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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1903
4 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.51020/15970/182
Έγκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφά−
λισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυ−
νομικών Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ε.Τ.Δ.Ε.Α. − Ν.Π.Ι.Δ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 και 7 του άρθρου 7
ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51 και 52 του π.δ.
63/2005 (Α/1998) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα».
3. Το π.δ/γμα 238/17.12.2007 (ΦΕΚ 278 Α΄) «Διορισμός
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
4. Το π.δ. 4/8.1.2009 (ΦΕΚ 2 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
5. Η υπ’ αριθμ. Φ. 80000/οικ.1987/105/28.1.2009 (ΦΕΚ
143 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας Γεώργιο Κοντογιάννη».
6. Το υπ’ αριθμ. 1859/30.4.2009 συμβολαιογραφικό έγ−
γραφο.
7. Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότη−
τας.
8. Την σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρ−
χής που διατυπώνεται στο υπ’ αριθμ. οικ. 596/25.6.2009
έγγραφό της.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγ−
γελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς
Ενώσεως Αστυνομικών Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ε.Τ.Δ.Ε.Α. Ν.Π.Ι.Δ.),
το οποίο καταρτίσθηκε με το υπ’ αριθμ. 1859/30.4.2009
συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέταξε και
υπέγραψε η Συμβολαιογράφος Αθηνών Σταματίνα Γι−
αννακοπούλου.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυ−
τής και του Καταστατικού, το Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως

Αστυνομικών Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ε.Τ.Δ.Ε.Α. Ν.Π.Ι.Δ.), αποκτά
νομική προσωπικότητα και καταχωρείται στο Μητρώο
που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1859
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩ−
ΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙ−
ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.)
Στην Aθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Απρι−
λίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009), ημέρα Πέμπτη,
στα γραφεία του Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώ−
σεως Αστυνομικών, τα οποία βρίσκονται στην οδό Ικτί−
νου αριθμός 2, όπου με κάλεσαν και ήρθα για τη σύ−
νταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ’
εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΙΑΝ−
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, που εδρεύω στην Αθή−
να και επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 58, οι μη
εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Γεώργιος Κατσαρόπουλος
του Σταματίου και της Μαρουσώς, Α.Φ.Μ. 020797685,
Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1958 και κατοικεί στην Πετρούπολη Αττικής,
οδός Ανατολικής Ρωμυλίας αριθμός 138, κάτοχος του
Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 224701 που εκδόθηκε την 21.10.2008 από την
Ελληνική Αστυνομία, 2) Νικόλαος Μαρούντας του Κα−
νέλλου και της Νικολέττας, Α.Φ.Μ. 026710927, Δ.Ο.Υ.
Πύργου Ηλείας, αστυνομικός, που γεννήθηκε στις Μη−
λιές Ηλείας Ηλείας το 1963 και κατοικεί στον Πύργο
Ηλείας, οδός Αγίου Αρτέμιου αριθμός 12, κάτοχος του
Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 233275 που εκδόθηκε την 18.10.2005 από την
Ελληνική Αστυνομία, 3) Βασίλειος Παπάς του Στεριανού
και της Ελένης, Α.Φ.Μ. 038711976, Δ.Ο.Υ. Πολύγυρου,
αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1966
και κατοικεί στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, Πάροδος Σι−
θωνίας, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνι−
κής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 246152 που εκδόθηκε την
31.5.1991 από την Ελληνική Αστυνομία, 4) Κυριάκος Κάρ−
καλης του Παναγιώτη και της Γεωργίας, Α.Φ.Μ.
037349383, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, αστυνομικός, που
γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το 1969 και κατοικεί
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στην Νίκαια Αττικής, οδός Συμμάχων αριθμός 15, κάτο−
χος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομί−
ας υπ’ αριθμόν 245688 που εκδόθηκε την 16.5.2005 από
την Ελληνική Αστυνομία, 5) Ανδρέας Θεοδωρόπουλος
του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Α.Φ.Μ. 039076009,
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, αστυνομικός, που γεννήθηκε στο Μπο−
λάτι Κορινθίας το 1958 και κατοικεί στην Τρίπολη Αρ−
καδίας, οδός Τεγέας αριθμός 16, κάτοχος του Δελτίου
Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν
222732 που εκδόθηκε την 14.5.2007 από την Ελληνική
Αστυνομία, 6) Ουρανία Παπαδοπούλου του Νικολάου
και της Χρυσούλας, Α.Φ.Μ. 063076138, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας,
αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1978 και
κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ιακωβίδου αριθμός 50, κά−
τοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνο−
μίας υπ’ αριθμόν 268203 που εκδόθηκε την 8.12.2003 από
την Ελληνική Αστυνομία, 7) Κωνσταντίνος Θεοχάρης
του Δημητρίου και της Γιάννως, Α.Φ.Μ. 017759239, Δ.Ο.Υ.
Τρικάλων, αστυνομικός, που γεννήθηκε στον Κονισκό
Τρικάλων το 1955 και κατοικεί στα Τρίκαλα, οδός Πα−
παρσένη αριθμός 10, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας
της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 218309 που εκ−
δόθηκε την 19.5.2008 από την Ελληνική Αστυνομία, 8)
Παντελής Χράπας του Κωνσταντίνου και της Χρυσού−
λας, Α.Φ.Μ. 032126531, Δ.Ο.Υ. Β Σερρών, αστυνομικός, που
γεννήθηκε στον Προβατά Σερρών το 1964 και κατοικεί
στον Προβατά Σερρών, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότη−
τας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 241380 που
εκδόθηκε την 3.6.2005 από την Ελληνική Αστυνομία, 9)
Νικόλαος Στασινός του Παντελή και της Αικατερίνης,
Α.Φ.Μ. 028376701, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, αστυνομικός, που γεν−
νήθηκε στους Μεξιάτες Φθιώτιδος το 1958 και κατοικεί
στην Λαμία Φθιώτιδας, οδός Πηλέως αριθμός 10, κάτο−
χος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομί−
ας υπ’ αριθμόν 232595 που εκδόθηκε την 18.3.2008 από
την Ελληνική Αστυνομία, 10) Ελευθέριος Ηλιάκης του
Γεωργίου και της Μαρίας, Α.Φ.Μ. 044562774, Δ.Ο.Υ. Νέων
Μουδανιών, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Έδεσσα
Πέλλας το 1965 και κατοικεί στα Νέα Μουδανιά Χαλκι−
δικής, οδός Νάκου Κούτσου αριθμός 17, κάτοχος του
Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 247801 που εκδόθηκε την 17.1.1992 από την Ελ−
ληνική Αστυνομία, ο οποίος ενεργεί στο παρόν τόσο
για τον εαυτό του ατομικά, όσο και ως ειδικός πληρε−
ξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος των: 11) Αριστο−
τέλη Χούχλια του Μιλτιάδη και της Ευαγγελής, Α.Φ.Μ.
051346023, Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών, αστυφύλακα, που
γεννήθηκε στην πόλη Πατ. Μπέρλεμπουργκ Γερμανίας
το 1969 και κατοικεί στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής,
κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυ−
νομίας υπ’ αριθμόν 249161 που εκδόθηκε την 17.1.1992
από την Ελληνική Αστυνομία, 12) Άννας Σαμαρά του
Στεργίου και της Βασιλικής, Α.Φ.Μ. 064965148, Δ.Ο.Υ.
Νέων Μουδανιών, αστυφύλακα, που γεννήθηκε στα Νέα
Μουδανιά Χαλκιδικής το 1966 και κατοικεί στην Πορτα−
ριά Χαλκιδικής, κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας της
Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 247305 που εκδόθη−
κε το 1991 από την Ελληνική Αστυνομία, 13) Ανδρέα
Σιόλα του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής, Α.Φ.Μ.
038132991, Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών, ανθυπαστυνόμου,
που γεννήθηκε στα Γρεβενά το 1965 και κατοικεί στα
Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, κατόχου του Δελτίου Ταυ−
τότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 243719

