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Δελτίο Τύπου 

Στο 32,5% διαμορφώνεται το ποσοστό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στην Attica Bank 

Θετικός καταλύτης η συνεργασία με τον διεθνή οίκο PIMCO 

Κωνσταντίνος Μακέδος: «Στηρίζουμε τις προσπάθειες της Attica Bank να 

περάσει σε μία νέα περίοδο κερδοφορίας και υγιούς ανάπτυξης, για τη 

βιώσιμη πρόοδο της χώρας και του Τεχνικού Κόσμου». 

 

Η δημιουργία και η διασφάλιση του εγγυοδοτικού και πιστοδοτικού χαρακτήρα του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτέλεσε σημαντική επιτυχία και κατάκτηση για την ανάπτυξη και τη 

στήριξη του κλάδου των Μηχανικών και του τεχνικού κόσμου. 

Η υλοποίηση της απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Έφης Αχτσιόγλου, για τη μεταφορά σημαντικού 

ποσοστού μετοχών της Attica Bank από τον Ε.Φ.Κ.Α. στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., αποτελεί 

σημαντικό βήμα, καθώς αποδεικνύει τη βούληση της Πολιτείας να ανταποκριθεί στις 

δεσμεύσεις της και να ολοκληρώσει σταδιακά τη μεταφορά περιουσίας που αναλογεί 

στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο και την εγκεκριμένη οικονομική 

μελέτη βιωσιμότητάς του. 

Ταυτόχρονα, δίνει στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. τη δυνατότητα της υπεράσπισης μιας επένδυσης 

που αποτέλεσε διαχρονικά στρατηγική επιλογή του Ταμείου των Ελλήνων 

Μηχανικών, του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθολικός διάδοχος του οποίου, ως προς την 

Εγγυοδοσία και την Πιστοδοσία των μελών του, είναι το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Έτσι, το 

ποσοστό μετοχών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στην Attica Bank - μετά και από τη μερική άσκηση 

των δικαιωμάτων του κατά την τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - 

διαμορφώνεται από 11,8% σε 32,5%. 

Ως μέτοχοι δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις αναπτυξιακές 

προσπάθειες της Τράπεζας, προσδοκώντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσης της 

επένδυσης των πιστούχων μελών μας.   

Στην κατεύθυνση αυτή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουλίου και 

ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τον διεθνή οίκο PIMCO, μπορούν να 

αποτελέσουν τον θετικό καταλύτη, ώστε η τράπεζα να εισέλθει σύντομα σε δυναμική 

πορεία ανόδου, εστιάζοντας στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών και 

να συμβάλει στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.    

Τέλος και σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση μέρους της περιουσίας που αναλογεί στο 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτή η δίκαιη εξέλιξη κατέστη εφικτή 

ύστερα από την έμπρακτη υποστήριξη και τις σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας 

υπουργού, κ. Έφης Αχτσιόγλου, αλλά και τις θετικές εισηγήσεις και τη συνεργασία 

του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Τάσου Πετρόπουλου. 
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Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, 

δήλωσε σχετικά: 

«Ευχαριστούμε την Πολιτεία για την ανταπόκρισή της. Στηρίζουμε και θα στηρίξουμε, 

ως μέτοχοι, τις προσπάθειες της Attica Bank να περάσει σε μία νέα περίοδο 

κερδοφορίας και υγιούς ανάπτυξης, προκειμένου να μπορέσει να διαδραματίσει 

καθοριστικό και δημιουργικό ρόλο, στη βιώσιμη πρόοδο της χώρας και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και για τον κλάδο των Μηχανικών και του Τεχνικού 

Κόσμου στο σύνολό του. 

Αυτή μας η επιλογή εναρμονίζεται πλήρως με τη νέα αντίληψη, τη νέα οργάνωση και 

τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, που από την ίδρυσή του έχει υιοθετήσει το 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Σχεδιασμό, ο οποίος εφαρμόζεται, αφενός, με την άμεση μετατροπή του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σε ολοκληρωμένο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών στον εγγυοδοτικό τομέα 

και, αφετέρου, σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό φορέα εγγυοδοσίας, A.E.C.M., 

αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας, έτσι, 

ώστε να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις αναπτυξιακές 

προοπτικές του κλάδου μας.» 


