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1η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Τ.Ε.Α.ΕΤ.Δ.Ε.Α.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την 25η Μαΐου 2012 στην Αθήνα οι
εργασίες της 1ΗΣ Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων Νομών της Επικρατείας ΤΕΑΕΤΔΕΑ,
στην οποία συμμετείχαν το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και
οι Αντιπρόσωποι των Νομών. Τη Γ.Σ. τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν
χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ Υποστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος, ο
οποίος εκπροσώπησε και τον Αρχηγό Σώματος της ΕΛ. ΑΣ., ο Παγκόσμιος Γενικός
Γραμματέας της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ο
Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ
Ιωάννης, ο Υποφρούραρχος της Βουλής των Ελλήνων Α/Υ΄ κ. ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος, o Γεν.
Γραμματέας της ΠΟΑΞΙΑ κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης, ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ.
ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος, καθώς και οι εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος από την
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, Αρχιπυροσβέστες κ.κ. ΓΑΡΓΑΛΑΣ Κων/νος και
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ Ηλίας.
Για τις εργασίες της Γ.Σ. εξελέγησαν στο προεδρείο οι: κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος, Πρόεδρος
και οι κ.κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης & ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς ως Γραμματείς.
Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν εγκρίθηκαν:
1. Τα πεπραγμένα του έτους 2011
2. Ο Ισολογισμός χρήσεως 2011 και η Έκθεση Ορκωτού Λογιστή
3. Ο Προϋπολογισμός του 2012, η Επενδυτική πολιτική & και η ενημέρωση από τους
εξωτερικούς συνεργάτες
4. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού ΤΕΑΕΤΔΕΑ
 Εγκρίθηκε ομόφωνα η ένταξη του προσωπικού του Πυροσβεστικού & του
Λιμενικού Σώματος στο Ταμείο
 Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση της σύνθεσης του Δ.Σ. και από εννέα μέλη
να μειωθεί σε επτά
 Υπερψηφίστηκε η παραμονή στη σύνθεση του Δ.Σ. εκλεγμένου μέλους του για
την εξάντληση της τετραετίας ανεξάρτητα από την υπηρεσιακή του κατάσταση
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 Εγκρίθηκε η ανάληψη της ατομικής μερίδας στην περίπτωση αποστρατείας από
την ενεργό υπηρεσία μέλους, ανεξάρτητα από την ηλικία του και τον χρόνο
παραμονής του στο Ταμείο
 Αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή του ποσού της εφάπαξ παροχής και ο
διαχωρισμός του από 14.000,00€ που ίσχυε ως σήμερα σε 10.000,00€ για την
περίπτωση της Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας και σε 15.000,00€ στην περίπτωση
του θανάτου.
 Εγκρίθηκε όπως στο ποσό της μηνιαίας εισφοράς, το οποίο κυμαίνεται από
30,00€ έως 500,00€ θα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό εισφοράς για τον
Κλάδο Αλληλεγγύης.
5. Η συμπλήρωση του άρθρου 9 του Κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου με τα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Αντιπροσώπων.
6. Ενεργοποίηση Αντιπροσώπων για την ενημέρωση και εγγραφή νέων μελών
Εισηγήθηκαν στα παραπάνω θέματα και ενημέρωσαν τους Αντιπροσώπους οι εξωτερικοί
συνεργάτες:






ο Αναλογιστής της εταιρείας PRUDENTIAL Ε.Π.Ε. κ. ΦΥΤΡΟΣ Χαράλαμπος, o
οποίος στην εισήγησή του ανέλυσε το θεσμό των Επαγγελματικών Ταμείων στην
Ελλάδα και παρουσίασε το πλαίσιο συνεργασίας του ΤΕΑΕΤΔΕΑ με την εν λόγω
εταιρεία ,
ο Οικονομικός Σύμβουλος - Λογιστής του Ταμείου κ. ΡΟΥΣΣΗΣ Γεώργιος
ο Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου κ. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Περικλής και
ο Τεχνικός Σύμβουλος του Ταμείου κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Εντός ημερησίας διατάξεως μόνο για συζήτηση τέθηκαν τα παρακάτω
θέματα:
1.

2.

Ο Αντιπρόσωπος του Νομού Χανίων κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης και ο Αντιπρόσωπος
του Νομού Ευρυτανίας κ. ΠΟΛΥΖΟΣ Νικόλαος πρότειναν την υλοποίηση
προγραμμάτων υγείας για τα μέλη του ΤΕΑΕΤΔΕΑ μέσω ιδιωτικών φορέων
(ιδιωτικά θεραπευτήρια, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα).
Ο Πρόεδρος του Νομού Χανίων κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης πρότεινε την καταβολή
ημερήσιας αποζημίωσης από την πρώτη μέρα νοσηλείας σε αντίθεση με το ισχύον
άρθρο του Καταστατικού που προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης από την
ένατη μέρα.

Για τα ανωτέρω θέματα η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως επεξεργαστεί
και συνεργαστεί με τον Αναλογιστή προκειμένου να ορισθεί το πλαίσιο
πραγματοποίησης των προτάσεων αυτών.
 Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως εγκρίθηκε η διενέργεια
εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροσώπου στο Νομό Λασιθίου.
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Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους
μας, τους εξωτερικούς συνεργάτες του Ταμείου, τον συνεργάτη της γραμματείας κ.
ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑ Σπυρίδωνα καθώς και τους συμμετέχοντες Αντιπροσώπους των
Νομών Επικρατείας του ΤΕΑΕΤΔΕΑ, οι οποίοι με την παρουσία τους και την
καθοριστική συμμετοχή τους προήγαγαν το διάλογο και συνέβαλαν με τις
παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τα σχόλιά τους στη διαμόρφωση προοδευτικών
και ριζοσπαστικών αποφάσεων διευρύνοντας έτσι τους ορίζοντες του ταμείου.
Λεπτομέρειες για τις εισηγήσεις και αποφάσεις που ελήφθησαν μπορείτε να δείτε
στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
Με εκτίμηση
Για την

1η

Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων Νομών Επικρατείας ΤΕΑΕΤΔΕΑ

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ
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Η Γεν. Γραμματέας
Ευθυμία ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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