που εκδόθηκε την 21.6.1999 από την Ελληνική Αστυνομία
και 14) Ιωάννη Δεμιράκη του Κωνσταντίνου και της Γε−
ωργίας, Α.Φ.Μ. 061252980, Δ.Ο.Υ. Σουφλίου, υπαστυνόμου,
που γεννήθηκε στο Τυχερό Έβρου το 1979 και κατοικεί
στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής, κατόχου του Δελτίου
Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν
257661 που εκδόθηκε την 4.12.2006 από την Ελληνική
Αστυνομία, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 3.092/4.2.2009 ειδι−
κού πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Νέων Μουδα−
νιών Αντωνίου Ιωάννου Τσανη, επικυρωμένο αντίγραφο
του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο ισχύ−
ει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά ρητή δή−
λωσή του, 15) Αστέριου Παπανικολάου του Αναστασίου
και της Δούκενας, Α.Φ.Μ. 036363379, Δ.Ο.Υ. Νέων Μου−
δανιών, αστυφύλακα, που γεννήθηκε στην Συκιά Χαλκι−
δικής το 1966 και κατοικεί στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής,
κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυ−
νομίας υπ’ αριθμόν 248633 που εκδόθηκε την 17.1.1992
από την Ελληνική Αστυνομία και 16) Νικήτα Πελεκα του
Ιωάννη και της Αναστασίας, Α.Φ.Μ. 035889238, Δ.Ο.Υ.
Νέων Μουδανιών, αστυφύλακα, που γεννήθηκε στην
Νικήτη Χαλκιδικής το 1964 και κατοικεί στα Νέα Μου−
δανιά Χαλκιδικής, κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας της
Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 248688 που εκδόθη−
κε την 17.1.1992 από την Ελληνική Αστυνομία, δυνάμει
του υπ’ αριθμόν 3.095/5.2.2009 ειδικού πληρεξουσίου του
Συμβολαιογράφου Νέων Μουδανιών Αντωνίου Ιωάννου
Τσανη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτά−
ται στο παρόν και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακλη−
θεί μέχρι σήμερα κατά ρητή δήλωσή του, 17) Συμεών
Ραμποτά του Αστερίου και της Θεοπίστης, Α.Φ.Μ.
137407148, Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών, αστυφύλακα, που
γεννήθηκε στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής το 1986 και
κατοικεί στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, κατόχου του
Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 271185 που εκδόθηκε την 27.10.2007 από την
Ελληνική Αστυνομία και 18) Ιωάννη Τσαγανού του Απο−
στόλου και της Μαρίας, Α.Φ.Μ. 103598456, Δ.Ο.Υ. Νέων
Μουδανιών, αστυφύλακα, που γεννήθηκε στην Θεσσα−
λονίκη το 1980, κατοίκου Νέων Πλαγίων Χαλκιδικής,
κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυ−
νομίας υπ’ αριθμόν 260929 που εκδόθηκε την 27.10.2000
από την Ελληνική Αστυνομία, δυνάμει του υπ’ αριθμόν
3.096/5.2.2009 ειδικού πληρεξουσίου του Συμβολαιογρά−
φου Νέων Μουδανιών Αντωνίου Ιωάννου Τσανη, επικυ−
ρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν
και το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμε−
ρα κατά ρητή δήλωσή του, 19) Δημητρίου Πάλλη του
Παναγιώτη και της Ελευθερίας, Α.Φ.Μ. 044556571, Δ.Ο.Υ.
Νέων Μουδανιών, αστυφύλακα, που γεννήθηκε στην
πόλη Βάλντνια Γερμανίας το 1967 και κατοικεί στα Νέα
Μουδανιά Χαλκιδικής, κατόχου της από 17.12.2008 βε−
βαίωσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής, που
επέχει θέση Δελτίου Ταυτότητας κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 177 του π.δ. 141/91 λόγω απώλειας του υπηρε−
σιακού δελτίου ταυτότητός του και ισχύει μέχρι εκδό−
σεως νέου δελτίου ταυτότητας του από το Υπ. Εσωτε−
ρικών και 20) Μαρίας Γεωργιάδου του Βλαδίμηρου και
της Κυριακής, Α.Φ.Μ. 061129257, Δ.Ο.Υ. Πολύγυρου, αστυ−
φύλακα, που γεννήθηκε στην Βέροια Ημαθίας το 1977
και κατοικεί στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, κατόχου
του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 254859 που εκδόθηκε την 28.2.1998 από την
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Ελληνική Αστυνομία, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 3.097/
5.2.2009 ειδικού πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου
Νέων Μουδανιών Αντωνίου Ιωάννου Τσανη, επικυρωμέ−
νο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και
το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα
κατά ρητή δήλωσή του, 21) Κωνσταντίνου Κανατά του
Κωνσταντίνου και της Αθανασίας, Α.Φ.Μ. 051527215,
Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών, αστυφύλακα, που γεννήθηκε
στην Θεσσαλονίκη το 1965 και κατοικεί στην Κασσάνδρα
Χαλκιδικής, κατόχου του Δελτίου Ταυτότητας της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 247885 που εκδόθηκε
την 14.11.2006 από την Ελληνική Αστυνομία, 22) Ιωάννη
Καρρά του Μιχαήλ και της Μαρίας, Α.Φ.Μ. 109480404,
Δ.Ο.Υ. Κασσάνδρας, αστυφύλακα, που γεννήθηκε στην
Θεσσαλονίκη το 1978 και κατοικεί στην Κασσάνδρα
Χαλκιδικής, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 259719 που εκδόθηκε
την 27.10.2000 από την Ελληνική Αστυνομία και 23) Δη−
μητρίου Γρηγορίου του Γεωργίου και της Ολυμπίας,
Α.Φ.Μ. 036864997, Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών, συνοριοφύ−
λακα, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1969 και
κατοικεί στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, κατόχου του
Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 3820 που εκδόθηκε την 13.5.2003 από την Ελ−
ληνική Αστυνομία, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 3.100/10.2.2009
ειδικού πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Νέων Μου−
δανιών Αντωνίου Ιωάννου Τσανη, επικυρωμένο αντίγρα−
φο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο
ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα κατά ρητή
δήλωσή του, 24) Μάρκος Παπαπολίτης του Ευαγγέλου
και της Ασημούλας, Α.Φ.Μ. 029109246, Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου,
αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Πεντεόρια Φωκίδας
το 1961 και κατοικεί στην Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας,
Πάροδος Στράβωνος, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας
της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 234984 που εκ−
δόθηκε την 20.2.2004 από την Ελληνική Αστυνομία, 25)
Γεώργιος Κοκκώνης του Δημητρίου και της Αγγέλως,
Α.Φ.Μ. 035685819, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, αστυνομικός, που
γεννήθηκε στο Φαναράκι Αρκαδίας το 1966 και κατοικεί
στην Τρίπολη Αρκαδίας, οδός Μύρωνος αριθμός 11, κά−
τοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνο−
μίας υπ’ αριθμόν 242985 που εκδόθηκε την 23.11.2006
από την Ελληνική Αστυνομία, 26) Σωτήριος Κασίμος του
Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, Α.Φ.Μ. 032850800,
Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, αστυνομικός, που γεννήθηκε στο Σϋδ−
νευ Αυστραλίας το 1966 και κατοικεί στην Τρίπολη Αρ−
καδίας, οδός Περικλέους αριθμός 2, κάτοχος του Δελ−
τίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν
242922 που εκδόθηκε την 3.10.2007 από την Ελληνική
Αστυνομία, 27) Σταύρος Τσεκούρας του Χρήστου και
της Ευτυχίας, Α.Φ.Μ. 038056744, Δ.Ο.Υ. Α΄ Πατρών, αστυ−
νομικός, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1968 και κατοι−
κεί στην Πάτρα, οδός Καρπασίας αριθμός 5, κάτοχος
του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 245123 που εκδόθηκε την 22.2.1999 από την
Ελληνική Αστυνομία, 28) Αναστασία Κουρέτα του Πα−
ναγιώτη και της Γεωργίας, Α.Φ.Μ. 034609708, Δ.Ο.Υ.
Τρίπολης, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Τρίπολη
το 1968 και κατοικεί στην Τρίπολη Αρκαδίας, οδός Θη−
σέως αριθμός 8Β, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της
Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 249585 που εκδόθη−
κε την 31.7.1992 από την Ελληνική Αστυνομία, 29) Θεο−
δόσιος Πανος του Ευστράτιου και της Παρασκευής,
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Α.Φ.Μ. 035457301, Δ.Ο.Υ. Κ΄ Αθηνών, αστυνομικός, που
γεννήθηκε στην Άρτα το 1963 και κατοικεί στην Αθήνα,
οδός Ι. Δροσοπούλου αριθμοί 223−225, κάτοχος του Δελ−
τίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν
244231 που εκδόθηκε την 20.1.1989 από την Ελληνική
Αστυνομία, 30) Αθανάσιος Σταυρόπουλος του Νικολάου
και της Αθανασίας, Α.Φ.Μ. 035274650, Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Αθηνών,
αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και
κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ραμνουσιών αριθμοί 4−8, κά−
τοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνο−
μίας υπ’ αριθμόν 241145 που εκδόθηκε την 28.2.2008 από
την Ελληνική Αστυνομία, 31) Εμμανουήλ Κυριακάκης του
Γεωργίου και της Ελένης, Α.Φ.Μ. 031671800, Δ.Ο.Υ. Δάφ−
νης, αστυνομικός, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης
το 1965 και κατοικεί στην Δάφνη Αττικής, οδός Αρτέμι−
δος αριθμός 47, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της
Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 242276 που εκδόθη−
κε την 10.1.2003 από την Ελληνική Αστυνομία, 32) Αθα−
νάσιος Βλάχος του Πέτρου και της Σπυρούλας, Α.Φ.Μ.
001447194, Δ.Ο.Υ. Β΄ Καλλιθέας, αστυνομικός, που γεν−
νήθηκε στον Πειραιά το 1966 και κατοικεί στην Καλλιθέα
Αττικής, οδός Ακροπόλεως αριθμός 27, κάτοχος του
Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 238803 που εκδόθηκε την 11.12.2008 από την
Ελληνική Αστυνομία, 33) Δημήτριος Πριτσιούλης του
Κωνσταντίνου και της Ελένης, Α.Φ.Μ. 031258020, Δ.Ο.Υ.
Αργυρούπολης, αρχιφύλακας, που γεννήθηκε στην Κρή−
νη Τρικάλων το 1961 και κατοικεί στην Αργυρούπολη
Αττικής, οδός Τραπεζούντος αριθμός 4, κάτοχος του
Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 238818 που εκδόθηκε την 1.12.2005 από την Ελ−
ληνική Αστυνομία, 34) Γεώργιος Λωρίτης του Παναγιώ−
τη και της Ευανθίας, Α.Φ.Μ. 035218941, Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών,
αστυνομικός, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρ−
νανίας το 1965 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Δικαιάρ−
χου αριθμός 57 Β, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας
της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 243156 που εκ−
δόθηκε την 22.1.2007 από την Ελληνική Αστυνομία, 35)
Εμμανουήλ Φανουράκης του Κωνσταντίνου και της Γε−
ωργίας, Α.Φ.Μ. 026546373, Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιώς, αστυνομι−
κός, που γεννήθηκε στις Μάκρες Ηρακλείου το 1960 και
κατοικεί στο Κερατσίνι Αττικής, οδός Ζάππα αριθμός
23, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 235745 που εκδόθηκε την
5.9.2007 από την Ελληνική Αστυνομία, 36) Ανδρέας Σα−
μπέρης του Νικολάου και της Μαρίας, Α.Φ.Μ. 028151985,
Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, αστυνομικός, που γεννήθηκε στον
Τριπόταμο Καλαβρύτων το 1957 και κατοικεί στην Νέα
Σμύρνη Αττικής, οδός Β. Βουλγαροκτόνου αριθμός 19,
κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυ−
νομίας υπ’ αριθμόν 234609 που εκδόθηκε την 15.12.2007
από την Ελληνική Αστυνομία, 37) Ιωάννης Δασκαλάκης
του Κωνσταντίνου και της Χαρίκλειας, Α.Φ.Μ. 132649474,
Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, αστυνομικός, που γεννήθηκε στο Αμα−
ρούσιο Αττικής το 1987 και κατοικεί στις Αχαρνές Ατ−
τικής, οδός Γεν. Χριστού αριθμός 11, κάτοχος του Δελ−
τίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν
268639 που εκδόθηκε την 29.10.2006 από την Ελληνική
Αστυνομία, 38) Γεώργιος Ξένος του Δημητρίου και της
Βασιλικής, Α.Φ.Μ. 031461009, Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας, αστυ−
νομικός, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1962 και κατοι−
κεί στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Θέμιδος αριθμός 26,
κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυ−
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νομίας υπ’ αριθμόν 241982 που εκδόθηκε την 18.7.2008
από την Ελληνική Αστυνομία, 39) Νικόλαος Κωνσταντά−
κος του Λάμπρου και της Κρυσταλλίας, Α.Φ.Μ. 052042001,
Δ.Ο.Υ. ΙΗ΄ Αθηνών, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην
Φλώρινα το 1968 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αμφι−
κράτους αριθμός 24, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας
της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 245803 που εκ−
δόθηκε την 7.12.2005 από την Ελληνική Αστυνομία, 40)
Δημήτριος Ζησιμόπουλος του Ανδρέα και της Ελένης,
Α.Φ.Μ. 038457830, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, αστυνομικός,
που γεννήθηκε στην Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας το
1967 και κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής, οδός Αμαζόνων
αριθμός 76, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 246999 που εκδόθηκε
την 25.5.2001 από την Ελληνική Αστυνομία, 41) Χαρίκλεια
Δούλου του Φωτίου και της Βασιλικής, Α.Φ.Μ. 052144644,
Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, αστυνομικός, που γεννήθηκε στο Λα−
γκάδι Αχαϊας το 1972 και κατοικεί στο Δάσος Χαϊδαρί−
ου Αττικής, οδός Κυπρίων Αγωνιστών αριθμός 49, κά−
τοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 249547 που εκδόθηκε την
16.9.1996 από την Ελληνική Αστυνομία, 42) Στέφανος
Βιρβιλης του Νικολάου και της Μαρίας, Α.Φ.Μ. 037839570,
Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιώς, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην
Αθήνα Αττικής το 1964 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός
Ραιδεστού αριθμός 152, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότη−
τας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 242501 που
εκδόθηκε την 4.9.2007 από την Ελληνική Αστυνομία, 43)
Γεώργιος Βατσάκης του Δημητρίου και της Κλεάνθης,
Α.Φ.Μ. 032352349, Δ.Ο.Υ. ΙΕ΄ Αθηνών, αστυνομικός, που
γεννήθηκε στα Κ. Καστελλιανά Ηρακλείου Κρήτης το
1963 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ρόδου αριθμός 172,
κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυ−
νομίας υπ’ αριθμόν 233470 που εκδόθηκε την 15.10.2002
από την Ελληνική Αστυνομία, 44) Σταυρούλα Λουκάκου
του Νικολάου και της Αρετής, Α.Φ.Μ. 052171070, Δ.Ο.Υ.
Χαϊδαρίου, αστυνομικός, που γεννήθηκε στο Περιστέρι
Αττικής το 1966 και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός
Φιλοπάππου αριθμός 4, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότη−
τας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 247120 που
εκδόθηκε την 5.2.2007 από την Ελληνική Αστυνομία, 45)
Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκης του Ιωάννη και της Μαρίας,
Α.Φ.Μ. 033798726, Δ.Ο.Υ. Β΄ Ηρακλείου, που γεννήθηκε
στον Πλάτανο Ρεθύμνης το 1963, ανθυπαστυνόμος, κά−
τοικος Ηρακλείου Κρήτης, Λ. Γεωργίου Παπανδρέου αρ.
82, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 241654 που εκδόθηκε την
3.10.2007 από την Ελληνική Αστυνομία, 46) Χρήστος
Τζώτζος του Σταύρου και της Ασημίνας, Α.Φ.Μ. 032104735,
Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας, αστυνομικός, που γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1966 και κατοικεί στην Νέα Χαλκηδόνα
Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθμός 12, κάτοχος
του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 239628 που εκδόθηκε την 28.11.2005 από την
Ελληνική Αστυνομία, 47) Κωνσταντίνος Δολδούρας του
Θεοδώρου και της Κωνσταντινιάς, Α.Φ.Μ. 114986864,
Δ.Ο.Υ. Δράμας, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Δρά−
μα το 1982 και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός
Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμός 13, κάτοχος του Δελτίου
Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν
263179 που εκδόθηκε την 26.4.2007 από την Ελληνική
Αστυνομία, 48) Βασίλειος Στουγιάννος του Θεοχάρη και
της Γεωργίας, Α.Φ.Μ. 065150800, Δ.Ο.Υ. ΙΕ΄ Αθηνών, αστυ−

νομικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και κατοι−
κεί στην Αθήνα, οδός Φοινίκης αριθμός 57, κάτοχος του
Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 260809 που εκδόθηκε την 27.10.2000 από την
Ελληνική Αστυνομία, 49) Δημήτριος Διανάς του Κων−
σταντίνου και της Ευριδίκης, Α.Φ.Μ. 043392304, Δ.Ο.Υ.
ΚΓ΄ Αθηνών, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Λαμία
το 1965 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Σποράδων αριθ−
μός 35, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 244469 που εκδόθηκε την
4.9.2003 από την Ελληνική Αστυνομία, 50) Δημήτριος
Σκλαβούνος του Κυριαζή και της Σπυριδούλας, Α.Φ.Μ.
076040874, Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιώς, αστυνομικός, που γεννή−
θηκε στην Αθήνα Αττικής το 1977 και κατοικεί στον
Πειραιά, οδός Δεληγιώργη αριθμός 53, κάτοχος του
Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 255823 που εκδόθηκε την 18.10.2006 από την
Ελληνική Αστυνομία, 51) Ιωάννης Σπηλιόπουλος του
Σπήλιου και της Ελένης, Α.Φ.Μ. 076511897, Δ.Ο.Υ. Πετρού−
πολης, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976
και κατοικεί στο Ίλιο Αττικής, οδός Κομνηνού αριθμοί
14−16, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 254676 που εκδόθηκε την
7.9.2007 από την Ελληνική Αστυνομία, 52) Νικόλαος Χρή−
στου του Επαμεινώντα και της Πολυξένης, Α.Φ.Μ.
028233770, Δ.Ο.Υ. ΙΕ΄ Αθηνών, Υπάλληλος Υπ. Δημοσίας
Τάξης, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το 1957 και
κατοικεί στην Αθήνα, οδός Χατζηαποστόλου αρ. 46−48,
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθ−
μόν Ξ. 088349 που εκδόθηκε την 21.3.1988 από το ΙΕ΄ Τ.Α.
Αθηνών, 53) Κοσμία Τσακίρη του Κωνσταντίνου και της
Κωνσταντίνας, Α.Φ.Μ. 029808198, Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Αθηνών, δη−
μόσιος υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959
και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πτολεμαϊδος αριθμοί
14−16, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
υπ’ αριθμόν Π. 334147 που εκδόθηκε την 19.6.1990 από
το Τ.Α. Χολαργού, 54) Αθηνά Κομποθανάση του Στεφά−
νου και της Ευαγγελίας, Α.Φ.Μ. 037205154, Δ.Ο.Υ. Αργυ−
ρούπολης, δημόσιος υπάλληλος, που γεννήθηκε στην
Ιστιαία Ευβοίας το 1962 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός
Αμοργού αριθμός 44, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας υπ’ αριθμόν Α Β 664665 που εκδόθηκε την
20.12.2006 από το Α.Τ. Κυψέλης, 55) Παναγιώτης Παπα−
πετρόπουλος του Βλάσσιου και της Μαρίας, Α.Φ.Μ.
031383003, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, που γεννήθηκε στην Αθήνα
Αττικής το 1962 και κατοικεί στο Νέο Ψυχικό Αττικής,
οδός Μαρτελάου αριθμός 19, κάτοχος του Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν Φ. 119356 που εκ−
δόθηκε την 26.7.2001 από το Α.Τ. Κολωνού, 56) Ευάγγε−
λος Μαλακάτας του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας,
Α.Φ.Μ. 026535531, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, που γεννήθηκε
στην Λαμία Φθιώτιδας το 1954 και κατοικεί στον Περισ−
σό, οδός Πανδωσίας αριθμός 108, κάτοχος του Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν Α Η 142179 που
εκδόθηκε την 17.10.2008 από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας, 57)
Ιωάννης Γουναλάκης του Αντωνίου και της Αικατερίνης,
Α.Φ.Μ. 027034076, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, που γεννήθηκε
στην Ηλιούπολη Αττικής το 1960 και κατοικεί στην Ηλι−
ούπολη Αττικής, οδός Ηρακλέους αριθμός 11, κάτοχος
του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν Κ.
322462 που εκδόθηκε την 20.11.1976 από το Παρ. Ασφ.
Ηλιούπολης, 58) Δημήτριος Τζαφόλιας του Γεωργίου και
της Φρειδερίκης, Α.Φ.Μ. 069965309, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,
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αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979 και
κατοικεί στα Γλυκά Νερά, οδός Σάμου αριθμός 34, κά−
τοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνο−
μίας υπ’ αριθμόν 262492 που εκδόθηκε την 29.10.2001
από την Ελληνική Αστυνομία, 59) Ιωάννης Καρασαντες
του Ευαγγέλου και της Σωτηρίας, Α.Φ.Μ. 017439686,
Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην
Αχλαδέα Δομοκού Φθιώτιδος το 1956 και κατοικεί στο
Γαλάτσι Αττικής, οδός Σκύρου αριθμός 37, κάτοχος του
Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 222745 που εκδόθηκε την 29.5.2003 από την
Ελληνική Αστυνομία, 60) Ιωάννης Πασπαλάς του Θωμά
και της Βασιλικής, Α.Φ.Μ. 030278948, Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλα−
δέλφειας, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Βαρδαλή
Φθιώτιδος το 1960 και κατοικεί στην Μεταμόρφωση
Αττικής, οδός Κω αριθμός 33, κάτοχος του Δελτίου
Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν
238299 που εκδόθηκε την 11.9.2007 από την Ελληνική
Αστυνομία, 61) Ιωάννης Παπαπέτρος του Χρήστου και
της Ευαγγελίας, Α.Φ.Μ. 031364387, Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερί−
ου, αστυνομικός, που γεννήθηκε στους Ραφταναίους
Ιωαννίνων το 1961 και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής,
οδός Αξιού αριθμός 22, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότη−
τας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 238535 που
εκδόθηκε την 8.2.1996 από την Ελληνική Αστυνομία, 62)
Δημήτριος Μπίνος του Απόστολου και της Όλγας,
Α.Φ.Μ. 108546485, Δ.Ο.Υ. Β’ Κατερίνης, αστυνομικός, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979 και κατοικεί στην Αθήνα,
οδός Αγχιάλου αριθμός 30, κάτοχος του Δελτίου Ταυ−
τότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 260211
που εκδόθηκε την 26.1.2009 από την Ελληνική Αστυνομία,
63) Γεώργιος Βάσιος του Ελευθερίου και της Βασιλικής,
Α.Φ.Μ. 105195313, Δ.Ο.Υ. Άρτας, αστυνομικός, που γεννή−
θηκε στην Άρτα το 1980 και κατοικεί στον Ταύρο Αττι−
κής, οδός Θράκης αριθμός 37, κάτοχος του Δελτίου
Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν
261247 που εκδόθηκε την 26.1.2009 από την Ελληνική
Αστυνομία, 64) Βλάσσιος Βαλατσός του Βασιλείου και
της Δήμητρας, Α.Φ.Μ. 030105146, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, αστυ−
νομικός, που γεννήθηκε στην Φθιώτιδα το 1963 και κα−
τοικεί στην Βάρη Αττικής, οδός Ταϋγέτου αριθμός 13,
κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυ−
νομίας υπ’ αριθμόν 236618 που εκδόθηκε την 19.5.2007
από την Ελληνική Αστυνομία, 65) Απόστολος Παπακων−
σταντίνου του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, Α.Φ.Μ.
111005391, Δ.Ο.Υ. Αλμυρού Μαγνησίας, αστυνομικός, που
γεννήθηκε στον Βόλο Μαγνησίας το 1983 και κατοικεί
στην Αθήνα, οδός Κρέοντος αριθμός 133, κάτοχος του
Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 265408 που εκδόθηκε την 24.10.2003 από την
Ελληνική Αστυνομία, 66) Ιωάννης Ρακάς του Νικολάου−
Νίκου και της Μαριάνθης, Α.Φ.Μ. 052009446, Δ.Ο.Υ. ΣΤ’
Πειραιώς, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα Ατ−
τικής το 1968 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αχαρνών
αριθμός 419 (διαμ. 3.1.5), κάτοχος του Δελτίου Ταυτότη−
τας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 248763 που
εκδόθηκε την 15.5.2001 από την Ελληνική Αστυνομία, 67)
Κωνσταντίνος Τσουβάλας του Βασιλείου και της Αγγε−
λικής, Α.Φ.Μ. 025367975, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, αστυνο−
μικός, που γεννήθηκε στους Ραφταναίους Ιωαννίνων το
1962 και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Ολυ−
μπίας αριθμός 70, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας
της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 232212 που εκ−
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δόθηκε την 8.4.2008 από την Ελληνική Αστυνομία, 68)
Ιωάννης Χατζηθεοδώρου του Εμμανουήλ και της Καλ−
λιόπης, Α.Φ.Μ. 031180052, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, αστυνομικός,
που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το 1982 και κα−
τοικεί στην Παλλήνη Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αριθ−
μός 11, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 265775 που εκδόθηκε την
19.3.2007 από την Ελληνική Αστυνομία, 69) Παναγιώτης
Λιάσκος του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, Α.Φ.Μ.
052362045, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, αστυνομικός, που
γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας το 1969 και κατοικεί
στο Καπανδρίτι Αττικής, οδός Αμυγδαλιάς−Μαρίνη, κά−
τοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνο−
μίας υπ’ αριθμόν 248191 που εκδόθηκε την 26.9.2007 από
την Ελληνική Αστυνομία, 70) Κωνσταντίνος Λειβαδίτης
του Λουκά και της Γεωργίας, Α.Φ.Μ. 039095640, Δ.Ο.Υ.
Κορίνθου, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Κόρινθο
το 1970 και κατοικεί στην Κόρινθο, οδός Κολοκοτρώνη
αριθμός 86, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 251930 που εκδόθηκε
την 19.12.1995 από την Ελληνική Αστυνομία, 71) Φωτεινός
Παγιαύλας του Μιχαήλ και της Στυλιανής, Α.Φ.Μ.
117357844, Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, αστυνομικός, που γεννή−
θηκε στην Αθήνα Αττικής το 1982 και κατοικεί στην
Αθήνα, οδός Ιακωβίδου αριθμός 44, κάτοχος του Δελ−
τίου Αστυνομικής υπ’ αριθμόν 263827 που εκδόθηκε την
23.10.2002 από την Ελληνική Αστυνομία, 72) Οδυσσέας
Μουσελίμης του Βασιλείου και της Αικατερίνης, Α.Φ.Μ.
035133459, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, αστυνομικός, που
γεννήθηκε στη Γερμανία το 1964 και κατοικεί στον Άγιο
Δημήτριο Αττικής, οδός Αγίας Αικατερίνης αριθμός 12,
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής υπ’ αριθμόν 241906
που εκδόθηκε την 22.1.2008 από την Ελληνική Αστυνομία,
73) Πέτρος Κορμαρής του Ιωάννη και της Χρυσούλας,
Α.Φ.Μ. 018268701, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, αστυνομικός, που
γεννήθηκε στις Λούτσες Κέρκυρας το 1956 και κατοικεί
στου Ζωγράφου Αττικής, οδός Ορ. Ταξιαρχίας αριθμός
30, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής υπ’ αριθμόν
220282 που εκδόθηκε την 4.9.2008 από την Ελληνική
Αστυνομία, 74) Ιωάννης Μακρής του Δημητρίου και της
Μυρσίνης, Α.Φ.Μ. 023648292, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, αστυνο−
μικός, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής το 1962 και
κατοικεί στο Δάσος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Κυπρίων
Αγωνιστών αριθμός 49, κάτοχος του Δελτίου Αστυνο−
μικής υπ’ αριθμόν 238885 που εκδόθηκε την 23.7.2003
από την Ελληνική Αστυνομία, 75) Νικόλαος Κανακάκης
του Γεωργίου και της Φιλιώς, Α.Φ.Μ. 038969060, Δ.Ο.Υ.
Δ’ Πειραιώς, αρχιφύλακας Β΄, που γεννήθηκε στον Πει−
ραιά Αττικής το 1969, και κατοικεί στον Πειραιά, οδός
Ικτίνου αριθμός 67, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής
υπ’ αριθμόν 247882 που εκδόθηκε την 17.1.1992 από την
Ελληνική Αστυνομία, 76) Αλβέρτος−Ρωμύλος Βλάχος του
Πέτρου και της Ευγενίας, Α.Φ.Μ. 051506300, Δ.Ο.Υ. Χο−
λαργού, αστυνομικός, που γεννήθηκε στη Φαρμάκη
Ελασσώνας Λάρισας το 1970 και κατοικεί στο Χολαργό
Αττικής, οδός Δωρίδος αριθμός 17, κάτοχος του Δελτί−
ου Αστυνομικής υπ’ αριθμόν 247522 που εκδόθηκε την
15.4.2008 από την Ελληνική Αστυνομία, 77) Σπυρίδων
Φώτογλου του Σταύρου και της Ειρήνης, Α.Φ.Μ.
065068160, Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών, αστυνομικός, που γεννή−
θηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας το 1979 και κατοι−
κεί στην Πάτρα Αχαΐας, οδός Ιωνίας αριθμοί 68−70,
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής υπ’ αριθμόν 258803
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

που εκδόθηκε την 27.10.1999 από την Ελληνική Αστυνο−
μία, 78) Κωνσταντίνος Ντζόγιας του Γεωργίου και της
Λαμπρινής, Α.Φ.Μ. 033300351, Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, αστυνο−
μικός, που γεννήθηκε στη Λαμία το 1961, και κατοικεί
στη Λιβαδειά, οδός Περσέως αριθμός 2, κάτοχος του
Δελτίου Αστυνομικής υπ’ αριθμόν 240870 που εκδόθηκε
την 1.4.1998 από την Ελληνική Αστυνομία, 79) Ιωάννης
Πανταζής του Βασιλείου και της Γεωργίας, Α.Φ.Μ.
026334143, Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, αστυνομικός, που γεννήθη−
κε στο Μορφοβούνι Καρδίτσας το 1960, και κατοικεί
στη Λιβαδειά, οδός Διστόμου, κάτοχος του Δελτίου
Αστυνομικής υπ’ αριθμόν 227338 που εκδόθηκε την
8.8.1997 από την Ελληνική Αστυνομία, 80) Γεώργιος Ρή−
γας του Βασιλείου και της Ιωάννας, Α.Φ.Μ. 022585739,
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, που γεννήθηκε στην Λαμία Φθιώ−
τιδας το 1960, υπαστυνόμος Β΄, κάτοχος του Δελτίου
Αστυνομικής υπ’ αριθμόν 226677 που εκδόθηκε την
23.5.2007 από την Ελληνική Αστυνομία, 81) Ιωάννης Τζι−
τζώκος του Δημητρίου και της Βασιλικής, Α.Φ.Μ.
052935141, Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, αστυνομικός, που γεννήθη−
κε στην Λιβαδειά Βοιωτίας το 1969 και κατοικεί στην
Λιβαδειά, οδός Αρκαδίου αριθμός 6, κάτοχος του Δελ−
τίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν
249279 που εκδόθηκε την 27.12.2006 από την Ελληνική
Αστυνομία, 82) Παναγιώτης Μποζίκης του Χαραλάμπους
και της Κωνσταντίνας, Α.Φ.Μ. 027115626, Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου,
αστυνόμος Α΄, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το
1957 και κατοικεί στην Ζάκυνθο, Μαχαιράδο Ζακύνθου,
κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυ−
νομίας υπ’ αριθμόν 229884 που εκδόθηκε την 8.10.2009
από την Ελληνική Αστυνομία, 83) Ξανθή Τσιρώνη του
Αλεξίου και της Μαρίας, Α.Φ.Μ. 026506812, Δ.Ο.Υ. Χαϊ−
δαρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, και κατοικεί
στο Χαϊδάρι Αττικής, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας υπ’ αριθμόν ΑΒ 300376 που εκδόθηκε την
8.6.2006 από το Τ.Α. Χαϊδαρίου, 84) Δημήτριος Πρωτό−
παππας του Σπυρίδωνος και της Αγγελικής, γεννημένος
στην Αθήνα το 1959, πολιτικός υπάλληλος στο αρχηγείο
ΕΛΑΣ, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Ζησιμοπούλου αρ. 37,
Α.Φ.Μ. 028347275, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, κάτοχος του Δελ−
τίου Ταυτότητας υπ’ αριθμόν Φ. 136075 που εκδόθηκε
την 6.3.2001 από το Τ.Α. Π. Φαλήρου, 85) Διονύσιος Δαλ−
μάκης του Ιωάννη και της Παρασκευής, Α.Φ.Μ. 071730141,
Δ.Ο.Υ. Κιάτου, υπαρχιφύλακας, που γεννήθηκε στο Βέλο
Κορινθίας το 1973 και κατοικεί στο Κιάτο Κορινθίας
(Κρήνες), κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελλη−
νικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 251715 που εκδόθηκε την
10.12.1995 από την Ελληνική Αστυνομία, 86) Ιουλία Γκότση
του Γεωργίου και της Αθανασίας, Α.Φ.Μ. 131851920,
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, αστυφύλακας, που γεννήθηκε στην
Κόρινθο Κορινθίας Αθήνα το 1984 και κατοικεί στο Βέ−
λος Κορινθίας (Κρήνες), κάτοχος του Δελτίου Ταυτό−
τητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 269681
που εκδόθηκε την 29.10.2006 από την Ελληνική Αστυ−
νομία, 87) Νικόλαος Μπαλάσκας του Βασιλείου και της
Δέσποινας, γεννημένος του 1978 στην Αθήνα, κάτοικος
Ζωγράφου, Μ. Κοτοπούλη αρ. 20, αστυνομικός, Ταυτό−
τητα 258196 της Ελληνικής Αστυνομίας που εκδόθηκε
27.10.1999, 88) Δημήτριος Κουβούσης του Νικολάου και
της Βασιλικής, Α.Φ.Μ. 074032737, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, αστυ−
νομικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και κατοι−
κεί στην Σπάρτη Λακωνίας, οδός Αγίου Νίκωνος αριθμός
96, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής

Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 251880 που εκδόθηκε την
19.12.1995 από την Ελληνική Αστυνομία, 89) Παναγιώτης
Λιάσκος του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, Α.Φ.Μ.
034061070, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, αστυνομικός, που γεννήθη−
κε στους Σουστιάνους Λακωνίας το 1961 και κατοικεί
στην Μαγούλα Σπάρτης Λακωνίας, κάτοχος του Δελτί−
ου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν
240654 που εκδόθηκε την 15.2.1997 από την Ελληνική
Αστυνομία, 90) Χρήστος Κοντάκος του Λουκά και της
Κυριακούλας, Α.Φ.Μ. 033979537, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, αστυ−
νομικός, που γεννήθηκε στον Άγιος Ελισσαίος Παντα−
νάσση Λακωνίας το 1963 και κατοικεί στα Αλέσια Σπάρ−
της Λακωνίας, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της
Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 236816 που εκδόθη−
κε την 11.5.2004 από την Ελληνική Αστυνομία, 91) Γεώρ−
γιος Καρπίδας του Παντελή και της Μαρίας, Α.Φ.Μ.
034539658, Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, που γεννήθηκε στην Ερα−
τεινή Φωκίδας το 1964, κάτοικος Ιτέας, οδός Καραϊσκά−
κη 106, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
υπ’ αριθμόν 242301 που εκδόθηκε την 14.10.1999 από την
Ελληνική Αστυνομία, 92) Χρήστος Τσιώρας του Ματθαί−
ου και της Ευαγγελής, Α.Φ.Μ. 028690298, Δ.Ο.Υ. Γ’ Λάρι−
σας, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το
1957 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Εθνικής Αντίστασης
αριθμός 53, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 234834 που εκδόθηκε
την 22.3.2006 από την Ελληνική Αστυνομία, 93) Αθανά−
σιος Καρατόλιος του Ελευθερίου και της Φωτεινής,
Α.Φ.Μ. 104631467, Δ.Ο.Υ. Τυρνάβου Λάρισας, αστυνομικός,
που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1982 και κατοικεί στην
Αθήνα, οδός Ερέτριας αριθμός 19, κάτοχος του Δελτίου
Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν
263345 που εκδόθηκε την 23.10.2002 από την Ελληνική
Αστυνομία, 94) Χρήστος Σμυλανης του Κωνσταντίνου
και της Χρυσής, Α.Φ.Μ. 036175111, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής,
αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1964 και
κατοικεί στην Κομοτηνή, οδός Φιλίππου αριθμός 40Α,
κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυ−
νομίας υπ’ αριθμόν 248858 που εκδόθηκε την 17.1.1991
από την Ελληνική Αστυνομία, 95) Σταύρος Βαβαΐτης του
Δημητρίου και της Κρυστάλλως, Α.Φ.Μ. 031858930, Δ.
Ο.Υ. Κομοτηνής, αστυνομικός, που γεννήθηκε στο Μαυ−
ροκκλήσι Έβρου το 1962, και κατοικεί στην Κομοτηνή,
οδός Αγχιάλου αριθμός 57, κάτοχος του Δελτίου Ταυ−
τότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 242460
που εκδόθηκε την 15.3.1999 από την Ελληνική Αστυνομία,
96) Νικόλαος Κατσαμας του Γεωργίου και της Μαρίας,
Α.Φ.Μ. 029119092, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, αστυνομικός, που γεν−
νήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1962 και κατοικεί στην
Λαμία Φθιώτιδας, οδός Κορνάρου αριθμός 6, κάτοχος
του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’
αριθμόν 235833 που εκδόθηκε την 22.3.2004 από την
Ελληνική Αστυνομία, 97) Αθανάσιος Κωστάκος του Λου−
κά και της Καλλιόπης, Α.Φ.Μ. 050121819, Δ.Ο.Υ. Άμφισσας,
αστυνομικός, που γεννήθηκε στην Άμφισσα Φωκίδας το
1968 και κατοικεί στην Παραλία Πολοφώνας Φωκίδας,
κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυ−
νομίας υπ’ αριθμόν 246686 που εκδόθηκε την 31.5.1991
από την Ελληνική Αστυνομία, 98) Ιωάννης Περράκης του
Αντωνίου και της Άννας, Α.Φ.Μ. 030556800, Δ.Ο.Υ. Α’
Χανίων, αστυνομικός, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης
το 1959 και κατοικεί στα Χανιά, οδός Κνωσσού αριθμός
29, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Ελληνικής
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Αστυνομίας υπ’ αριθμόν 239578 που εκδόθηκε την
11.5.1998 από την Ελληνική Αστυνομία, 99) Όλγα Ράπτη
του Τηλεμάχου και της Κωνσταντίνας, Α.Φ.Μ. 027488258,
Δ.Ο.Υ. Α’ Ιωαννίνων, αστυνομικός, που γεννήθηκε στην
Κρανέα Νικοπόλεως Πρεβέζης το 1959 και κατοικεί στα
Ιωάννινα, περιοχή Καρδαμίτσια, κάτοχος του Δελτίου
Ταυτότητας της Ελληνικής Αστυνομίας υπ’ αριθμόν
228980 που εκδόθηκε την 24.2.1999 από την Ελληνική
Αστυνομία, 100) Σταυρούλα Γεωργίου του Χρήστου και
της Σταματίας, Α.Φ.Μ. 121720277, Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας,
γεννημένη στον Παραπόταμο του Ν. Θεσπρωτίας το
1961, αστυνομικός, κάτοικος Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρω−
τίας, Πίνδου αρ. 12Β, κάτοχο του ΔΤ 228800/31.8.1998
από Ελλ. Αστυνομία, η οποία ενεργεί τόσο για τον εαυ−
τό της ατομικά, όσο και ως ειδική πληρεξούσια, αντι−
πρόσωπος και αντίκλητος των: 101) Πέτρου Καρρά του
Ηλία και της Χρύσως, Α.Φ.Μ. 028208158, Δ.Ο.Υ. Ηγουμε−
νίτσας, γεννημένου στο Ζωτικό Ιωαννίνων το 1955, αστυ−
νομικού, Α.Δ.Τ. 229881 που εκδόθηκε από την ΕΛΑΣ,
κατοίκου Τοπικού Διαμ/τος Φασκομηλιάς Δ. Συβότων
Ν. Θεσπρωτίας, 102) Νικολάου Καριοφίλη του Σωτηρίου
και της Βασιλικής, Α.Φ.Μ. 022290151, Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας,
αστυνομικού, γεννημένου στην Άνω Λαψίστα Ιωαννίνων
το 1955, κατοίκου Συνοικισμού Φιλοθέης Δ. Ηγουμενί−
τσας Ν. Θεσπρωτίας, ΑΔΤ 226816 που εκδόθηκε από την
ΕΛ.ΑΣ, 103) Δημητρίου Πανταζή του Παναγιώτη και της
Μαγδαληνής, Α.Φ.Μ. 054672111, Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, γεν−
νημένου στην Γερμανία το 1966, αστυνομικού, κατοίκου
Τοπικού Διαμ/τος Πλαταριάς του Δύμου Συβότων Ν.
Θεσπρωτίας, ΑΔΤ 239486 που εκδόθηκε από την ΕΛ.ΑΣ,
104) Κωνσταντίνου Θεοδώρου του Δημητρίου και της
Αικατερίνης, Α.Φ.Μ. 035960860, Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας,
γεννημένου στους Φιλιάτες Ν. Θεσπρωτίας το 1965,
αστυνομικού, κατοίκου Τοπικού Διαμ/τος Καστρίου του
Δ. Ηγουμενίτσας, ΑΔΤ 241675 που εκδόθηκε από την
ΕΛ.ΑΣ και 105) Φωτίου Ράπτη του Ελευθερίου και της
Ροδάνθης, Α.Φ.Μ. 073967416, Δ.Ο.Υ. Φιλιατών, γεννημένου
στους Φιλιάτες Ν. Θεσπρωτίας το 1970, όπου και κατοι−
κεί, αστυνομικού, ΑΔΤ 254343 που εκδόθηκε από την
ΕΛ.ΑΣ, δυνάμει του υπ’ αρ. 14.351/28.4.2009 ειδικού πλη−
ρεξουσίου του Συμ/φου Ηγουμενίτσας Γρηγορίου Βα−
σιλείου του Γεωργίου, το οποίο προσαρτάται και ισχύ−
ει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα.
Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του
παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι συνιστούν νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτή−
ρα που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8
ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α. 160) και του άρ. 12 του ν. 3385/2005,
όπως εκάστοτε ισχύουν, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών
εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων από το κοινοτικό
δίκαιο που ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία και
από τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, οι οποίοι
αποτελούν το καταστατικό του.
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα
Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ−
ΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΟ
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ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (καλούμενο εφεξής
και χάριν συντομίας «Τ.Ε.Α. Ε.Τ.Δ.Ε.Α – Ν.Π.Ι.Δ..»). Στην
Αγγλική γλώσσα και για τις διεθνείς σχέσεις του
Ταμείου, η επωνυμία που θα χρησιμοποιείται θα εί−
ναι «OCCUPATIONAL INSURANCE FUND OF HELLENIC
SECTION OF INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION.
Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων
7 και 8 ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α. 160) και του άρ. 12 του
ν. 3385/2005, όπως εκάστοτε ισχύουν, των κατ’ εξου−
σιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσε−
ων από το κοινοτικό δίκαιο που ενσωματώνεται στην
Εθνική Νομοθεσία και των διατάξεων του παρόντος
Καταστατικού. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργεί−
ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον
έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Έδρα του Ταμείου είναι η Αθήνα. Τα γραφεία του
Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται στους δήμους της
αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, χωρίς να απαιτείται
τροποποίηση του Καταστατικού.
Το Ταμείο λειτουργεί Πανελλαδικά. Το Διοικητικό
Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύει υποκα−
ταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να
διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη της
Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι σχετικές αποφάσεις κοι−
νοποιούνται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνι−
κής Προστασίας.
Η σφραγίδα του Ταμείου είναι στρογγυλή, φέρει περι−
μετρικά την επωνυμία αυτού Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. – ΝΠΙΔ, με−
ταξύ δύο επάλληλων κύκλων, στο μέσο το έτος ίδρυσής
του (2009) και γραμμικά το χάρτη της Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός – Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους ασφαλισμέ−
νους του συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας,
πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων
του γήρατος, της αναπηρίας, του θανάτου και της νο−
σοκομειακής περίθαλψης.
Προς επίτευξη του σκοπού αυτού συνιστώνται στο
Ταμείο οι ακόλουθοι κλάδοι:
(α) Ο Κλάδος Εφάπαξ
(β) Ο Κλάδος Αλληλεγγύης
Οι ως άνω κλάδοι έχουν οργανωτική, λογιστική και
οικονομική αυτοτέλεια. Η συμμετοχή του μέλους είναι
υποχρεωτική και στους δυο κλάδους.
Από τον Κλάδο Εφάπαξ χορηγείται εφάπαξ παροχή
για την αντιμετώπιση του κινδύνου του γήρατος.
Από τον Κλάδο Αλληλεγγύης χορηγείται εφάπαξ πα−
ροχή για την αντιμετώπιση των κινδύνων της αναπηρίας,
του θανάτου και της νοσοκομειακής περίθαλψης.
ΑΡΘΡΟ 3
Μέλη του Ταμείου – Όροι εγγραφής
Α. Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν όλοι οι ενερ−
γεία αστυνομικοί − μέλη και μη μέλη του Ελληνικού
Τμήματος της Δ.Ε.Α. όπως και κάθε εργαζόμενος στο
αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Β. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική.
Γ. Η ασφάλιση στο Ταμείο καλύπτει τόσο τον Κλάδο
Εφάπαξ όσο και τον Κλάδο Αλληλεγγύης.
Δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα−
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μείου ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την εγγραφή στο Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.
Ε. Η έναρξη ασφάλισης κάθε μέλους στο Ταμείο αρ−
χίζει από την ημερομηνία που ορίζεται με την απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία γίνεται δεκτή
η αίτησή του περί εγγραφής.
ΣΤ. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται ανεπιφύ−
λακτα την αποδοχή του παρόντος καταστατικού από
τον αιτούντα.
Ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απορρίψει με
απόφασή του την αίτηση εγγραφής μέλους όταν συ−
ντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι στο πρόσωπο του
αιτούντα.
ΑΡΘΡΟ 4
Μητρώο Ασφαλισμένων
Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σύμφωνα με
τον ενιαίο τύπο μητρώου που καθορίζεται για τα Ταμεία
Επαγγελματικής Ασφάλισης από την Γενική Γραμματεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Μητρώο τηρείται μηχανο−
γραφικά σε ηλεκτρονικό αρχείο.
Στο Μητρώο Ασφαλισμένων καταχωρούνται όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τους ασφαλισμέ−
νους, ιδίως τα ακόλουθα:
Τα στοιχεία ταυτότητας κάθε ασφαλισμένου.
Ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμέ−
νου και ο αριθμός μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ).
Τα ποσά των εισφορών που καταβάλλει ο κάθε ασφα−
λισμένος και ο χρόνος καταβολής τους.
Ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός κάθε ασφα−
λισμένου.
Κάθε μέλος υποβάλλει στο Ταμείο μαζί με την αίτη−
ση εγγραφής και συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο, ο
τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ταμείου.
ΑΡΘΡΟ 5
Διαγραφή – Απώλεια ιδιότητας μέλους
Διαγραφή από το Ταμείο επέρχεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
Κατόπιν υποβολής από τον ασφαλισμένο αίτησης δι−
αγραφής του από το Ταμείο ή από τον Κλάδο εφάπαξ
του Ταμείου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους
όρους του άρθρου 7 παρ. 10 ν. 3029/2002, όπως αυτός
εκάστοτε ισχύει.
Επί καταβολής της εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο
Εφάπαξ του Ταμείου. Η καταβολή εφάπαξ παροχής από
τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου δε συνεπάγεται
τη διαγραφή από το Ταμείο, αλλά μόνον τη λήξη της
ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης.
Η διαγραφή από το Ταμείο επέρχεται στις περιπτώσεις
της προηγούμενης παραγράφου από την ημερομηνία
έκδοσης της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ταμείου περί διαγραφής.
Το μέλος που διαγράφεται δικαιούται είτε να μεταφέ−
ρει τα δικαιώματά του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής
ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχολήσε−
ώς του, είτε να λάβει την παροχή του Κλάδου Εφάπαξ,
εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις
που αναφέρονται στο καταστατικό. Εφόσον και για όσο

