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Θέμα: «Δξσηήκαηα κειώλ καο πξνο ην ΣΔΑΓΔ»
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ
παξνύζα επηζηνιή ζέιεη λα ζαο ζέζεη νξηζκέλα εξσηήκαηα ηα νπνία έρνπκε δερηεί
ηνλ ηειεπηαίν θαηξό από κέιε καο ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα ζην ΣΔΑΓΔ. Αθνξκή
απηώλ ησλ εξσηεκάησλ είλαη θπξίσο νη ηειεπηαίεο αιιαγέο ζην θνξνινγηθό ζύζηεκα
πνπ επεξεάδνπλ θαη ηηο εηζθνξέο ησλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη όιεο νη ηειεπηαίεο
εμειίμεηο θαη ζπδεηήζεηο γηα ηελ δηεπζέηεζε ηνπ Διιεληθνύ Υξένπο (θνύξεκα ρξένπο
θ.ι.π.). Έηζη ζπλνςίδνληαο ηα εξσηήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζα ζέιακε λα
ελεκεξσζνύκε γηα ηα παξαθάησ:
1) Ση αιιαγέο έρνπλ γίλεη όζνλ αθνξά ηηο θνξναπαιιαγέο ησλ ζπλδξνκώλ
ησλ ζπλαδέιθσλ καο ζην ηακείν θαη πην θαζεζηώο είλαη ζε ηζρύ από εδώ
θαη πέξα.
2) Βιέπνληαο ην ραξηνθπιάθην ηνπ ΣΔΑΓΔ όπσο αλαιπηηθά ππάξρεη
αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΑΓΔ θαη ηνπο ηζνινγηζκνύο απηνύ
(www.teage.gr ) θαη κέζα ζην δπζκελέο νηθνλνκηθό θιίκα ησλ εκεξώλ καο,
από πνιινύο ζπλαδέιθνπο δεκηνπξγείηαη ε απνξία όηη εθόζνλ κεγάιν
κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε νκόινγα Διιεληθνύ
Γεκνζίνπ θαη ζε Ακνηβαία Κεθάιαηα (ηα νπνία σο γλσζηόλ επελδύνπλ
κεγάιν πνζνζηό ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ζε νκόινγα θαη ζε κεηνρέο)
ζέηνληαη ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: α) Ση ζα γίλεη ζε πεξίπησζε
«θνπξέκαηνο» ησλ νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ κε ηα νκόινγα πνπ

θαηέρεη ην ΣΔΑΓΔ; β) Αλ απηό ην «θνύξεκα» είλαη πξναηξεηηθό αλ ζα ην
δερηεί ην ηακείν; γ) Ση ζα γίλεη κε ηηο απνδόζεηο ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ
πνπ θαηέρεη ην ηακείν θαη νη νπνίεο ζα θηλδπλεύζνπλ θαη απηέο από ην
ελδερόκελν «θνύξεκα» ησλ νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη από ηηο
ζεκαληηθέο απώιεηεο ησλ κεηνρώλ. δ) Γηαηί κεηαβιήζεθε ε ζύλζεζε ηνπ
κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηνπ ηακείνπ από ην 2009 θαη κεηά θαη ην ηακείν
απόθηεζε Οκόινγα θαη Ακνηβαία Κεθάιαηα ελώ πξσηύηεξα νη επελδύζεηο
ηνπ βαζηδόληνπζαλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζε πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο (νη
νπνίεο πξνζηαηεύνληαη);
3) Πόζνη ζπλάδειθνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ηακείν θαη αλαιπηηθά πνπ είλαη
επελδπκέλα ηα θεθάιαηα ηνπ ηακείνπ απηήλ ηελ δύζθνιε ρξνληθή ζηηγκή
(ιόγσ κε επηθαηξνπνίεζεο ηεο ηζηνζειίδαο) όπνπ αλακέλνληαη ξαγδαίεο
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο γηα ηελ ρώξα καο. Δλεκεξώλνληαο καο παξάιιεια
θαη γηα ηηο πξννπηηθέο ηνπ ηακείνπ.
4) Αλ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη ε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο πξνζζεζκίαο
πνπ έρεη δνζεί γηα αιιαγή ηνπ πνζνύ ηεο εηζθνξάο θάζε ζπλαδέιθνπ (ε
νπνία ήηαλ κέρξη ηα ηέιε Οθησβξίνπ) έηζη ώζηε λα κπνξέζεη λα κπνξέζεη
λα ζπλεθηηκήζεη όιεο ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο (ζε ζέκαηα κηζζνινγηθά,
θνξνινγηθά, δεκόζηνπ ρξένπο θ.ι.π.) θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη θαιύηεξα
ην ύςνο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ.
Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε γηα ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, ηνπιάρηζηνλ
ζε πξώηε θάζε γηα απηά πνπ κπνξείηε λα απαληήζεηε θαη γηα ηα ππόινηπα λα καο
ελεκεξώζεηε όηαλ ζα έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί νη εμειίμεηο. Έηζη ζα κπνξέζνπκε θαη
εκείο κε ηελ ζεηξά καο λα ελεκεξώζνπκε ηα κέιε καο από ηα νπνία έρνπκε δερηεί ηηο
παξαπάλσ εξσηήζεηο.
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