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Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η                                                                                       

5η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Τ.Ε.Α.ΕΤ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.  

 Στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η 5η ετήσια  Γενικής Συνέλευσης 
Αντιπροσώπων Νομών της Επικρατείας Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ., στην Γλυφάδα (Ξενοδοχείο 

PALACE) στην οποία συμμετείχαν το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη της Ελεγκτικής 
Επιτροπής, οι Αντιπρόσωποι των Νομών καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι. 

  
Για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη ως Πρόεδρος ο κ. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ 

Μιχαήλ και ως Γραμματείς οι κ.κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς και ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος  

 

 
Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν εγκρίθηκαν: 

 
1. Πεπραγμένα Δ.Σ. έτους  2015. 

2. Ισολογισμός Χρήσεως 2015 & Έκθεση Ελεγκτή Ορκωτού Λογιστή. 
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 
4. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Έτους 2016. 

5. Τροποποίηση του καταστατικού δύναται να πραγματοποιείται κατ΄ ελάχιστο 
κάθε τέσσερα χρόνια, στο έτος εκπνοής της θητείας του εκλεγμένου Δ.Σ..  

Κατ΄ εξαίρεση του ανωτέρω, τροποποίηση του καταστατικού λειτουργίας του 
ταμείου γίνεται οποτεδήποτε επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και για 
την εναρμόνιση του με αυτή.  

6. Η παράγραφος Γ του άρθρου 3, διαμορφώνεται ως εξής: «Γ. Η ασφάλιση στο 
Ταμείο καλύπτει τόσο τον Κλάδο Εφάπαξ όσο και τον Κλάδο Αλληλεγγύης, πλην 

των ευρισκομένων σε κατάσταση μόνιμης Πολεμικής Διαθεσιμότητας προ της 
εγγραφής τους στο ταμείο οι οποίοι εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στον 
κλάδο εφάπαξ.» 

7. Η παράγραφος Ε του άρθρου 3, διαμορφώνεται ως εξής: «Η έναρξη ασφάλισης 
κάθε μέλους στο Ταμείο αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται με την 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτησή του 
περί εγγραφής και συμπίπτει χρονικά με την ημερομηνία πρώτης καταβολής 
εισφοράς ταμείο.». 

8. Η παράγραφος Ζ του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής: «Το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να απορρίψει με απόφασή του την αίτηση εγγραφής μέλους 
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όταν βρίσκεται σε καθεστώς Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή συντρέχουν ιδιαίτερα 

σοβαροί λόγοι στο πρόσωπο του αιτούντα».  
9. Προσθήκη παραγράφου Η στο άρθρο 3 ως εξής: «Τα εν ενεργεία μέλη του 

ταμείου έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν να είναι μέλη και μετά τη 

συνταξιοδότηση τους μόνο στο κλάδο εφάπαξ υποβάλλοντας στο Ταμείο 

σχετική αίτηση. (προ της διαγραφής τους από την υπηρεσία.) Από τη μηνιαία 

εισφορά των συνταξιούχων μελών δεν καταβάλλονται εισφορές στον κλάδο 

αλληλεγγύης  και δεν  αποζημιώνονται από το Ταμείο στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται από τα άρθρα 36 και 38 του παρόντος». 

10. Η παράγραφος  4 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής: «Η διαγραφή του 

μέλους, από το ταμείο επέρχεται στις περιπτώσεις της προηγούμενης 

παραγράφου από την ημερομηνία που ορίζεται με την απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση περί διαγραφής 

και συμπίπτει χρονικά με την τελευταία ημέρα του μήνα της συνεδρίασης του 

Δ.Σ. που έλαβε την απόφαση».   

11. Προσθήκη παραγράφου στο τέλος του άρθρου 5 που έχει ως εξής: «Μέλος του 

ταμείου που τίθεται σε καθεστώς Πολεμικής Διαθεσιμότητας υποχρεούται να 

προσκομίσει στο ταμείο την σχετική απόφαση της υπηρεσίας του προκειμένου 

να λάβει εφάπαξ παροχή λόγω αναπηρίας από τον κλάδο αλληλεγγύης, 

εφαρμόζοντας τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.». 

12. Η παράγραφος Δ του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής: Κάθε μέλος του Ταμείου 

έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων, πλην των όσων 

εμπίπτουν στην περίπτωση Η. του άρθρου 3, του παρόντος καταστατικού, οι 

οποίοι έχουν δικαίωμα μόνο στο εκλέγειν.». 

