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Όφελος Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων  
από την ασφάλιση τους στο Τ.Ε.Α.ΓΕ.  

Ιανουάριος 2017 

Αγαπητέ/ή συνάδελφε, 

Στους δύσκολους καιρούς για την Κοινωνική Ασφάλιση, που βιώνουμε, το 
Επαγγελματικό Ταμείο των Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) αποτελεί ένα σημαντικό στήριγμα 
ασφαλιστικής προστασίας για όλους τους Γεωτεχνικούς, που έχουν ενταχθεί σ' αυτό. 

Σκοπός του Τ.Ε.Α.ΓΕ. είναι η προστασία των Γεωτεχνικών, μέσω των "εφάπαξ παροχών" 
ή της "σύνταξης" ή και των "παροχών μακροχρόνιας νοσηλείας". 

Σημερινό Φορολογικό περιβάλλον 

Εκτός όμως όλων αυτών, τα οποία λίγο έως πολύ είναι γνωστά, από 1/1/2017 στους 
Ελεύθερους Επαγγελματίες εφαρμόζεται μία σκληρή και πρωτόγνωρη φορολογική 
πολιτική. Με βάση, λοιπόν, τη νέα νομοθεσία φορολόγησης των Ελευθέρων 
Επαγγελματιών έχουμε: 

Α. Φορολογία Εισοδήματος 
Εισόδημα έως 20.000 €                                     φόρος 20% 
στα επόμενα 10.000 €                                       φόρος 29% 
στα επόμενα 10.000 €                                       φόρος 37% 
και για εισόδημα πάνω από 40.000 €              φόρος 45%. 

Β. Φορο-ασφάλιση Ε.Φ.Κ.Α. (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
Για κάθε μορφής εισόδημα Ελεύθερου Επαγγελματία καταβάλλεται υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 
ποσοστό 26,95%. 

Γ. Φόρος Αλληλεγγύης 
για εισόδημα 0-12.000 €                                     φόρος 0% 
για εισόδημα 12.001-20.000 €                            φόρος 2,2% 
για εισόδημα 20.001-30.000 €                            φόρος 5% 
για εισόδημα 31.001-40.000 €                            φόρος 6,5% 
για εισόδημα 40.001-65.000 €                            φόρος 7,5% 
για εισόδημα 65.001-220.000 €                          φόρος 9% 
για εισόδημα πέραν των 220.000 €                    φόρος 10% 

Παράδειγμα οφέλους 

Έτσι λοιπόν ένας Ελεύθερος Επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 36.000 € (ή μηνιαίο 
εισόδημα 3.000 €) θα κληθεί να καταβάλλει για φορο-ασφάλιση το ποσό των18.700 €. Αν 
ο συνάδελφος αυτός είναι ασφαλισμένος στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. με ετήσια ασφάλιστρα 6.000 € 
(ανώτερη κλίμακα) θα καταβάλλει για φορο-ασφάλιση 14.600 €. Επομένως θα έχει 
κέρδος 4.100 €. 

τεαγε 



Λύση 

Συνάδελφοι το Τ.Ε.Α.ΓΕ. αποτελεί για κάθε Γεωτεχνικό και ιδιαίτερα για τους 
Γεωτεχνικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες σήμερα μια σημαντικότατη διέξοδο στα 
φορολογικά και ασφαλιστικά αδιέξοδα. 

Μεταβολή ύψους τριμηνιαίων εισφορών στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. 

Κατόπιν αιτήματος πολλών συναδέλφων Γεωτεχνικών ασφαλισμένων στο Τ.Ε.Α.ΓΕ. 
δύναται η δυνατότητα σε αυτούς, να ασκήσουν κατ' εξαίρεση το δικαίωμα της 
μεταβολής του ύψους των τριμηνιαίων εισφορών στο Ταμείο έως την 13η Φεβρουαρίου 
2017. 

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

Για περισσότερες πληροφορίες για το Τ.Ε.Α.ΓΕ. απευθυνθείτε:  

στην ιστοσελίδα www.teage.gr, 
στο τηλέφωνο του Ταμείου 210-3613182 
ή στο email teage@geotee.gr. 


