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ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ. - Ν.Π.Ι.Δ.) 
Διδότου 26, 4ος όροφος, Τ.Κ.10680, Αθήνα 
τηλ. 210-3613182, τηλεομ (fax): 210-3613183 
e-mail: teage@geotee.gr,  
http://www.teage.gr/ 

 
 

30 Ιουνίου 2008 
 

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: ένας χρόνος ασφαλιστικής κάλυψης των Γεωτεχνικών 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Στις 4 Ιουλίου 2006 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 818Β το εγκεκριμένο καταστατικό του 
Τ.Ε.Α.ΓΕ. και ξεκίνησε η διοικητική λειτουργία του Ταμείου μας. Ξεκινώντας από μηδενι-
κή βάση το προσωρινό Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.ΓΕ., σε συνεργασία με τον Συνεργάτη του Ταμείου 
μας, οικονομολόγο και Αντιπρόεδρο του αντίστοιχου Επαγγελματικού Ταμείου των Οι-
κονομολόγων κου Σωτήρη Χρυσάφη, δημιουργήσαμε το Ταμείο των Γεωτεχνικών. Τα μέλη 
της προσωρινής διοίκησης αναλάβαμε το δύσκολο αυτό έργο ανταποκρινόμενοι στις 
προσδοκίες των συναδέλφων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και νομοθετικές διατά-
ξεις. 

Το εγχείρημα μας, που φέραμε σε πέρας, μπορεί να παραλληλισθεί με την δημιουργία 
μιας μεγάλης Ανώνυμης Εταιρείας. 

Από τον περασμένο Απρίλιο του 2007 άρχισε η ασφαλιστική κάλυψη των πρώτων συνα-
δέλφων, που επέλεξαν να εγγραφούν στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. από την πρώτη στιγμή λειτουργίας 
του. Τον Ιούνιο του περασμένου έτους οι συνάδελφοι αυτοί πλήρωσαν τις πρώτες εισφορές 
τους στο Ταμείο μας και τον Μάρτιο του 2008 εξόφλησαν την τέταρτη τριμηνιαία εισφορά 
τους. Έτσι οι πρώτοι Γεωτεχνικοί συνάδελφοι συμπλήρωσαν ήδη ένα χρόνο ασφάλισης 
στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. 

Σήμερα το Τ.Ε.Α.ΓΕ. λειτουργεί κανονικά και πλέον έχει πάρει «σάρκα και οστά». Δεν 
αποτελεί ένα σχήμα, το οποίο βρίσκεται μόνο στα χαρτιά. Είναι πλέον ένας Οργανισμός 
ανεξάρτητος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που παρέχει τις υπηρεσίες του σε εκατοντάδες Γεωτεχνι-
κούς συναδέλφους. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας και ελέγχεται ετήσια από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και από Ορκωτούς Ελε-
γκτές. 

Το Τ.Ε.Α.ΓΕ. ξεκίνησε την λειτουργία του σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για το εγχεί-
ρημα, εξαιτίας: 
• της δύσκολης οικονομικής κατάστασης και ιδιαίτερα της οικονομικής στενότητας των 
συναδέλφων, 

• των προβλημάτων βιωσιμότητας του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος και τη δί-
νη των ασφαλιστικών αλλαγών, 

• της λογικής αρχικής δυσπιστίας των συναδέλφων απέναντι στο εγχείρημα αυτό, 
• αλλά και της ατυχούς επένδυσης κάποιων Ταμείων (όχι αυτοδιοικούμενων ή επαγ-
γελματικών όπως το Τ.Ε.Α.ΓΕ.) στα λεγόμενα «δομημένα ομόλογα» (πρόσφατα) και 
στο «Χρηματιστήριο» (παλαιότερα), που δημιούργησε αμφιβολίες σε όλους τους Έλ-
ληνες πολίτες. 

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό με ποιες αντίξοες συνθήκες ξεκινήσαμε αλλά και συνεχί-
ζουμε το δύσκολο αυτό έργο μας. 