χρόνο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ισχύουν
όσα ορίζονται παρακάτω για τις περιπτώσεις μη κατα−
βολής των εισφορών.
Ο ασφαλισμένος αποβάλλεται ή διαγράφεται, εφόσον
υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Δ.Σ. ιδίως
στις περιπτώσεις που το μέλος:
(α) Παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το
παρόν Καταστατικό.
(β) Προκαλεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο ή δεν φροντίζει
για τη μείωση των συνεπειών του.
(γ) Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε
βάρος του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.
(δ) Παραπλανά το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. ως προς τη συν−
δρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε
παροχές που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό
και τον Εσωτερικό Κανονισμό
(ε) Αδιαφορεί σε όχληση του Ταμείου περί υπερημε−
ρίας καταβολής των οφειλών του.
ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιώματα των μελών
Τα μέλη του Ταμείου έχουν τα ακόλουθα δικαιώμα−
τα:
Α. Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης.
Τα μέλη του Ταμείου έχουν δικαίωμα ίσης μεταχεί−
ρισης.
Β. Δικαίωμα ενημέρωσης.
Κάθε μέλος έχει έναντι του Ταμείου δικαίωμα ενημέ−
ρωσης μια φορά κάθε χρόνο:
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις έναντι του
Ταμείου.
για τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους
της ασφαλιστικής του σχέσης.
για τις αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το καθε−
στώς ασφάλισής του στο Ταμείο.
για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερμα−
τισμού της απασχόλησής του ή αλλαγής της επαγγελ−
ματικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του από το
Ταμείο.
για τις ρυθμίσεις περί μεταφοράς των δικαιωμάτων
του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης.
για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.
Γ. Δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα.
Κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει κατόπιν αιτήματός
του αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
του Ισολογισμού
του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως για κάθε
κίνδυνο – παροχή
της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως
της Αναλογιστικής Μελέτης
της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών
Το ως άνω δικαίωμα ασκείται με υποβολή έγγραφης
αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και
με έξοδα του αιτούντος.
Δ. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Κάθε μέλος του Ταμείου έχει το δικαίωμα του εκλέ−
γειν και του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρ−
θρων.
Ε. Δικαίωμα διαγραφής.
Κάθε μέλος του Ταμείου δικαιούται να ζητήσει τη
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διαγραφή του από το Ταμείο, εφόσον έχει χρόνο ασφά−
λισης σε αυτό τουλάχιστον ενός έτους και προειδοποι−
ήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου
περί της ασκήσεως του δικαιώματός του αυτού ένα
μήνα πριν. Επί αλλαγής της επαγγελματικής του δρα−
στηριότητας, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα διαγραφής
χωρίς τον χρονικό περιορισμό παραμονής στην ασφάλι−
ση του Ταμείου επί ένα έτος και χωρίς την προϋπόθεση
της προειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου ένα μήνα πριν.
ΣΤ. Μη απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων επί αλ−
λαγής επαγγελματικής δραστηριότητας ή διαγραφής
από το Ταμείο για άλλο λόγο.
Σε περίπτωση που μέλος αλλάζει επαγγελματική
δραστηριότητα ή ασκεί το δικαίωμα διαγραφής του
από το Ταμείο για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δικαιούται
είτε να μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο Ταμείο
επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο
της απασχολήσεώς του, είτε να λάβει την παροχή του
Κλάδου Εφάπαξ που του αναλογεί σε σχέση με το
χρόνο παραμονής του στο Ταμείο, όταν συμπληρώσει
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώ−
ματος σε παροχή, οι οποίες ορίζονται στο άρ. 26 του
παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 7
Βεβαίωση εισφορών – παροχών – Ενημερωτικό δελτίο
Για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης των
μελών του, το Ταμείο υποχρεούται μετά το κλείσιμο
κάθε οικονομικής χρήσης να αποστέλλει με δαπάνες
του σε κάθε μέλος:
ειδικό ενημερωτικό δελτίο,
βεβαίωση για τις εισφορές που έχει καταβάλει, το
χρόνο ασφάλισης του και το κεφάλαιο που έχει σωρευ−
τεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό του λογαριασμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΟΡΟΙ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 8
Πόροι του Ταμείου
Πόροι του Ταμείου είναι:
Α. οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών του,
σύμφωνα με την οποία κάθε αστυνομικός ο οποίος εγ−
γράφεται ως μέλος στο Ταμείο, καταβάλλει ως δικαίωμα
εγγραφής εφ’ άπαξ ποσό είκοσι (20€) Ευρώ (ποσό που
δύναται να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ταμείου).
Β. οι πρόσοδοι της περιουσίας του
Γ. κάθε είδους χαριστικές ή μη καταβολές προς το
Ταμείο
Δ. κάθε νόμιμο άλλο έσοδο.
Ε. η εισφορά εγγραφής εκάστου.
Οι εισφορές προς το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. μεταβάλλονται
και αναπροσαρμόζονται με την έναρξη κάθε οικονομικής
χρήσης ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, μετά από
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., με σκοπό την κάλυψη του
αναλογιστικού ισοζυγίου και των λειτουργικών εξόδων
του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.
16 του ν. 3029/2002, σε συνδυασμό με τον ν. 3385/2005,
μετά από σύμφωνη γνώμη της Αναλογιστικής Αρχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 9
Όργανα Διοίκησης του Ταμείου
Όργανα Διοίκησης του Ταμείου είναι:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Β. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
Γ. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
ΑΡΘΡΟ 10
Εκλογή του Δ.Σ., της Γ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτρο−
πής
Το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.. διοικείται από εννεαμελές Διοικητι−
κό Συμβούλιο (Δ.Σ.). το οποίο εκλέγεται από τα ασφαλι−
σμένα μέλη με μυστική ψηφοφορία και για 4ετή θητεία.
Οι εκλογές διενεργούνται την ίδια ημέρα στην έδρα
κάθε Νομού από την κατά τόπον αρμόδια Εφορευτική
Επιτροπή, η οποία προεδρεύεται από Δικαστικό Αντι−
πρόσωπο.
Τα μέλη κάθε Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής
επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των ασφαλισμένων
κάθε Νομού. Η αρμόδια για τη διεξαγωγή των εκλογών
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται στην έδρα
του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.., που είναι ο Νομός Αττικής, κατόπιν
κληρώσεως μεταξύ των ασφαλισμένων μελών του Νο−
μού Αττικής και προεδρεύεται επίσης από Δικαστικό
Αντιπρόσωπο. Από τους ίδιους ασφαλισμένους επιλέ−
γονται επίσης με κλήρωση και τα μέλη των επιμέρους
Εφορευτικών Επιτροπών του Νομού Αττικής.
Τα εννέα (9) τακτικά μέλη του Δ.Σ., τα εννέα (9) ανα−
πληρωματικά μέλη και τα τρία (3) μέλη της Ελεγκτι−
κής Επιτροπής με τρία αναπληρωματικά, εκλέγονται
με ενιαίο Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο, ενώ σε κάθε Νομό
θα υπάρχει και ειδικός Πίνακας με τα ονόματα υπο−
ψηφίων για την θέση του μοναδικού (1) Αντιπροσώπου
εκάστου Νομού στη Γενική Συνέλευση του Ταμείου.
Το ψηφοδέλτιο γράφει στο πάνω μέρος με κεφαλαία
γράμματα τη φράση ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών σε
αλφαβητική σειρά. Κατόπιν, γράφεται η φράση ΕΛΕΓΚΤΙ−
ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα
ονόματα των υποψηφίων μελών. Τέλος, υπό τον τίτλο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ αναγράφονται
τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροσώπων του εκά−
στοτε Νομού. Οι ψηφοφόροι σημειώνουν με μπλε στυλό
μέχρι εννέα (9) σταυρούς προτίμησης για την ανάδειξη
των ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, μέχρι τρεις (3) σταυρούς προ−
τίμησης για την ανάδειξη των μελών της ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και έναν (1) σταυρό για την ανάδειξη του
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ.. Κάθε άλλο σημείο επί του
ψηφοδελτίου αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθεί
στην αίθουσα εκλογών η κάλπη για την εξυπηρέτηση
των ψηφοφόρων. Κάθε μέλος (ψηφοφόρος) παίρνει από
την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο, αποσύρεται
σε περίκλειστο ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφο−
δέλτιό του και ρίχνει κλειστό το φάκελο με το ψηφο−
δέλτιο στην κάλπη, υπογράφει στην ειδική κατάσταση
ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα. Μετά το
τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες μετρούνται
οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον
αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται
διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και συντάσσεται

23742

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

για όλα ειδικό Πρακτικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας γί−
νεται κλήρωση.
Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την κατα−
μέτρηση των ψήφων αναγράφονται στο οικείο πρα−
κτικό της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα και
η ανακήρυξη των επιτυχόντων και όλο το υλικό της
ψηφοφορίας αποστέλλεται στην Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 11
Σύνθεση και συγκρότηση του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα
που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή ο Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.. δεν ανα−
θέτουν σε άλλο όργανο.
Οι πρώτοι εννέα (9) κατά σειρά ψήφων από τους υπο−
ψηφίους εκλέγονται τακτικά μέλη και από τους υπολοί−
πους υποψηφίους, έως εννέα (9) εκλέγονται για αναπλη−
ρωματικά μέλη και συγκροτούνται σε σώμα ως εξής:
α) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Προέδρου
του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α..
β) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Αντιπρο−
έδρου.
γ) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Γραμμα−
τέα.
δ) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Διαχειρι−
στή.
ε) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Οργανωτικού
Γραμματέα.
στ) τέσσερα (4) τακτικά μέλη.
ζ.) εννέα (9) αναπληρωματικά μέλη
Τα καθήκοντα κάθε μέλους του Δ.Σ. καθορίζονται ει−
δικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α..
Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματός του ο Πρόε−
δρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτω−
ση προσωρινού κωλύματος άλλου τακτικού μέλους του
Δ.Σ. διενεργείται αναπλήρωση από το αμέσως επόμενό
του σε σειρά, ενώ σε περίπτωση προσωρινού κωλύμα−
τος αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. αυτό αναπληρώ−
νεται από το επόμενο πλειοψήφησαν μέλος της λίστας
των αναπληρωματικών μελών.
Σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας των προϋποθέσε−
ων εκλογής ή άλλου μόνιμου κωλύματος του Προέδρου
ή άλλου τακτικού μέλους του Δ.Σ. αυτό αντικαθίσταται
από τα επόμενα πλειοψηφήσαντα μέλη της λίστας των
τακτικών μελών και το Δ.Σ. ανασυγκροτείται σε σώμα
με μυστική ψηφοφορία. Για τους ίδιους λόγους αντικα−
θίστανται και τα αναπληρωματικά μέλη στην κενωθείσα
θέση από τα επόμενα πλειοψηφήσαντα μέλη της λίστας
των αναπληρωματικών μελών.
Τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ. του
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.., τα οποία αντικαθίστανται, σε κάθε πε−
ρίπτωση γνωστοποιούνται ταυτόχρονα στους ασφαλι−
σμένους του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. σύμφωνα με τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας του.
Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο
περισσότερα από τα παραπάνω αξιώματα των μελών
Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α..

