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Αζήκα, 05 Ιμοκίμο 2019 

12 έηη λειηξρογίαπ ηξρ Σ.Ε.Α.ΓΕ. –  
Τσηλέπ Απξδόζειπ – Φξοξαπαλλαγέπ - Αζθάλεια - Ερελινία 

 

Αγαπεηέ/ή Σοκάδειθε Γεςηεπκηθέ, 

Τμ Ταμείμ Επαγγειμαηηθήξ Αζθάιηζεξ Γεςηεπκηθώκ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) έθιεηζε αηζίςξ δώδεθα (12) 

πνόκηα επηηοπεμέκεξ ιεηημονγίαξ.  

Πανόιεξ ηηξ «Καζζάκδνεξ», μη μπμίεξ έζπεοζακ ζηεκ ανπή ηεξ ιεηημονγίαξ ημο κα μαξ 

ιμηδμνήζμοκ ή κα μαξ θαηεγμνήζμοκ ή κα μαξ δμοκ με δοζπηζηία, ζηεκ ζοκέπεηα με ηε 

ζηήνηλε ηςκ αζθαιηζμέκςκ ημ Ταμείμ ζμο πνμπώνεζε θαη έγηκε έκαξ επιηρςημέμξπ θεζμόπ, 

πμο έπεη πμιιέξ επηηοπίεξ κα επηδείλεη θαη ζοκεπώξ θάηη κέμ κα πνμζθένεη ζημκ θάζε 

Γεςηεπκηθό αζθαιηζμέκμ. 

Σογθεθνημέκα: 

 Έπεη δώζεη έςξ ζήμενα πενηζζόηενεξ από 130 «Παοξςέπ Εθάπαν» θαη ζοκμιηθά έπεη 

επηζηνέρεη ζε αοημύξ ημοξ αζθαιηζμέκμοξ πενηζζόηενα από 1.400.000 εροώ. 

 Έπεη απμδεμηώζεη ηηξ ξικξγέμειεπ 8 θαμόμητμ αζθαλιζμέμτμ. 

 Έπεη ζςναθίζεη ηε ιεηημονγία ημο (ζύμθςκα με ημ ζεζμηθό πιαίζημ) με ελέγςξρπ 

(μεκηαίμοξ, ηνημεκηαίμοξ θαη εηεζίμοξ) από α). ημ Υπμονγείμ Ενγαζίαξ, Κμηκςκηθήξ 

Αζθάιηζεξ & Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ, β). ηεκ Εζκηθή Ακαιμγηζηηθή Ανπή, γ). ηεκ 

Επηηνμπή Κεθαιαηαγμνάξ, δ). ηεκ Τνάπεδα ηεξ Ειιάδμξ θαη ε). μνθςημύξ ειεγθηέξ, 

θαζώξ θαη με εθπόκεζε μελεηώμ όπςξ α). ακαιμγηζηηθώκ εθζέζεςκ, β). εθζέζεςκ 

εζςηενηθμύ ειέγπμο θαη γ). εθζέζεςκ δηαπείνηζεξ θηκδύκςκ.  

 Έπεη γίκεη ερέλικηξ, πςνίξ γναθεημθναηηθέξ αγθοιώζεηξ, με ζύγςοξμη λειηξρογία. 

 Έπεη ελαζθαιίζεη ηηξ θξοξαπαλλαγέπ γηα όιμοξ ημοξ αζθαιηζμέκμοξ ημο (ΠΟΛ 

1227/2018). 

 Έπεη πνμζθένεη μεγάιεξ απξδόζειπ ζημοξ αζθαιηζμέκμοξ ημο, ζπεδόκ 48% από ημ 2007 

θαη 36% πενίπμο ηα ηειεοηαία 6 έηε (θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ): 

 

2007 3,64% 2012 6,93% 2017 16,70% 

2008 4,18% 2013 8,37% 2018 -3,64% 

2009 3,94% 2014 3,08% α ηνημ 2019 7,58% 

2010 0,15% 2015 3,83% ΤΝΟΛΟ 47,58% 

2011 -7,56% 2016 0,38%   

Έηζη έκαξ αζθαιηζμέκμξ από ηεκ ανπή ιεηημονγίαξ ημο Ταμείμο μαξ έπεη εηζπνάλεη 

όόόθθθεεελλλξξξπππ    μμμεεεγγγαααλλλύύύηηηεεεοοοξξξ    αααπππόόό    777000    %%%   
ζοκοπμιμγίδμκηαξ θαη ηηξ θμνμαπαιιαγέξ. 

 

τεαγε 
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Σήμενα θηόιαξ εν-αζθαλίζξρ μέζς ηεξ εγγναθήξ ζμο ζημ ΤΕ.Α.ΓΕ..  

 

 

 

 

 

Γίκε θαη εζύ ζομμέημπμξ ζηα μθέιε ηεξ αζθάιηζεξ ζημ ΤΕ.Α.ΓΕ.. 

Η αίηεζε ζαξ μπμνεί κα γίκεη είηε ειεθηνμκηθά ζηεκ δηεύζοκζε: 

http://www.teage.gr/index.php/38-aitisi-eggrafis 

Επίζεξ Έκηοπμ Αίηεζεξ, ημ μπμίμ μπμνείηε κα ζομπιενώζεηε θαη κα μαξ ημ απμζηείιεηε, ζα 

βνείηε ζηεκ ειεθηνμκηθή δηεύζοκζε: 

http://www.teage.gr/images/docs/eggrafa/aitisi-eggrafis.pdf 
 
 

Από ημ Τ.Ε.Α.ΓΕ. 
 

ΜΗΝ ΣΟ ΑΜΕΛΕΙ.  

Εν-αζθαλίζξρ ΗΜΕΡΑ. 

Σομπιήνςζε Αίηηζη Εγγοαθήπ ζημ ΣΕ.Α.ΓΕ. ζήμεοα 

http://www.teage.gr/index.php/38-aitisi-eggrafis
http://www.teage.gr/images/docs/eggrafa/aitisi-eggrafis.pdf

