτόχρονα την κοινωνική της
συνοχή.
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Αυτό στην πράξη σηµαίνει αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου της χώρας, που θα
αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, θα εκµεταλλεύεται τις αυξηµένες δεξιότητες
του ανθρώπινου δυναµικού της και θα εστιάζει στην καινοτοµία και την εξωστρέφεια».
Ασφαλιστικό
Αναφερόµενος στον κλάδο των µηχανικών και των κατασκευών, ο οποίος έχει δεχθεί την
κρίση µε τον πιο σκληρό τρόπο, ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.∆.Ε., επεσήµανε ότι αποτελεί τον
κρίσιµο πολλαπλασιαστή της ελληνικής οικονοµίας.
«Για τον κλάδο µας, το 2017, επιπλέον, διαµορφώνει µια νέα πραγµατικότητα µετά από
την κατάργηση του ΤΣΜΕ∆Ε, επεσήµανε ο κ. Μακέδος, προσθέτοντας:
«Από τη µια ο ασφαλιστικός µας φορέας, ο οποίος ακολούθησε την υποχρεωτική πορεία
που επέβαλε η δηµιουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Παρά τις
διαφωνίες µας. Παρά τις τεκµηριωµένες και µάλιστα αναλογιστικά, ενστάσεις µας.
∆υστυχώς, για άλλη µια φορά ο κλάδος µας δεν εισακούστηκε.
Η εύρυθµη λειτουργία του ΕΦΚΑ, αλλά και ο εξορθολογισµός των ασφαλιστικών
εισφορών που καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, αποτελούν κρίσιµες προκλήσεις
αλλά και αναγκαίες προϋποθέσεις για τη µετάβαση στο νέο καθεστώς µε τις λιγότερες
δυνατές αναταράξεις. Για να µπορούν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες να κερδίσουν το
δικαίωµα της επιβίωσης. Γιατί χωρίς βιώσιµο και ενεργό τον κλάδο των µηχανικών δεν
µπορεί να υπάρξει βιώσιµη ανάπτυξη».

Τ.Μ.Ε.∆.Ε.
Μιλώντας για τη δηµιουργία του Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ως καθολικού διαδόχου του ΤΣΜΕ∆Ε στον
τοµέα της Πιστοδοσίας και Εγγυοδοσίας, ο οµιλητής επεσήµανε ότι «αποτέλεσε φωτεινή
εξαίρεση που ούτε αυτονόητη ούτε και εύκολη υπήρξε. Πολεµήθηκε και πολεµάται επιτρέψτε µου να πω - ακόµη και σήµερα.
«∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία πως αποτέλεσε σηµαντική επιτυχία για τον κλάδο µας που
όλοι πλέον κατανοούν», πρόσθεσε. Καθώς αφενός, αποτελεί αναγνώριση του µεγέθους
της συµβολής του στον οικονοµικό κύκλο της χώρας, και αφετέρου αποτελεί σπουδαίο
εργαλείο για την υποστήριξη, την αναβάθµιση και την µεγέθυνσή του.
Ο νέος Φορέας, το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. περιλαµβάνει 31.000 και πλέον πιστούχους µηχανικούς
και εργολήπτες δηµοσίων έργων, που συνδυαστικά συµµετέχουν σε πλέον των 6.000
Τεχνικών Εταιρειών.
Η Πολιτεία έκανε το πρώτο βήµα, όµως για να ολοκληρωθεί µε επιτυχία ο βηµατισµός
της, πρέπει να αποδοθεί άµεσα στο Ταµείο και το υπόλοιπο της περιουσίας που του
αναλογεί. Όπως ρητά προβλέπει η µελέτη βιωσιµότητάς του που έχει εγκριθεί.
Αλλιώς το έργο του δεν µπορεί να επιτευχθεί, ο κλάδος δεν µπορεί να υποστηριχθεί και
αυτό το µετέωρο βήµα όχι µόνο υπονοµεύει αποφάσεις στρατηγικής σηµασίας, αλλά και
θέτει σε ανεπανόρθωτους κινδύνους έναν κλάδο που όλοι διατείνονται πως
αναγνωρίζουν το ζωτικό του ρόλο.