Το Ταμείο έως σήμερα 

τεαγε 
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• πραγματοποίησε τοπικές εκδηλώσεις ενημέρωσης των συναδέλφων σε αρκετές πόλεις 
της χώρας, 

• παρουσίασε την δράση του στις 6 - 10 Φεβρουαρίου 2008 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέ-
ντρο Θεσσαλονίκης και στα πλαίσια της 22ης Διεθνούς Εκθέσεως Agrotica 2008. Κατά 
την διάρκεια της εκθέσεως αυτής πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Γεωπόνων Μακεδονίας -Θράκης α). παρουσίαση του Τ.Ε.Α.ΓΕ. και των δραστηριοτή-
των του σε ειδικό χώρο - περίπτερο, και β). ενημερωτική εκδήλωση στο χώρο της έκ-
θεσης με θέμα: «Το Ασφαλιστικό πρόβλημα στην Ελλάδα & η Ασφάλιση των Γεωτε-
χνικών».  

• πραγματοποίησε ηλεκτρονική ενημέρωση συναδέλφων με emails (7 ανακοινώσεις σε 
μεγάλο αριθμό αποδεκτών συναδέλφων), 

• πραγματοποίησε έντυπη ενημέρωση συναδέλφων μέσω επιλεγμένης αλληλογραφίας 
αλλά και αρθρογραφίας στην «Γεωτεχνική Ενημέρωση» (σε δύο τεύχη, τα οποία εκ-
δόθηκαν από τον Νοέμβριο του 2006 έως σήμερα!!!!!!). Κάλλιστα θα μπορούσε να 
υπάρξει και ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού «Γεωτεχνική Ενημέρωση» αφιερωμέ-
νο στο Τ.Ε.Α.ΓΕ., 

• έστησε την μηχανογραφική και λογιστική υποστήριξη του, με τη βοήθεια ιδιωτικής 
εταιρείας, 

• έστησε ένα πολύ σύγχρονο και εξυπηρετικό δίκτυο πληρωμών,  
• ήρθε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και την Δίας ΑΕ με πολύ συμφέροντες 
όρους, 

• ξεκίνησε την συνεργασία με διάφορους φορείς για την παρακράτηση των εισφορών 
από τον μισθό των ασφαλισμένων, 

• τυποποίησε τα έντυπα του,  
• κατάφερε να επενδύσει τις πρώτες εισφορές των ασφαλισμένων του σε προθεσμιακές 
καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας με πολύ καλά ετησιοποιημένα επιτό-
κια (ακόμα καλύτερα και από αυτά του αντίστοιχου Ταμείου των Οικονομολόγων), 
τα οποία κυμαίνονται από 4,30 – 5,26%, 

• κατάφερε για το οικονομικό έτος 2007 να έχει τις υψηλότερες αποδόσεις από όλα τα 
Επαγγελματικά Ταμεία, με μέσο καθαρό επιτόκιο 3,93%, 

• κατάφερε να δημιουργήσει έως τώρα αποθεματικά μεγαλύτερα των 400.000 €, 
• δημιούργησε στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα του (www.teage.gr). Στο σημείο αυτό 
πρέπει να αναφέρουμε ότι οι περιηγήσεις στην ιστοσελίδα από τις 19 Ιανουαρίου 
2008 (ημέρα έναρξης λειτουργίας της ιστοσελίδας) έως χθες 29 Ιουνίου 2008 είχαν 
φτάσει 3.135 (μ.ο. περιηγήσεων 19,23 ημερησίως) ενώ οι απλές επισκέψεις έφτασαν 
τις 26.725 (μ.ο. επισκέψεων 163,96 ημερησίως!!!), 

• κατάφερε να ελαχιστοποιήσει τα λειτουργικά του έξοδα και να τα συρρικνώνει συνε-
χώς στα εντελώς απαραίτητα, 

• συνέταξε και προωθεί προς ψήφιση τον Εσωτερικό Κανονισμό, 
• ελέγχθηκε από ορκωτούς ελεγκτές για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2007, 
• κατέθεσε τον ισολογισμό της υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης στην Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2007, 

