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Δελτίο Τύπου

Ομιλία του προέδρου του ΤΜΕΔΕ στο ΤΕΕ/Π.Τ. Ευβοίας: «Παρουσίαση του
Ασφαλιστικού Συστήματος και του Αναπτυξιακού ρόλου του ΤΜΕΔΕ»
Κωνσταντίνος Μακέδος: «Εάν δεν τονωθεί η αγορά δε θα υπάρξει βιώσιμη λύση στο
ασφαλιστικό μας σύστημα»
Κωνσταντίνος Λάππας: «Οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές δημεύουν τις
περιουσίες των Μηχανικών»

Το TEE/Π.Τ. Ευβοίας στο πλαίσιο ενημέρωσης των μηχανικών διοργάνωσε την Τετάρτη 10
Απρίλιου 2019 εκδήλωση στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με θέμα
«Παρουσίαση του Ασφαλιστικού Συστήματος και του Αναπτυξιακού ρόλου του ΤΜΕΔΕ», με
κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνο Μακέδο.
«Εάν δεν τονωθεί η αγορά και δεν αντιμετωπιστεί η ανεργία και το brain drain, δεν θα υπάρξει
βιώσιμη λύση στο ασφαλιστικό μας σύστημα», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μακέδος. «Καθήκον
μας να χτίσουμε τις συνθήκες, ώστε οι νέοι επιστήμονες να μείνουν στη χώρα από επιλογή και
όχι από ανάγκη. Να δημιουργήσουμε συνθήκες βιώσιμης και ουσιαστικής ανάπτυξης ώστε να
μην επιστρέψουμε στο παρελθόν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, «στην 4η βιομηχανική
επανάσταση που ήδη διανύουμε οι δράσεις για τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, οι αρχές
της κυκλικής οικονομίας, τεχνολογίες και καινοτομίες, όπως το BIM (Building Information
Modeling), καθώς και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων μπορούν να προσφέρουν
σάρκα και οστά σε συμβάσεις που προσδίδουν υψηλότατη προστιθέμενη αξία στα έργα
δημοσίου συμφέροντος. Δημιουργούν υπεραξίες, νέες ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας, καθώς διασφαλίζουν απόλυτα το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική συνοχή. Να
αφήσουμε πίσω μας οριστικά τις παθογένειες και τα λάθη του παρελθόντος και να
ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, ώστε να
έχουμε θετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις στον Ν. 4412/2016,
αφού η αναπτυξιακή τροχιά της χώρας εξαρτάται απόλυτα από ένα βιώσιμο νομικό πλαίσιο, με
απόλυτη κατοχύρωση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου».
Επεσήμανε δε, ότι «η δυναμική παρουσία του ΤΕΕ/Π.Τ. Ευβοίας και του προέδρου Κ. Λάππα
πρέπει να μας γεμίζει με αισιοδοξία και με ελπίδα ότι δημιουργικές δράσεις και παρεμβάσεις
ικανών επιστημόνων και επαγγελματιών είναι το βασικό συστατικό για το οριστικό ξεπέρασμα
της κρίσης».
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Απ΄ την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/Π.Τ Ευβοίας δήλωσε ότι «Οι ληξιπρόθεσμες
ασφαλιστικές εισφορές δημεύουν τις περιουσίες των μηχανικών», κάνοντας λόγο κι αυτός απ΄
την πλευρά του για τα εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας, αλλά και το brain drain που μαστίζουν τον
Κλάδο. Ο κ. Λάππας επεσήμανε την ανάγκη για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και την εξεύρεση
λύσεων, προκειμένου «να ανασάνουν οι Μηχανικοί», όπως είπε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΤΕΕ, «το ΤΜΕΔΕ αποτελεί μία κατάκτηση για τον κλάδο. Επιτελώντας στο ακέραιο τον
εγγυοδοτικό και πιστοδοτικό του ρόλο, πρωτοπορεί στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η
λειτουργία του αναζωογονεί την αγορά και έχουμε χρέος να το στηρίξουμε και να το
δυναμώσουμε για το καλό των ενεργεία μηχανικών αλλά και των νέων επιστημόνων που θέλουν
να μπουν στην αγορά εργασίας και να κρατήσουν τα επαγγέλματά μας ζωντανά σε αυτή τη
χώρα».
Ειδικότερα, όπως ανέφερε στην παρουσίαση ο κ. Μακέδος, «η ίδρυση του ΤΜΕΔΕ αποτέλεσε
σωτήρια εξέλιξη και πολύτιμη εξαίρεση και για την επιβίωση, αλλά και για τη στήριξη των μελών
μας, ώστε να μεταβούν σε πορεία προόδου και στο σταδιακό ξεπέρασμα της κρίσης.
Ολοκληρώσαμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Φορέα, και αποτελούμε πλήρες και ενεργό
μέλος του Πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας, AECM, γεγονός που προσδίδει σημαντικές
προοπτικές για τον Κλάδο. Επιπλέον, η έγκριση της ειδικής συμμετοχής μας στην Attica Bank
ATE, ύστερα από αξιολόγηση και την πρόσφατη, μόλις στις 19 Φεβρουαρίου, θετική απόφαση
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επιφέρει σημαντική αναβάθμιση στους κανόνες της
εταιρικής διακυβέρνησης του Φορέα μας, καθώς πλέον αποτελεί έναν θεσμικό ιδιώτη επενδυτή,
που μπορεί, μεταξύ άλλων, να συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Ο κ. Μακέδος, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εξήγησε αναλυτικά με πίνακες τις προβλέψεις
των ασφαλιστικών νόμων για τους Μηχανικούς, και αναγνωρίζοντας τις βελτιώσεις που
επέφεραν οι πρόσφατες ρυθμίσεις, επεσήμανε τις αδυναμίες του συστήματος, καθώς επίσης τα
λάθη και τις αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στα ειδοποιητήρια εξαιτίας της αύξησης του
κατώτατου μισθού και των αναδρομικών εισφορών του ΕΤΕΑΕΠ. Παρατήρησε δε ότι «εάν δεν
αυξηθούν τα έσοδά μας όσο και να περικόπτουμε τις δαπάνες, αναπαράγουμε τον φαύλο κύκλο
της κρίσης».
Στο τέλος της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ απάντησε σε ερωτήσεις των μελών του ΤΕΕ
σε σχέση με το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό των Μηχανικών, αλλά και τη λειτουργία του
Ταμείου.
Σημειώνεται τέλος ότι η εκδήλωση του ΤΕΕ/Π.Τ. Ευβοίας: «Ασφαλιστικό: ΤΜΕΔΕ - ΕΦΚΑ»
εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων - παρεμβάσεων που πραγματοποιεί
το Επιμελητήριο για ζητήματα που απασχολούν τον Κλάδο.
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