ΑΡΘΡΟ 12

Διοικητικό Συμβούλιο– Θητεία – Αρμοδιότητες
Γενική Συνέλευση – Σύνθεση – Θητεία − Αρμοδιότητες
Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποτελείται
από εννέα μέλη.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σύμ−
φωνα με το άρθρο 10 του παρόντος.
Β. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα
που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή ο Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. δεν αναθέ−
τουν σε άλλο όργανο.
Στις συνεδριάσεις συμμετέχει και εκπρόσωπος του
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., υποδειχθείς υπό του Αρχηγού
ΕΛ.ΑΣ., με δικαίωμα λήψεως γνώσεως και λόγου, αλλά
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κάθε πράξη που
αφορά στη διοίκηση του Ταμείου, στη διαχείριση της
περιουσίας του και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού
του Ταμείου. Υπέρ του Διοικητικού Συμβουλίου συντρέ−
χει ειδικό τεκμήριο αρμοδιότητας, ενώ υπέρ της Γενικής
Συνέλευσης συντρέχει γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας.
Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις εξής αρμο−
διότητες:
Γ1. μεριμνά για το σχηματισμό του αναγκαίου μαθη−
ματικού αποθέματος του Κλάδου Εφάπαξ του Ταμείου
και την κάλυψή του με ασφαλιστική τοποθέτηση βάσει
των όσων αναφέρονται σε επόμενο κεφάλαιο, επενδύει
την περιουσία του Ταμείου και χαράσσει την επενδυτική
πολιτική του Ταμείου.
Γ2. Επιλέγει την Εταιρεία Διαχείρισης του Ταμείου και
της αναθέτει με σύμβαση τη διαχείριση αυτού, σύμφω−
να με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό
Κανονισμό του Ταμείου και στο παρόν.
Γ3. Παύει την Εταιρεία Διαχείρισης του Ταμείου με
αιτιολογημένη απόφαση.
Γ4. Μεριμνά για τον σχηματισμό των αποθεμάτων
μη δεδουλευμένων εισφορών και εκκρεμών ζημιών του
Κλάδου Αλληλεγγύης και την κάλυψή τους με ασφαλι−
στική τοποθέτηση.
Γ5. Διαχειρίζεται το ίδιο ή αποφασίζει την ανάθεση
της διαχείρισης των επενδύσεων του Κλάδου Αλλη−
λεγγύης.
Γ6. Σχηματίζει το περιθώριο φερεγγυότητας του Κλά−
δου Αλληλεγγύης.
Γ7. Μεριμνά για την πλήρη αντασφαλιστική κάλυψη
του Κλάδου Αλληλεγγύης.
Γ8. Καθορίζει τον τρόπο επένδυσης και την επενδυτι−
κή πολιτική για τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου κατά τα
προβλεπόμενα σε επόμενο κεφάλαιο.
Γ9. Αποφασίζει για τον διορισμό του Συμβούλου Δια−
χείρισης και του Νομικού Συμβούλου, όπως επίσης τους
ανακαλεί ή αίρει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό
τους.
Γ10. Αποφασίζει για την εγγραφή μελών στο Ταμείο.
Γ11. Αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών του Τα−
μείου.
Γ12. Κρίνει περί της ύπαρξης αδυναμίας καταβολής
εισφορών.
Γ13. Προβαίνει σε όχληση των μελών που δεν κα−
ταβάλουν την εισφορά στον Κλάδο Αλληλεγγύης και
Εφ’άπαξ, ενημερώνοντας τα για τις συνέπειες της μη
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καταβολής αυτής.
Γ14. Αποφασίζει τη μεταφορά των δικαιωμάτων των
μελών του.
Γ15. Απονέμει εφάπαξ παροχή στους ασφαλισμένους
του.
Γ16. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και την ετήσια
έκθεση διοικήσεως του Ταμείου.
Γ17. Συντάσσει κάθε τρία τουλάχιστον χρόνια μελέτες
για τη σχέση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμεί−
ου προς τις υποχρεώσεις του και την ενδεδειγμένη
στρατηγική επενδύσεων του Ταμείου με προοπτική όχι
μικρότερη των δέκα ετών.
Γ18. Εγκρίνει τον Ισολογισμό και τους Λογαριασμούς
αποτελεσμάτων χρήσεων.
Γ19. Δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε
μια ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και
σε μια οικονομική τις οικονομικές καταστάσεις, τα πι−
στοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και τα πο−
ρίσματα ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Γ20. Υποβάλλει ετησίως στην Εθνική Αναλογιστική
Αρχή τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται
από το άρθρο 7 παρ. 18 ν. 3029/2002 και την Φ. Επαγγ.
Ασφ./οικ. 16/9.4.2003 απόφαση του Υφυπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Γ21. Χορηγεί μια φορά τουλάχιστον το έτος με δαπάνη
του Ταμείου βεβαίωση στα μέλη του για τις καταβληθεί−
σες εισφορές και τα δικαιώματά τους για παροχές.
Γ22. Αποφασίζει κάθε δαπάνη που αφορά στη λει−
τουργία του Ταμείου.
Γ23. Ασκεί τις αξιώσεις του Ταμείου κατά του μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου που το ζημίωσε κατά τα
οριζόμενα σε επόμενο κεφάλαιο.
Γ24. Διορίζει ορκωτούς ελεγκτές στους οποίους ανα−
θέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστά−
σεων του Ταμείου.
Γ25. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Τα−
μείου, οικονομικούς, νομικούς συμβούλους, αναλογιστές,
λογιστές – φοροτεχνικούς κ.λ.π.
Γ26. Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών
και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, σύμφωνα με τη δι−
αδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό
του Ταμείου.
Γ27. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
Γ28. Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του Ταμεί−
ου ή και τρίτους για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν
τη λειτουργία του.
Γ29. Καθορίζει με απόφασή του τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά για την εγγραφή των μελών στο Ταμείο και
για την απονομή των παροχών.
Γ30. Αποφασίζει και εισηγείται την τροποποίηση ή τη
συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος καταστατι−
κού και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας.
Γ31. Αποφασίζει για την αναπροσαρμογή των εισφο−
ρών και των δικαιωμάτων εγγραφής καθώς και για την
αναπροσαρμογή των παροχών του Κλάδου Αλληλεγ−
γύης.
Γ32. Λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλή−
ρωση των σκοπών του Ταμείου.
Γ33. Αποφασίζει για τα τυχόν έξοδα διαμονής, κίνη−
σης και σίτισης των μελών του Δ.Σ. για κάθε τακτική ή
έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ καθώς και τυχόν αμοιβές
σε περίπτωση που τα μέλη υπερβούν τα πέντε χιλιάδες
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(5.000).
Γ34. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκ−
προσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα το Ταμείο για
οποιοδήποτε θέμα, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου. Ενδεικτικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ με μόνη
την υπογραφή του και κατόπιν σχετικής απόφασης του
Δ.Σ.:
Εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε Δικαστηρίου,
Ελληνικού ή Αλλοδαπού κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας
συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του
Συμβουλίου Επικράτειας, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας,
Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, καθώς και κάθε τρίτου
νομικού ή φυσικού προσώπου, κανονίζει τα της εσωτερι−
κής και εξωτερικής λειτουργίας του Ταμείου, επιμελείται
για την τήρηση των διατάξεων του ν. 3029/2002 και της
ισχύουσας νομοθεσίας γενικά.
Ο Αντιπρόεδρος του Ταμείου αναπληρώνει τον Πρό−
εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτός κωλύεται
ή απουσιάζει.
Ο Διαχειριστής, ανοίγει λογαριασμούς σε Τράπεζες
ή Ταμιευτήρια και καταθέτει στο όνομα και για λογα−
ριασμό του Ταμείου οποιοδήποτε ποσό, στα πλαίσια
διεκπεραίωσης των εργασιών του Ταμείου, μετά από
απόφαση των μελών του ΔΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει κατά περί−
πτωση, για ορισμένου είδους πράξεις, ένα ή περισσό−
τερα μέλη του για εκπροσώπηση του Ταμείου.
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α. Η ΓΣ συντίθεται από έναν (1) αντιπρόσωπο από κάθε
Νομό της επικρατείας, όπου λειτουργεί το Ταμείο. Ο
αντιπρόσωπος εκάστου Νομού εκλέγεται για τετραετή
θητεία κατά τις ίδιες εκλογές αναδείξεως του ΔΣ, ενώ
σε περίπτωση παραιτήσεως, κωλύμματος προσωρινού
ή μονίμου, υποκαθίσταται από τον αμέσως επόμενό του
σε σταυρούς υποψήφιο.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί
Γενική Συνέλευση, εφόσον το ζητούν εγγράφως τα 6/9
τουλάχιστον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
με αίτησή του προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει
υποχρεωτικά και επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρο−
νται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής
Συνέλευσης, της οποίας ζητείται η σύγκληση. Η Γενική
Συνέλευση συγκαλείται εντός ενενήντα (90) ημερών από
την ημερομηνία επίδοσης στον Πρόεδρο του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της αιτήσεως των μελών του Ταμείου
για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
Β. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο
μετά από απόφαση του Δ.Σ με πρόσκλησή του προς
τα μέλη, η οποία τοιχοκολλάται σε εμφανή σημεία στα
γραφεία του Ταμείου, κοινοποιείται στο Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.
για να προωθηθεί Υπηρεσιακώς σε όλες τις Υπηρεσίες
άλλως προωθείται μέσω του Ε.Τ. Δ.Ε.Α., τουλάχιστον 20
ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέ−
λευσης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
Τον τόπο της συνεδρίασης
Την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Προσθήκη νέων
θεμάτων στις προσκλήσεις για τη δεύτερη Γενική Συ−
νέλευση απαγορεύεται.
Αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται είναι πρώτη
ή η δεύτερη.
Γ. Οι Αντιπρόσωποι παρίστανται και ψηφίζουν στις
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Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως.
Δ. α) Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. οι
Αντιπρόσωποι που παρίστανται εκλέγουν Πρόεδρο και
δυο Γραμματείς Γενικής Συνέλευσης, οι οποίοι κατα−
χωρούν περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο τις συζητήσεις
και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στο βιβλίο
καταχωρείται και κατάλογος των μελών που παραστά−
θηκαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.
Δ. β) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, εφόσον στην πρώτη Γενική Συνέλευση είναι
παρόντα τα 3/5 τουλάχιστον των Αντιπροσώπων. Αν
δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση,
καλείται νέα, με τα ίδια ακριβώς θέματα, μετά από τρεις
(3) το λιγότερο ημέρες και μέσα σε δέκα (10) το πολύ
ημέρες από την πρώτη Γενική Συνέλευση. Η δεύτερη
αυτή Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία ανεξάρτητα
από τον αριθμό των παρόντων μελών του Ταμείου.
Δ.γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνο−
νται κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκλεγμέ−
νων αντιπροσώπων.
Κατ’ εξαίρεση για την απόφαση Γενικής Συνέλευσης
περί:
Δ1. Ενοποίησης του Ταμείου με άλλα Ταμεία Επαγ−
γελματικής Ασφάλισης.
Δ2. Σύστασης Ομοσπονδιών και Ενώσεων με άλλα
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Δ3. Άρσεως της εμπιστοσύνης στο Δ.Σ
Δ4. Ανακλήσεως μελών του Δ.Σ
Δ5. Διάσπασης και Διάλυσης του Ταμείου
Δ6. Τρόπου διανομής του προϊόντος της εκκαθάρι−
σης
Δ7. Διάλυσης του Ταμείου,
υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, μόνο
εάν παρίστανται αυτοπροσώπως το 100% των Αντιπρο−
σώπων τουλάχιστον. Εάν αυτή η απαρτία δεν επιτευχθεί,
συγκαλείται νέα, με τα ίδια ακριβώς θέματα, κατά τις
ανωτέρω διατάξεις. Η δεύτερη Γενική Συνέλευση είναι
σε απαρτία εφόσον είναι παρόν το 75% των Αντιπρο−
σώπων (ήτοι τριάκοντα εννέα −39− τουλάχιστον Αντι−
προσώπων) του Ταμείου. Η απόφαση που λαμβάνεται
από οποιαδήποτε από αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις
είναι απολύτως και εξ ίσου δεσμευτική για το Διοικητικό
Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 13
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου – Αναπλήρωση
μελών του
Α1. Με επιμέλεια του συμβούλου που έλαβε τους πε−
ρισσότερους ψήφους, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός
επτά (7) ημερών από την εκλογή του, συνέρχεται σε
συνεδρίαση και εκλέγει, κατόπιν μυστικής ψηφοφορί−
ας, με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του,
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα,
τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Διαχειριστή και τα
(4) μέλη.
Α2. Εφόσον κατά την εκλογή των μελών του Διοικη−
τικού Συμβουλίου, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απλή
πλειοψηφία, ο σύμβουλος που έλαβε τους λιγότερους
ψήφους αποσύρει την υποψηφιότητά του και η ψηφο−
φορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των υπόλοιπων υπο−
ψηφίων.
Εάν και πάλι, κατά την εκλογή των μελών του Δι−

οικητικού Συμβουλίου, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη
απλή πλειοψηφία, ο σύμβουλος που έλαβε τους λιγό−
τερους ψήφους αποσύρει την υποψηφιότητα του και η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των υπόλοιπων
υποψηφίων.
Επί ισοψηφίας, ο σύμβουλος που αποσύρει την υπο−
ψηφιότητα του επιλέγεται κατόπιν κληρώσεως.
Η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επι−
τευχθεί η απαιτούμενη απλή πλειοψηφία και ολοκλη−
ρώνεται σε μια συνεδρίαση.
Α3. Οι διατάξεις των παραγράφων Α1 και Α2 του πα−
ρόντος άρθρου εφαρμόζονται για την εκλογή όλων των
θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει τη Διοίκηση
και Οικονομική Διαχείριση του Ταμείου εντός δέκα (10)
ημερών από την εκλογή του, παρουσία των μελών του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής.
Γ. Σε περίπτωση έκπτωσης, θανάτου ή αποχώρησης
για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβου−
λίου, η θέση του καταλαμβάνεται από το αμέσως επό−
μενο κατά σειράν εκλογής μέλος. Αν κενωθούν έως και
δυο θέσεις τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
αυτές αναπληρώνονται από αναπληρωματικά, έτσι ώστε
πάντοτε τα εναπομείναντα μέλη να είναι εννέα (9). Και
με λιγότερα μέλη των εννέα λειτουργεί κανονικώς το
Δ.Σ.. Εάν όμως οι κενές θέσεις μελών Διοικητικού Συμ−
βουλίου είναι πέντε (5) και έχει εξαντληθεί ο πίνακας
των αναπληρωματικών μελών, υποχρεούται το Δ.Σ να
διεξάγει εκλογές για την εκλογή τόσων μελών, όσων
ελλείπουν για την πλήρωση των κενών θέσεων των
τακτικών και αναπληρωματικών μελών, εντός δυο (2)
μηνών. Τα μέλη προς αντικατάσταση μελών του Διοικη−
τικού Συμβουλίου που εξέπεσαν, απεβίωσαν ή αποχώ−
ρησαν, ορίζονται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας
των μελών που αντικαθιστούν.
ΑΡΘΡΟ 14
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγ−
γραφη πρόσκληση του Προέδρου ή, εάν αυτός κωλύεται
του Αντιπροέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει
τακτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Επίσης συνε−
δριάζει εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώ−
νει ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς
τον Πρόεδρο στην οποία πρέπει να αναφέρονται επί
ποινή απαραδέκτου τα θέματα που θα συζητηθούν στη
συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υπο−
χρεούται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την
υποβολή της αίτησης να ορίσει συνεδρίαση Διοικητικού
Συμβουλίου με τα θέματα που αναγράφονται σε αυτήν.
Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τα θέματα αυτά αναγρά−
φονται πρώτα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης
τακτικής συνεδρίασης.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί
να ορίζει συγκεκριμένες ημέρες για τις τακτικές συνε−
δριάσεις του.
Γ. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη τρεις (3) του−
λάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σύντμηση της
προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση
επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από τον
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Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. Στην
πρόσκληση σε συνεδρίαση αναγράφονται ο τόπος, η
ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Δ. Αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται
να παρευρεθεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά θε−
ωρείται αδικαιολογήτως απών.
Ε. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσι−
άζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) ή δικαιολογημένα από
έξι (6) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία,
εφόσον παρευρίσκονται σε αυτό τουλάχιστον έξι (6)
μέλη, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρό−
ντων μελών του.
Ζ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμ−
βάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται
για προσωπικά ζητήματα ή αν, εκ των προτέρων, το
Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ότι η ψηφοφορία είναι
μυστική, κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Η. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται
να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της
γνώμης του μέλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επί−
σης κατάλογος των παρισταμένων κατά τη συνεδρίαση
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπο−
γράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
που παρευρέθησαν στη συνεδρίαση.
Θ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών,
τουλάχιστον από την πλειοψηφία των μελών του Διοι−
κητικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την επόμενη
συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επί επείγουσας, κατά
την κρίση του, ανάγκης να αποφασίζει την άμεση επι−
κύρωση των πρακτικών.
Ι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται
αμοιβής, πλην εξόδων κίνησης, διαμονής και σίτισης για
κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Εφόσον όμως τα
μέλη του Ταμείου υπερβούν τα πέντε χιλιάδες (5.000)
ορίζεται και αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβου−
λίου με απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου.
ΑΡΘΡΟ 15
Διοικητικό Συμβούλιο – Ευθύνη
Α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται
σε κάθε επιμέλεια και ευθύνονται έναντι του Ταμείου για
κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των υποθέσεών
του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται
για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση κατά την
οποία δεν παρίστατο ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν,
εφόσον η διαφωνία τους καταγράφηκε στο Πρακτικό
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Το Ταμείο δύναται να παραιτηθεί των αξιώσεών
του προς αποζημίωση κατά μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου ή να συμβιβαστεί μόνον μετά την πάροδο
διετίας από της γεννέσεώς της.
Γ. Οι ως άνω αξιώσεις του Ταμείου υπόκεινται σε πε−