• απέστειλε στους ασφαλισμένους του φορολογικές βεβαιώσεις καταβολής εισφορών, 
που θα τους επιφέρει για το 2008 έκπτωση φόρου, η οποία φτάνει το 39% του ποσού 
των εισφορών τους, 

• απέστειλε στα μέλη του στο τέλος Ιουνίου βεβαιώσεις των ατομικών μερίδων για το 
2007, 

• προετοιμάζει την σύγκλιση της 1ης Γενικής Συνέλευσης των μελών του (3 και 9 Ιου-
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λίου 2008), ώστε αρχικά να προχωρήσει στην εκλογή του πρώτου εκλεγμένου Διοικη-
τικού Συμβουλίου εντός του 2008 και να πραγματοποιήσει ορισμένες επιβεβλημένες 
αλλαγές στο καταστατικό του, 

• βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικο-
νομικών και Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και με την Εθνι-
κή Αναλογιστική Αρχή και πραγματοποίησε παρεμβάσεις στους φορείς αυτούς σε 
ανώτατο επίπεδο για θέματα, που αφορούν την επαγγελματική ασφάλιση, όπως η 
φορολόγηση, 

• ενέκρινε τη χορήγηση της πρώτης εφάπαξ παροχής, 
• και έχει, τη στιγμή, που γράφετε η επιστολή αυτή, περί τους 600 ασφαλισμένους. 

Με ευκαιρία του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Ταμείου μας και ασφαλιστικής κάλυψης 
των πρώτων Γεωτεχνικών ασφαλισμένων, θεώρησα αναγκαίο να επικοινωνήσω και να ε-
νημερώσω όλους τους συναδέλφους για το τεράστιο έργο το οποίο γίνεται αθόρυβα όλο 
αυτό το χρονικό διάστημα. 
Φυσικά οι προσπάθειες μας δεν σταματούν εδώ. Συνεχίζουμε την δράση μας για να γίνει 
το Τ.Ε.Α.ΓΕ., με την βοήθεια όλων των συναδέλφων, ένας μεγάλος ανεξάρτητος και αυτό-
νομος Οργανισμός, που θα προσφέρει σε όλους τους Γεωτεχνικούς σημαντικά οφέλη στα 
επερχόμενα δύσκολα ασφαλιστικά χρόνια. 
 

Δρ Μπαθρέλλος Γιώργος 
Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.ΓΕ. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Τ.Ε.Α.ΓΕ. Απευθυνθείτε: 
στο τηλέφωνο του Ταμείου 210-3613182  
και στα κινητά 6944-455155 (Μπαθρέλλος Γιώρ.)  
και 6977-360218 (Χρυσάφης Σωτ.)  
ή στο email teage@geotee.gr. 

 

Στο παγκόσμιο περιβάλλον της Ασφαλιστικής «ανασφάλειας» εξαιτίας της γήρανσης του πληθυ-
σμού, της κακοδιαχείρισης ενίοτε και των μεγάλων λειτουργικών εξόδων των Ταμείων Κύριας 

Ασφάλισης, η λύση για τους Γεωτεχνικούς είναι μία. 
 
 

Συνάδελφε Γεωτεχνικέ μην το αμελείς. 

Ενημερώσου  και  εγγράψου  σήμερα  κιόλας  στο  Τ .Ε .Α .ΓΕ .  γιατί  σε  συμφέρει .  

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Θερμά παρακαλείστε όσοι συνάδελφοι γεωτεχνικοί λάβετε αυτό το μήνυμα 
(email)  
- να το προωθείστε προς όσα email γεωτεχνικών γνωρίζετε,  
- να επικοινωνήσετε στο teage@geotee.gr, όσοι θέλετε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις του 
Τ.Ε.Α.ΓΕ. και δεν τις λαμβάνατε έως σήμερα άμεσα από το Ταμείο μας και  
- να επικοινωνήσετε στο teage@geotee.gr, όσοι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις 
του Τ.Ε.Α.ΓΕ. 


