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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το  Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του  Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στα πλαίσια των ενεργειών του για ενημέρωση των μελών του 

(γεωπόνων, δασολόγων, κτηνιάτρων, γεωπόνων και ιχθυολόγων) πραγματοποίησε το 

απόγευμα  της  Παρασκευής  12  Δεκεμβρίου  2008  σε  αίθουσα  του  Ξενοδοχείου 

«ΞΕΝΙΑ» στις  Σέρρες  εκδήλωση  με  θέμα  «ΙΔΡΥΣΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  (Τ.Ε.Α.ΓΕ.  –

Ν.Π.Ι.Δ.)», με ομιλητές τον  Δρ Μπαθρέλλο Γιώργο (Γεωλόγο – Πρόεδρο ΤΕΑΓΕ – 

μέλος  ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ)  και  τον  κο  Χρυσάφη Σωτήρη  (Οικονομολόγο  –  Σύμβουλο 

ΤΕΑΓΕ – Αντιπρόεδρος ΕΤΑΟ).

Η εκτίμηση  τους,  όπως  τόνισαν,  είναι  ότι  τα  επόμενα  χρόνια  θα  υπάρξουν 

τρομακτικά  προβλήματα  στα  Ασφαλιστικά  Ταμεία  κύριας  ασφάλισης  και 

αναρωτήθηκαν  για  τις  επιπτώσεις  που  θα  υπάρξουν  στις  παροχές  των  Ταμείων 

αυτών.

Όπως ανέλυσαν, στην συνέχεια το ασφαλιστικό σύστημα εκ των πραγμάτων θα 

μεταθέσει μεγάλο ποσοστό από τις ασφαλιστικές του ευθύνες στον 2ο πυλώνα, που 

είναι τα Επαγγελματικά Ταμεία.

Τα Επαγγελματικά Ταμεία θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 3029/2002.

Όπως τόνισαν, το ασφαλιστικό σύστημα είναι υποχρεωμένο σε κάθε περίπτωση 

να  διατηρήσει  το  δημόσιο  χαρακτήρα  της  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης. 

Συμπληρωματικός  και  έντονα  ενισχυτικός  είναι  ο  ρόλος  των  παροχών  των 

Επαγγελματικών Ταμείων. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ταμεία αυτά στηρίζεται σε 

τρεις άξονες.

ΠΡΩΤΟΝ: στην προαιρετικότητα είτε σε ό,τι αφορά την ίδρυση, είτε σε ό,τι αφορά 

την υπαγωγή ασφαλισμένων.
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ:  στην  δημιουργία  νομικών  προσώπων  ιδιωτικού  δικαίου  χωρίς 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα και

ΤΡΙΤΟΝ: στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

και τον έλεγχο από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (έλεγχος οικονομικής 

λειτουργίας εξασφάλιση βιωσιμότητας).

Στη  συνέχεια  έγινε  ανάλυση  των  πλεονεκτημάτων  της  ασφάλισης  στα 

επαγγελματικά ταμεία, όπως:

• οι φορολογικές ρυθμίσεις – εκπτώσεις,

• η αυτοδιαχείριση,

• οι ειδικοί όροι ασφάλισης σύμφωνα με τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων και

• η διαφάνεια μέσω τακτικής ενημέρωσης των ασφαλισμένων κλπ.

Κατόπιν  αναφέρθηκαν  ειδικότερα  στο  ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  (Τ.Ε.Α.ΓΕ.  –Ν.Π.Ι.Δ.),  για  το  οποίο  τόνισαν  ότι 

έχουν συσταθεί τρεις κλάδοι επαγγελματικής ασφάλισης.

α).  ο  Κλάδος  «εφάπαξ»,  από  τον  οποίο  χορηγείται  εφάπαξ  παροχή  για  την 

αντιμετώπιση του κινδύνου γήρατος.

β). ο Κλάδος «σύνταξης», και

γ) ο Κλάδος «Αλληλεγγύης» από τον οποίο χορηγείται εφάπαξ και άλλες παροχές 

για την αντιμετώπιση των κινδύνων της αναπηρίας και του θανάτου. 

Διευκρίνισαν  ότι  το  Τ.Ε.Α.ΓΕ.  απευθύνεται  σε  όλους  ανεξαιρέτως  τους 

συναδέλφους Γεωτεχνικούς, νέους ή μεγαλύτερους ή και συνταξιούχους, ιδιώτες ή 

απασχολούμενους  στον  δημόσιο  τομέα.  Δικαίωμα  εγγραφής  στο  Τ.Ε.Α.ΓΕ.  έχουν 

όσοι είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Αναλύοντας  περαιτέρω  τη  λειτουργία  του  Ταμείου  ενημέρωσαν  τους 

παρευρισκόμενους  Γεωτεχνικούς  για  τις  προϋποθέσεις  που  πρέπει  να  συντρέχουν 

ώστε  να  εισπράξουν  τις  παροχές  που  δικαιούνται,  για  το  τρόπο  καταβολής  των 

εισφορών, για τη διακύμανση στα ποσά των εισφορών, για τη διαδικασία διαγραφής 

μέλους κλπ.

Στο τέλος ανέπτυξαν με μεγάλη λεπτομέρεια τα πλεονεκτήματα της εγγραφής 

των Γεωτεχνικών στο Επαγγελματικό Ταμείο τους. 

Μετά το πέρας της παρουσίασης του Ταμείου, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος 

Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κος Χαράλαμπος 

Χρυσανίδης παρότρυνε τους Γεωτεχνικούς του Νομού Σερρών να στηρίξουν το νέο 



φορέα ασφάλισης και να εγγραφούν στο νέο ασφαλιστικό ταμείο των Γεωτεχνικών. 

Στην  εκδήλωση  μεταφέρθηκε  και  ο  χαιρετισμός  του  Προέδρου  του  Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας κου Θεόδωρου Μαρκόπουλου ο οποίος εξήρε το σημαντικό 

έργο που παράγει το Τ.Ε.Α.ΓΕ..

Ανακοινώθηκε  τέλος  ότι  αιτήσεις  εγγραφής  και  πληροφορίες  δίνονται 

τηλεφωνικά από το Τ.Ε.Α.ΓΕ. (210-3613182) και ηλεκτρονικά (www  .  teage  .  gr   &  e-

mail: teage@geotee.gr). 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χαράλαμπος Χ. Χρυσανίδης Δημήτριος Σ. Σωτηριάδης
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