23745

νταετή παραγραφή από της τελέσεως της ζημιογόνου
πράξεως. Κατ΄ εξαίρεση, αν η ζημιογόνος πράξη προ−
κλήθηκε από δόλο, η παραγραφή είναι η του Ποινικού
Κώδικα.
Δ. Αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ζημίωσε το
Ταμείο με δόλο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταμείου κατά τούτου. Αν
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ζημίωσε το Ταμείο
από αμέλεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκή−
σει τις αξιώσεις του Ταμείου κατά τούτου.
Ε. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
ασκήσει τις αξιώσεις του Ταμείου κατά μέλους του Δι−
οικητικού Συμβουλίου που το ζημίωσε, η αγωγή πρέπει
να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών, από την ημέρα λήψε−
ως απόφασης του ΔΣ προς διεξαγωγή της δίκης. Το
Ταμείο μπορεί να διορίσει ειδικούς εκπροσώπους. Το
διορισμό ειδικών εκπροσώπων για την διεξαγωγή της
δίκης μπορεί να ζητήσουν από τα δικαστήρια το 1/5
των Αντιπροσώπων, αν η προθεσμία της προηγούμενης
παραγράφου παρέλθει άπρακτη.
ΑΡΘΡΟ 16
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), η οποία εκλέγεται για
4ετή θητεία είναι 3μελής, εποπτεύει και ελέγχει τις
πράξεις του Δ.Σ., ενώ τα μέλη της παρευρίσκονται στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λαμβάνουν το λόγο για οποι−
οδήποτε θέμα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Μέλος της Ε.Ε. δεν δύναται να είναι και μέλος Δ.Σ.
του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.
Κατά τον έλεγχο της διαχείρισης του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.
το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Ε.Ε.
κάθε στοιχείο ή έγγραφο σχετικό με τη διαχείριση του
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.
Οι ασφαλισμένοι και οι δικαιούχοι παροχών του
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. στα πλαίσια άσκησης του δικαιώμα−
τος ενημέρωσής τους, λαμβάνουν γνώση της ετήσιας
έκθεσης της Ε.Ε. η οποία υπογράφεται από δύο (2)
τουλάχιστο μέλη της. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας η Ε.Ε. μπορεί
να υποχρεωθεί στην υποβολή συνοπτικών εκθέσεων και
σε πιο σύντομα από το έτος χρονικά διαστήματα.
ΑΡΘΡΟ 17
Σύμβουλος Διαχείρισης και Νομικός Σύμβουλος
Για την καλλίτερη αξιοποίηση των επενδύσεων του
Ταμείου δύναται να λειτουργεί στο Ταμείο σύμβουλος
διαχειρίσεων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου.
Για την βέλτιστη αντιμετώπιση των νομικών αναγκών
του Ταμείου, δύναται να διορισθεί με απόφαση του ΔΣ
ως Νομικός Σύμβουλος, Δικηγόρος Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 18
Υποχρέωση Εχεμύθειας
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι λοιποί συνεργάτες
έχουν υποχρέωση εχεμύθειας απέναντι στο Ταμείο.
Υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση εχεμύθειας ως προς
τα απόρρητα του Ταμείου, τα οποία κατέστησαν σε
αυτά γνωστά εξ’ οιουδήποτε λόγου.
Β. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο
παύσης του παραβάτη από μέλους του Διοικητικού Συμ−
βουλίου και διακοπής της συνεργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ
ΑΡΘΡΟ 19
Εισφορές

Α. Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει στον κλά−
δο εφάπαξ του Ταμείου εισφορά κάθε μήνα, μέσω της
μισθοδοσίας του αυτόματα με εξουσιοδότηση που υπο−
γράφεται στην αίτηση εγγραφής.
Β. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς δεν μπορεί να είναι
κατώτερο από τριάντα (30) ΕΥΡΩ ούτε ανώτερο από
πεντακόσια (500) ΕΥΡΩ. Το κατώτατο και ανώτατο αυτό
ποσό της μηνιαίας εισφοράς αναπροσαρμόζεται με
αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ταμείου περί αναπροσαρμογής
του ποσού της εισφοράς γνωστοποιείται στην Εθνική
Αναλογιστική Αρχή.
Γ. Κάθε μέλος επιλέγει το ποσό της μηνιαίας εισφο−
ράς που καταβάλλει στον κλάδο εφάπαξ του Ταμείου
μεταξύ του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου και ανω−
τάτου ποσού.
Το δικαίωμα επιλογής του ποσού της εισφοράς ασκεί−
ται με έγγραφη δήλωση που το μέλος υποβάλλει στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μαζί με την αίτηση
εγγραφής του σε αυτό.
Δ. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να μεταβάλει το ύψος
της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον κλάδο εφά−
παξ του Ταμείου, υπό τον περιορισμό του εκάστοτε
ισχύοντος κατωτάτου και ανώτατου ποσού εισφορών.
Το δικαίωμα μεταβολής του ύψους της εισφοράς
ασκείται μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, με έγγραφη
δήλωση που το μέλος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο του Ταμείου μέχρι την 30η Οκτωβρίου εκάστου
έτους. Η μεταβολή ισχύει από 1ης Ιανουαρίου του έτους
μετά την υποβολή της αίτησης μεταβολής.
ΑΡΘΡΟ 20
Τρόπος καταβολής της εισφοράς
Η καταβολή της εισφοράς από τους εν ενεργεία αστυ−
νομικούς τόσο στον κλάδο εφάπαξ όσο και στον κλάδο
αλληλεγγύης του Ταμείου γίνεται με αυτόματη κράτηση
από τους μισθούς του.
ΑΡΘΡΟ 21
Συνέπειες μη καταβολής των εισφορών
Η μη καταβολή στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου της
μηνιαίας εισφοράς, συνεπάγεται:
Τη μη πίστωση του ατομικού συνταξιοδοτικού λογα−
ριασμού του μέλους με πρόσθετα μερίδια.
Τη μη λήψη ως χρόνου ασφάλισης του διαστήματος
στο οποίο ανάγονται οι μη καταβληθείσες εισφορές.
Όταν με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου καθυστερεί−
ται η καταβολή των εισφορών παρά την σχετική όχληση
του Ταμείου, τότε διαγράφονται υποχρεωτικά κατόπιν
σχετικής αποφάσεως του ΔΣ.
ΑΡΘΡΟ 22
Μαθηματικό Απόθεμα
Το Ταμείο δημιουργεί μαθηματικό απόθεμα, το ύψος
του οποίου αντανακλά τις χρηματοοικονομικές υποχρε−
ώσεις του Κλάδου Εφάπαξ αυτού.

