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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27η  
73 "Εφάπαξ παροχές" από το Τ.Ε.Α.ΓΕ.  

Το Τ.Ε.Α.ΓΕ. έχει διανείμει έως τώρα περισσότερες από 673 χιλιάδες 
ευρώ. 

Τελικός προσδιορισμός απόδοσης του 2013: 8,37% 
Μάιος 2014

Αγαπητέ/ή συνάδελφε,  

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) από το 2008 έως 
σήμερα έχει διανείμει 73 "Εφάπαξ Παροχές" συνολικού ύψους 668.312,52 ευρώ. 
 
Το Τ.Ε.Α.ΓΕ. έχει επίσης χορηγήσει 2 Αποζημιώσεις από τον Κλάδο της 
Αλληλεγγύης σε οικογένειες ασφαλισμένων, οι οποίοι απεβίωσαν, συνολικού 
ύψους 5.000,00 ευρώ. 
Έτσι συνολικά το Ταμείο μας, από το 2008 έως σήμερα, έχει αναδιανείμει σε 
ασφαλισμένους και σε οικογένειές τους το ποσό των 673.312,52 ευρώ, ως "Εφάπαξ 
Παροχές" ή "Αποζημιώσεις από τον Κλάδο της Αλληλεγγύης" 
 
Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας ερχόμαστε να σας 
ανακοινώσουμε ότι η τελική ετήσια απόδοση του Τ.Ε.Α.ΓΕ. για το 2013 
διαμορφώθηκε στο 8,37%, κατατάσσοντας μας στην 2η θέση μεταξύ των Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης.  

Οι αποδόσεις του Ταμείου μας από την δημιουργία του, είναι οι εξής:  

ΈτοςΑπόδοση (%)ΈτοςΑπόδοση (%)

2007 3,64 2011 -7,56 
2008 4,18 2012 6,93 
2009 3,94 2013 8,37 
2010 0,15     

 
Έτσι η συνολική απόδοση του Τ.Ε.Α.ΓΕ. από το 1ο έτος λειτουργίας του (2007) 
έως και το προηγούμενο οικονομικό έτος (2013) έφτασε αθροιστικά παρ' όλες τις 
παρενέργειες του PSI (κουρέματος κρατικών ομολόγων) στο 19,65% χωρίς να 
υπολογισθούν οι φοροαπαλλαγές.  

 
Σίγουρα ένας συνάδελφος Γεωτεχνικός χρειάζεται την προτροπή σου για να 
ωφεληθεί και αυτός από την εγγραφή του και την ασφάλιση του στο Τ.Ε.Α.ΓΕ..  

 
Συνάδελφε Γεωτεχνικέ, 
 
Όποια και αν είναι η ηλικία σου ή η εργασιακή σου κατάσταση (άνεργος, μισθωτός, 



αυτοαπασχολούμενος, ετεροαπασχολούμενος, συνταξιούχος) το Τ.Ε.Α.ΓΕ. μπορεί 
να σταθεί δίπλα σου. Mην αδιαφορείς για το Αύριο το δικό σου και της Οικογένειάς 
σου. Το Τ.Ε.Α.ΓΕ. δημιουργήθηκε για την ασφαλιστική σου θωράκιση. 
Δημιουργήθηκε για να σε καλύψει στα δύσκολα χρόνια, τα οποία βιώνουμε.  

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

  

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις του Τ.Ε.Α.ΓΕ., παρακαλώ πατήστε εδώ.  

Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη 
στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Εάν λάβατε το μήνυμα αυτό κατά λάθος, παρακαλώ δεχθείτε τις απολογίες μας 
για την ενόχληση.  
 
 