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Ο καθένας αντιλαµβάνεται πως τεχνικά ζητήµατα, αν και όχι άνευ σηµασίας, όπως η
σύνταξη και έγκριση ισολογισµών παρελθόντων χρήσεων, δεν
επιτρέπεται να
καθυστερούν τη µεταβίβαση της υπόλοιπης περιουσίας.
Η διοίκηση του Τ.Μ.Ε.∆.Ε., µολονότι δεν είναι υπεύθυνη για λάθη και παραλείψεις του
παρελθόντος, έχει ήδη πιέσει και επιταχύνει µε τη θετική της συµβολή, για την
ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών. ∆εν πρόκειται βεβαίως και να λειτουργεί µε
ανεύθυνη αµεριµνησία, µέχρις ότου η Πολιτεία υλοποιήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις
της. Κανένα πρόσχηµα, από κανέναν δεν επιτρέπεται να αναβάλει την εφαρµογή του
νόµου που προβλέπει την δηµιουργία του και τη βιωσιµότητά του.
Για να γίνει κατανοητή η σηµασία του Τ.Μ.Ε.∆.Ε., του ρόλου που επιτελεί, αλλά και των
αναγκών που υπηρετεί, αρκεί να αναφέρω πως µόνο κατά τις πρώτες 50 ηµέρες
λειτουργίας του νέου φορέα και µάλιστα σε αντίξοες συνθήκες -καθώς συστάθηκε σε
ελάχιστο χρονικό διάστηµα, µε ελάχιστο προσωπικό, µε αντικειµενικές δυσκολίες
συγκρότησης νέων δοµών και µηχανογραφικής υποστήριξης, αλλά και υποκειµενικές
αντιστάσεις από ελάχιστους που αρνούνταν πλέον να εξυπηρετούν όσους τόσα χρόνια
εξυπηρετούσαν, δηλαδή τους µηχανικούς- έχουν εκδοθεί πλέον των 5.000 εγγυητικών
επιστολών.
Αλλά και να θέσω το ερώτηµα, αλήθεια τι θα συνέβαινε στην αντίθετη περίπτωση, εάν δεν
λειτουργούσε το Τ.Μ.Ε.∆.Ε.. Οι καταστροφικές συνέπειες στον τεχνικό κόσµο και στην
πραγµατική οικονοµία είναι προφανείς».
Μέλλον
Κλείνοντας την οµιλία του ο κ. Μακέδος αναφέρθηκε στα σχέδια της διοίκησης για την
µετεξέλιξη του ταµείου έτσι ώστε οι ευκαιρίες που γεννά η δηµιουργία του Τ.Μ.Ε.∆.Ε. για
τους µηχανικούς και τις µικρές και µικροµεσαίες τεχνικές εταιρείες να πολλαπλασιαστούν.
Τόνισε από το βήµα, ότι «στο αµέσως επόµενο διάστηµα προχωράµε στη στελέχωσή
του, αναβαθµίζουµε τις ηλεκτρονικές υποδοµές του και µεγιστοποιούµε την ανταπόκριση
του εγγυοδοτικού µας µηχανισµού. Στο σχεδιασµό µας είναι η διασύνδεσή µας µε
ευρωπαϊκά δίκτυα για την απόκτηση τεχνογνωσίας και τη δηµιουργία συνεργειών. Σκοπός
µας είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων µας, προκειµένου να στηρίζουµε έµπρακτα τις
ανάγκες και να συµβάλουµε ουσιαστικά µε καινοτόµες υπηρεσίες στο έργο όλου του
τεχνικού κόσµου.
Και µιας και σήµερα είναι µαζί µας και ο Πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΑ BANK, ο κ. Παναγιώτης
Ρουµελιώτης, θέλω να εκφράσω και από τη δική µας πλευρά τη βούληση του κλάδου να
στηρίξει την επένδυσή του και να συµβάλει στις προσπάθειες θωράκισής της.
Παρακολουθούµε τις εξελίξεις και είµαστε πάντα έτοιµοι, όπως το έχουµε αποδείξει και
στο παρελθόν, να ασκήσουµε τον διακριτό και θεσµικό µας ρόλο, όποτε χρειαστεί»,
κατέληξε χειροκροτούµενους από τους παρευρισκόµενους.
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