13. Το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής: «Για την ικανοποίηση του δικαιώματος 

ενημέρωσης των μελών του, το Ταμείο υποχρεούται μετά το κλείσιμο κάθε 

οικονομικής χρήσης να χορηγεί μέσω της ιστοσελίδα του ταμείου μας: α) Ειδικό 

ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις εισφορές που έχει καταβάλλει, το χρόνο 

ασφάλισης του, τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην 

ατομική του μερίδα και την αποτίμησή τους τον χρόνο κλεισίματος του της 

οικονομικής χρήσης. β) Βεβαίωση για τις εισφορές που έχει καταβάλλει για 

φορολογική χρήση. Η όλη διαδικασία θα βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, 

πιστοποιημένο με όλα τα αναγκαία ψηφιακά πιστοποιητικά, ενώ η δυνατότητα 

εισόδου στο προστατευμένο αυτό περιβάλλον θα γίνεται με τη χρήση αυστηρά 

προσωπικών κωδικών (π.χ. Α.Γ.Μ.Σ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κλπ).». 

14. Συμπλήρωση  στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ως εξής: «ΣΤ. Στα 

ενεργεία μέλη που δεν καταβάλλουν τις εισφορές τους και στα μέλη που 

συνταξιοδοτούνται και δεν έχουν κάνει αίτηση διαγραφής ή δηλώσει στο ταμείο 

ότι θα συνεχίσουν να είναι μέλη του κλάδου εφάπαξ και θα καταβάλλουν την 

μηνιαία εισφορά τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 19, θα παρακρατείτε από 

την μερίδα του ανενεργού μέλους ποσό που αντιστοιχεί στο ελάχιστο του ποσού 

της εισφοράς του εν ενεργεία για τα ίδια κεφάλαια του κλάδου εφάπαξ ».   



  

15. Η παράγραφος Α του άρθρου 19 διαμορφώνεται ως εξής: «Α. Κάθε εν ενεργεία 

μέλος υποχρεούται να καταβάλλει στον κλάδο εφάπαξ του Ταμείου εισφορά 

κάθε μήνα, μέσω της μισθοδοσίας του αυτόματα με εξουσιοδότηση που 

υπογράφεται στην αίτηση εγγραφής και κάθε συνταξιούχο μέλος μέσω πάγιας 

εντολής από τον λογαριασμό που κατατίθεται η σύνταξή του.». 

16. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 διαμορφώνεται ως εξής: «Η καταβολή της 

εισφοράς από τους εν ενεργεία αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, καθώς 

και εργαζομένους στα Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού 

Σώματος και Λιμενικού Σώματος, τόσο στον κλάδο εφάπαξ όσο και στον κλάδο 

αλληλεγγύης του Ταμείου γίνεται με αυτόματη κράτηση από τους μισθούς 

τους.» 

17. Προσθήκη της παραγράφου 2 στο άρθρο 20 ως εξής: «Η καταβολή της εισφοράς, 

από τους συνταξιούχους αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, καθώς και 

τέως εργαζομένους στα Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού 

Σώματος και Λιμενικού Σώματος, στον κλάδο εφάπαξ, μέσω πάγιας εντολής από 

τον λογαριασμό που κατατίθεται η σύνταξή τους». 

18. Η παράγραφος Γ του άρθρου 23 διαμορφώνεται ως εξής: Από κάθε μηνιαία 

εισφορά που το μέλος καταβάλλει στο Ταμείο, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί 

το ποσό που αναλογεί στον κλάδο αλληλεγγύης, ποσοστό 94% πιστώνεται στον 

ατομικό λογαριασμό του μέλους που την κατέβαλλε. Το υπόλοιπο 6% της 

εισφοράς κάθε μέλους διατίθεται για τον σχηματισμό ιδίων κεφαλαίων του 

Ταμείου προς κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να 

αναπροσαρμόζονται με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής 

Αναλογιστικής Αρχής και κοινοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας.». 

19. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 διαμορφώνεται ως εξής: «Σε περίπτωση 
αποστρατείας από την ενεργό υπηρεσία ή ανάκληση της πρόσληψής του, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει χρόνο παραμονής στο Ταμείο τουλάχιστον 

ένα (1) έτος.». 
20. Προσθήκη παραγράφου 7 στο άρθρο 26 ως εξής: «Τα μέλη που έχουν 

συνταξιοδοτηθεί και παραμένουν στο Ταμείο χωρίς να έχουν λάβει την ατομική 
τους μερίδα, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αυτήν και να διαγραφούν από το 
ταμείο οριστικά οποιαδήποτε στιγμή το αιτηθούν χωρίς να έχουν δικαίωμα 

επανεγγραφής.». 
21. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 διαμορφώνεται ως εξής: « Η ασφάλιση στον 

Κλάδο Αλληλεγγύης αρχίζει αμέσως μετά την απόφαση εγγραφής του μέλους 
στο Ταμείο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού. Οι 
κίνδυνοι βεβαίως, θα καλύπτονται μετά από την πάροδο ενός έτους από την 

εγγραφή εκάστου μέλους, προς αποφυγή καταχρηστικών αιτημάτων 
αποζημιώσεως. Κατ΄ εξαίρεση, δεν θα ισχύει ο χρονικός περιορισμός του 

ενός έτους από την ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση ΔΣ, με την οποία 
γίνεται δεκτή η αίτηση του μέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του 
παρόντος, για τις περιπτώσεις κινδύνων εν ώρα υπηρεσίας και ένεκα 

αυτής.». 
22. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 διαμορφώνεται ως εξής: «Κάθε εν ενεργεία  

μέλος υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου 



  

εισφορά ύψους 4,5 ευρώ μηνιαία. Από το ποσό αυτό, ποσοστό 6% διατίθεται για 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με 
αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και 
κοινοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.». 

23. Το άρθρο 35 διαμορφώνεται ως εξής: «Σε περίπτωση αναπηρίας, ο 

ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του 
Ταμείου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: α) Καθίσταται ανάπηρος, με ποσοστό ανικανότητας για εργασία 
τουλάχιστον 67%. β) Κατά το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας δεν είναι 
συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης. γ) Έχει τουλάχιστον δυο (2) έτη 

ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης και σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος. δ) Έχει καταβάλλει τις εισφορές στον 

Κλάδο Αλληλεγγύης έως και το προηγούμενο ημερολογιακό μήνα πριν από την 
επέλευση της αναπηρίας. ε) Η αναπηρία αποδεικνύεται από την απόφαση 
συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του Κυρίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

στον οποίο είναι ασφαλισμένο το μέλος του Ταμείου που κατέστη ανάπηρο, 
ύστερα από γνωμάτευση της Α.Υ.Ε. ή της Α.Σ.Υ.Ε ή ΚΕ.Π.Α.. Κατ΄ εξαίρεση της 

προηγούμενης παραγράφου ο ασφαλισμένος που πληροί τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις για την χορήγηση εφάπαξ παροχής λόγω αναπηρίας και τίθεται 
σε καθεστώς Πολεμικής Διαθεσιμότητας, λαμβάνει το εν λόγω βοήθημα με την 

προσκόμιση της σχετικής απόφασης του σώματος που υπηρετεί.».  
24. Το άρθρο 36 διαμορφώνεται ως εξής: «Α. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, 

δικαιούνται εφάπαξ παροχή από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου οι 
νόμιμοι κληρονόμοι ή οι δικαιούχοι που είχε ορίσει με δήλωσή του στο Ταμείο 
ο αποβιώσας ασφαλισμένος, εφόσον: Α1. Έχει χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο 

Αλληλεγγύης του Ταμείου τουλάχιστον δυο (2) έτη και σύμφωνα με τις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος. Α2. Έχει καταβάλλει 

τις εισφορές στον κλάδο Αλληλεγγύης έως και το προηγούμενο ημερολογιακό 
μήνα πριν από την επέλευση του θανάτου. Α3. Δεν έχει λάβει εφάπαξ παροχή 
λόγω αναπηρίας.». 

25. Η εξουσιοδότηση του Δ.Σ., προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο 
αντιπροσώπευσης του ταμείου με περισσότερους του ενός αντιπροσώπων σε 

Νομούς όπου παρατηρείται ιδιομορφία και κατάθεσης αιτιολογημένης 
πρότασης συνοδευόμενης από σχετική αναλογιστική μελέτη στην επόμενη 
Γενική Συνέλευση. 

26. Αποδοχή δωρεάν προσφοράς εκπτωτικής κάρτας Υγειονομικής 
Περίθαλψης στον όμιλο Ευρωκλινικής για τα μέλη του ταμείου. 

 

Με εκτίμηση 
Για την 5η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων Νομών Επικρατείας 

Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ 

             