Ο υπολογισμός και η κάλυψη με ασφαλιστική το−
ποθέτηση του μαθηματικού αποθέματος γίνεται κατ΄
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου επτά
(7) παράγραφος δεκαπέντε (15) –όπως αυτή αντικατα−
στάθηκε με το άρ. 12 του ν. 3385/2005− και δεκαέξι (16)
ν. 3029/2002, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, κατ’
εφαρμογή της Φ Επαγγελματικής Ασφάλισης/Οικον.
16/9.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, και του Κοινοτικού Δικαίου
όπως ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 23
Τρόπος Επένδυσης Μαθηματικού Αποθέματος
Α. Για την κάλυψη του μαθηματικού αποθέματος με
ασφαλιστική τοποθέτηση το Ταμείο επενδύει τα περι−
ουσιακά του στοιχεία μέσω μιας ή περισσοτέρων δια−
χειριστικών εταιρειών.
Β. Οι τοποθετήσεις του ενεργητικού του Ταμείου ακο−
λουθούν τους ποσοτικούς επενδυτικούς περιορισμούς
που προβλέπονται από το άρθρο 7 παράγραφος 15 του
ν. 3029/2002 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ. 12
του ν. 3385/2005 και όπως εκάστοτε ισχύει, κατ’ εφαρ−
μογή της Φ Επαγ. Ασφ. Οικ. 16/9.4.2003 απόφασης του
Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και του Κοινοτικού Δικαίου όπως ενσωματώνεται στην
Εθνική Νομοθεσία.
Γ. Από κάθε μηνιαία εισφορά που το μέλος καταβάλλει
στο Ταμείο, ποσοστό 97,5% μεταφέρεται στη διαχειρι−
στική εταιρεία και πιστώνεται στον ατομικό λογαριασμό
του μέλους που την κατέβαλλε. Το υπόλοιπο 2,5% της
εισφοράς κάθε μέλους διατίθεται για τον σχηματισμό
ιδίων κεφαλαίων του Ταμείου προς κάλυψη λειτουρ−
γικών εξόδων. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να αναπρο−
σαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
με κοινοποίηση στο Υπουργείο Απασχολήσεως και την
Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
Δ. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτη−
ση από το Ταμείο οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου,
εφόσον πωλητές είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας των προσώπων αυτών, καθώς
και εταιρείες στις οποίες τα ως άνω πρόσωπα είναι
ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 του
κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών. Το ίδιο ισχύει εάν ο
πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από
κάποιο από τα ως άνω πρόσωπα εντός των προηγου−
μένων δώδεκα (12) μηνών από την μεταβίβαση.
ΑΡΘΡΟ 24
Περιθώριο Φερεγγυότητας
Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση σχηματισμού περιθω−
ρίου φερεγγυότητας για τον Κλάδο Εφάπαξ, κατ΄ εφαρ−
μογή του άρθρου 4 της Φ. Επαγγ. Ασφ. Οικ, 16/9.4.2003
απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινω−
νικής Προστασίας.
ΑΡΘΡΟ 25
Αντασφάλιση
Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση αντασφάλισης για τον
Κλάδο Εφάπαξ κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 της Φ.
Επαγγ. Ασφ. Οικ/16/9.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
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ΑΡΘΡΟ 26
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή
από τον Κλάδο Εφάπαξ
Ο ασφαλισμένος δικαιούται εφάπαξ παροχή από το
Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ακό−
λουθες προϋποθέσεις:
Είναι ηλικίας 55 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο
Ταμείο τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
Είναι ηλικίας 50 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο
Ταμείο τουλάχιστον δέκα (10) έτη,
Ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει είκοσι (20) τουλά−
χιστον έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
Τα πρώην μέλη του ΛΑΜΔΕΑ τα οποία εγγράφονται
στο Ταμείο και μεταφέρουν την ατομική τους μερίδα
δικαιούνται εφάπαξ παροχή ύστερα από ένα (1) έτος,
με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει την ηλικία
των 50 ετών.
ΑΡΘΡΟ 27
Ποσό εφάπαξ παροχής
Α. Ο Κλάδος Εφάπαξ εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό
σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς. Δεν εγγυάται το
ύψος της εφάπαξ παροχής ούτε το ύψος της επενδυ−
τικής απόδοσης.
Β. Σε κάθε ασφαλισμένο που πληροί τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται απονέμεται εφάπαξ παροχή ίση με
το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον ατομικό συντα−
ξιοδοτικό του λογαριασμό έως την ημέρα καταβολής
της παροχής.
Γ. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμέ−
νο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από
αίτησή του. Ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός
του ασφαλισμένου ρευστοποιείται εντός 10 ημερών από
την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ταμείου περί καταβολής της εφάπαξ παροχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΡΘΡΟ 28
Έναρξη και Λήξη της ασφάλισης
Η ασφάλιση στον Κλάδο Αλληλεγγύης αρχίζει αμέσως
μετά την απόφαση εγγραφής του μέλους στο Ταμείο,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος κα−
ταστατικού. Οι κίνδυνοι βεβαίως, θα καλύπτονται μετά
από την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή εκάστου
μέλους, προς αποφυγή καταχρηστικών αιτημάτων απο−
ζημιώσεως.
Η ασφάλιση στον Κλάδο Αλληλεγγύης λήγει:
Με τη διαγραφή του μέλους από το Ταμείο κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος καταστα−
τικού.
Με τη συνταξιοδότηση του μέλους από φορέα κοι−
νωνικής ασφάλισης.
Με την απονομή εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο
Αλληλεγγύης.
Με ειδική και αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. κατά
τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
ΑΡΘΡΟ 29
Εισφορές
Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλά−
δο Αλληλεγγύης του Ταμείου εισφορά ύψους 4,5 ευρώ
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μηνιαία. Από το ποσό αυτό, ποσοστό 1% διατίθεται για
κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Το ποσό αυτό αναπρο−
σαρμόζεται με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από
σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί
αναπροσαρμογής του ποσού της εισφοράς γνωστοποι−
είται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
Ο τρόπος τοποθετήσεως και επενδύσεως της εισφο−
ράς στον Κλάδο Αλληλεγγύης ρυθμίζεται από το άρθρο
32 του παρόντος καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 30
Συνέπειες μη καταβολής εισφορών
Η μη καταβολή από το μέλος της μηνιαίας εισφοράς
του στον Κλάδο Αλληλεγγύης επιφέρει την παύση της
ασφάλισής του στον Κλάδο αυτό, όταν το μέλος εξακο−
λουθεί να μην καταβάλει την εισφορά καίτοι οχληθείς,
κατόπιν ενεργειών του ΔΣ σε συνεργασία με τον Νομικό
Σύμβουλο.
ΑΡΘΡΟ 31
Αποθεματικά Κλάδου Αλληλεγγύης
Το Ταμείο δημιουργεί απόθεμα μη δεδουλευμένων
εισφορών και απόθεμα εκκρεμών ζημιών για την πλήρη
κάλυψη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του
Κλάδου Αλληλεγγύης αυτού.
Ο υπολογισμός και η κάλυψη με ασφαλιστική τοποθέ−
τηση των αποθεματικών αυτών γίνονται κατ΄ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 15 και 16 ν. 3029/2002
όπως η παρ. 15 αντικατεστάθη από τον ν. 3385/2005,
όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων και του
κοινοτικού δικαίου, όπως ενσωματώνεται στην Εθνική
Νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 32
Τρόπος επένδυσης αποθεματικών Κλάδου
Αλληλεγγύης
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, εξειδικεύει με
απόφασή του τα περιουσιακά στοιχεία που θα απο−
τελέσουν τις επενδύσεις του Κλάδου Αλληλεγγύης.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει για τη
διαχείριση των επενδύσεων του Κλάδου Αλληλεγγύης,
την οποία μπορεί είτε να αναλάβει το ίδιο, είτε να ανα−
θέσει σε διαχειριστές επενδύσεων και θεματοφύλακες,
οι οποίοι κατέχουν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία
άδειες.
Κάθε ετήσια εισφορά των μελών στον κλάδο Αλλη−
λεγγύης χρησιμοποιείται για την ασφαλιστική τοπο−
θέτηση των αποθεματικών του Κλάδου αυτού, καθώς
και για το σχηματισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας
του Κλάδου Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρ. 4 της
Υπουργικής Αποφάσεως Φ.Επαγγ.Ασφ/οικ.16/19.4.2003
όπως εκάστοτε ισχύει.
Κατά τις επενδύσεις του Κλάδου Αλληλεγγύης εφαρ−
μόζεται κατ΄ αναλογία το άρθρο 23 του παρόντος Κα−
ταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 33
Περιθώριο Φερεγγυότητας
Το Ταμείο σχηματίζει περιθώριο φερεγγυότητας για
τον Κλάδο Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 ν. 3029/2002, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν,
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τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενες υπουργι−
κές αποφάσεις και το κοινοτικό δίκαιο. Τα περιουσιακά
στοιχεία που απαρτίζουν το περιθώριο φερεγγυότη−
τας, όπως αυτά προβλέπονται από την αναλογιστική
μελέτη, επενδύονται σε έντοκα γραμμάτια, τραπεζικές
καταθέσεις.
ΑΡΘΡΟ 34
Αντασφάλιση
Το Ταμείο έχει υποχρέωση για επαρκή αντασφαλι−
στική κάλυψη για τον Κλάδο Αλληλεγγύης, κατ’ εφαρ−
μογή του άρθρου 8 της Φ. Επαγγ. Ασφ./Οικ. 16/9.4.2003
απόφασης του Υφυπουργού σε θέματα Ασφάλισης του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας, κατόπιν Αναλογιστικής Μελέτης που εκπονείται με
απόφαση του Δ.Σ..
ΑΡΘΡΟ 35
Εφάπαξ παροχή λόγω αναπηρίας
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος
Σε περίπτωση αναπηρίας, ο ασφαλισμένος δικαιού−
ται εφάπαξ παροχής από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του
Ταμείου εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό
του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Καθίσταται ανάπηρος, με ποσοστό ανικανότητας για
εργασία τουλάχιστον 67%.
Κατά το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας δεν είναι
συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
Έχει τουλάχιστον δυο (2) έτη ασφάλισης στον Κλάδο
Αλληλεγγύης.
Έχει καταβάλλει τις εισφορές στον Κλάδο Αλληλεγ−
γύης έως και το προηγούμενο ημερολογιακό μήνα πριν
από την επέλευση της αναπηρίας.
Η αναπηρία αποδεικνύεται από την απόφαση συντα−
ξιοδότησης λόγω αναπηρίας του Κυρίου Φορέα Κοι−
νωνικής 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.
ΑΡΘΡΟ 36
Εφάπαξ παροχή λόγω θανάτου
Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος
Α. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, δικαιούνται
εφάπαξ παροχή από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Τα−
μείου οι νόμιμοι κληρονόμοι ή οι δικαιούχοι που είχε
ορίσει με δήλωσή του στο Ταμείο ο αποβιώσας ασφα−
λισμένος, εφόσον:
Α1. Έχει χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλεγγύης
του Ταμείου τουλάχιστον δυο (2) έτη.
Α2. Έχει καταβάλλει τις εισφορές στον κλάδο Αλλη−
λεγγύης έως και το προηγούμενο ημερολογιακό μήνα
πριν από την επέλευση του θανάτου.
Α3. Δεν έχει λάβει εφάπαξ παροχή λόγω αναπηρίας.
ΑΡΘΡΟ 37
Ποσό εφάπαξ παροχής
Ο Κλάδος Αλληλεγγύης του Ταμείου εφαρμόζει το
διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένης παροχής.
Το ποσό της εφάπαξ παροχής κατά την επέλευση
της αναπηρίας ή του θανάτου καθορίζεται στα 14.000
ΕΥΡΩ.
Το ποσό της προηγούμενης παραγράφου αναπροσαρ−
μόζεται με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη
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γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί αναπρο−
σαρμογής των ποσών της παροχής γνωστοποιείται στην
Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
Τα ποσοστά του ή των νομίμων δικαιούχων επί της
εφάπαξ παροχής λόγω θανάτου καθορίζονται με βάση
το ποσοστό της εξ΄ αδιαιρέτου κληρονομικής διαδοχής
αυτών.
Η εφάπαξ παροχή του Κλάδου Αλληλεγγύης καταβάλ−
λεται στους δικαιούχους με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, μετά από αίτησή τους.
Παροχές εφάπαξ λόγω θανάτου ή αναπηρίας δεν κα−
ταβάλλονται από τον Κλάδο Αλληλεγγύης κατά τα δύο
(2) πρώτα έτη λειτουργίας του Ταμείου.
ΑΡΘΡΟ 38
Αποζημίωση Μακρόχρονης Νοσοκομειακής
Περίθαλψης
Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο για χρόνο
περισσότερο των 8 ημερών ο ασφαλισμένος δικαιούται
αποζημίωση από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
Έχει τουλάχιστον 1 έτος ασφάλισης στον Κλάδο Αλ−
ληλεγγύης.
Καταβάλλει τις εισφορές στον Κλάδο Αλληλεγγύης
έως και τον προηγούμενο μήνα πριν από την εισαγωγή
στο νοσοκομείο.
Δεν έχει λάβει αποζημίωση νοσοκομειακής περίθαλ−
ψης από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του Ταμείου για την
ίδια αιτία στην τελευταία, πριν από την εισαγωγή στο
νοσοκομείο, διετία.
ΑΡΘΡΟ 39
Ποσό Αναπλήρωσης Εισοδήματος Λόγω
Νοσοκομειακής Περίθαλψης
Η αποζημίωση του ασφαλισμένου λόγω της εισαγωγής
του στο νοσοκομείο ξεκινά από την 9η μέρα νοσηλείας
και διακόπτεται την 120η μέρα νοσηλείας, χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία εξόδου από Δημόσιο
Νοσοκομείο ή ιδιωτική Κλινική.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην
είσοδο και στην έξοδο από το νοσοκομείο, την ασθένεια
και οτιδήποτε άλλο, θα καθορισθούν με αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε μέρα νοσηλείας
από την 9η ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο μέχρι και
την 120η καθορίζεται σε 20 ΕΥΡΩ ημερησίως.
Το ποσό της προηγούμενης παραγράφου αναπροσαρ−
μόζεται με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη
γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί αναπρο−
σαρμογής του ποσού αποζημίωσης γνωστοποιείται στην
Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 40
Οικονομική διαχείριση
Η οικονομική χρήση του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.. αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
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Ως προς τη λογιστική οργάνωση ακολουθείται το π.δ.
80/1997, σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για κάθε οικονομική συναλλαγή απαιτείται προηγού−
μενη απόφαση ή άμεση έγκριση του Δ.Σ., η οποία λαμ−
βάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να θέτει κάποιο
όριο ποσού πληρωμής, άνω του οποίου απαιτείται και
απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. που θα υπογράφεται
από τον Πρόεδρο και τουλάχιστον άλλα τρία (3) μέλη
του Δ.Σ.
Έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές διενεργείται υπο−
χρεωτικά μια φορά το χρόνο, ενώ κατόπιν αιτήματος
του 1/3 των μελών του Δ.Σ. ή με απόφαση της Ε.Ε. μπορεί
να διενεργηθεί και έκτακτος έλεγχος από ορκωτούς
λογιστές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.., η οποία
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του,
είναι δυνατόν ως διαχειριστές επενδύσεων και θεματο−
φύλακες να ορίζονται φορείς που παρέχουν εξωτερικές
υπηρεσίες (outsourcing), είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο
κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 41
Κανόνες ασφαλιστικής τοποθέτησης και επενδύσεων
1. Ασφαλιστική τοποθέτηση είναι η διάθεση περιου−
σιακών στοιχείων για κάλυψη των υποχρεώσεων του
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.. σε τεχνικά αποθέματα, με στόχο τη δι−
ασφάλιση των συμφερόντων των μελών του. Τα περιου−
σιακά στοιχεία της ασφαλιστικής τοποθέτησης αποτε−
λούν μετοχές, ομόλογα και ομολογίες εταιριών, εφόσον
έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε.
ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένες χρη−
ματιστηριακές αγορές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
(Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εμπίπτουν στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ (ΕΙ
375/31.12.1985} και λειτουργούν σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος της Ε.Ε ή του Ξ.Ο.Χ., κρατικά ομόλογα, έντοκα
γραμμάτια, τραπεζικές καταθέσεις και ακίνητα.
Μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο διατί−
θενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση μέχρι ποσοστού
5% επί του αναφερόμενου στο άρθρο 7 παρ. 15 του
ν. 3029/2002 ποσοστού, εφόσον οι εκδότες τους δι−
έπονται από το ελληνικό δίκαιο ή από το δίκαιο άλ−
λου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και εφόσον
δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από
ορκωτούς ελεγκτές Αντίστοιχα, μετοχές εισηγμένες
στο χρηματιστήριο διατίθενται σε ασφαλιστική τοπο−
θέτηση μέχρι ποσοστού 10% επί του αναφερόμενου στο
άρθρο 7 παρ. 15 του ν. 3029/2002 ποσοστού, σύμφωνα
μετά ειδικότερα εκάστοτε οριζόμενα στο νόμο και στις
εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις.
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλι−
στική τοποθέτηση καλύπτουν το σύνολο των υποχρε−
ώσεων του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.. σε τεχνικά αποθέματα. Σε
αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται στην Εθνική Αναλο−
γιστική Αρχή για έγκριση Πρόγραμμα Βραχυπρόθεσμης
Χρηματοδότησης των Ελλειμμάτων μέγιστης διάρκειας
τριών (3) ετών.
Η τακτοποίηση των υποχρεώσεων των Ταμείων σε
ασφαλιστική τοποθέτηση ολοκληρώνεται την 31η Μαρ−
τίου κάθε έτους με περιουσιακά στοιχεία που αποκτή−
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θηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής
χρήσης.
Αναφορικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των περι−
ουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής τοποθέτησης
ισχύουν τα εξής:
(α) Τα ακίνητα πρέπει να είναι εκμεταλλεύσιμα εντός
σχεδίου και σε πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλη−
θυσμό άνω των 100.000 κατοίκων. Για ακίνητα εντός
Ελλάδας, η αξία διάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την
αντικειμενική τους αξία προσαυξημένη κατά 20%, ενώ
για ακίνητα εκτός Ελλάδος, η αξία τους θα υπολογίζεται
με βάση την αξία κτήσης και των αρχών εκτίμησης που
ισχύουν στη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο. Απαραί−
τητα δικαιολογητικά είναι τα επικυρωμένα αντίγραφα
των συμβολαίων ιδιοκτησίας και τα πιστοποιητικά με−
ταγραφής και βαρών, καθώς και τα πιστοποιητικά των
κτηματολογικών γραφείων, τα οποία θα έχουν εκδοθεί
εντός του προηγούμενου της υποβολής τους μηνός.
Όταν τα ακίνητα βρίσκονται εκτός της Ελλάδος, τα
ανωτέρω υποβάλλονται σε επίσημη ελληνική μετάφρα−
ση. Τα πιστοποιητικά μεταγραφής και βαρών πρέπει να
φέρουν επίσημη επικύρωση της γνησιότητας τους και
να συνοδεύονται από ανάλυση του τρόπου υπολογισμού
της αξίας διάθεσής τους.
(β) Μετοχές − Μεταβιβάσιμα Αξιόγραφα (εξομοιού−
μενα με μετοχές) − Ομολογίες Εταιρειών: η αποτίμηση
της αξίας των ανωτέρω χρεογράφων γίνεται με βάση
το μέσο όρο της τιμής τους κατά τη διάρκεια του τε−
λευταίου μήνα πριν από το κλείσιμο της οικονομικής
χρήσης. Η αποτίμηση μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο
μετοχών γίνεται με βάση την εσωτερική λογιστική αξία,
όπως προκύπτει με βάση το νόμιμο συντεταγμένο τε−
λευταίο ισολογισμό. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η
αποστολή αναλυτικής κατάστασης, με το κλείσιμο της
οικονομικής χρήσης και η δυνατότητα ηλεκτρονικής
άμεσης πρόσβασης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
στα σημεία διαχείρισης των σχετικών χαρτοφυλακίων.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα συνοδεύονται από τεκμηριω−
μένη έκθεση των υπευθύνων διαχείρισης του χαρτοφυ−
λακίου, με εκτιμήσεις των συντελεστών επικινδυνότητας
των επενδυθέντων κεφαλαίων. Στην περίπτωση των μη
εισηγμένων μετοχών κρίσιμοι είναι οι τελευταίοι νόμιμα
συντεταγμένοι ισολογισμοί.
(γ) Τα Έντοκα Γραμμάτια και Τραπεζικές Καταθέσεις
αποτιμώνται με βάση την τρέχουσα αξία τους, που υπο−
λογίζεται από την αξία κτήσης και τους δεδουλευμένους
τόκους, κατά την ημερομηνία κλεισίματος της οικονο−
μικής χρήσης, αφού αφαιρεθούν οι όποιες υποχρεώσεις
προκύπτουν από την κατοχή τους. Απαραίτητα δικαιο−
λογητικά είναι η σχετική κατάσταση των τραπεζών και
η δυνατότητα ηλεκτρονικής άμεσης πρόσβασης της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
(δ) Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αποτιμώνται με βάση το
μέσο όρο της τιμής εξαγοράς των τίτλων των μεριδί−
ων κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα πριν από το
κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων. Από την αξία
αυτή αφαιρείται κάθε υποχρέωση που απορρέει από την
κατοχή τους. Δικαιολογητικά αποτελούν τα αντίγραφα
των σχετικών τίτλων.
6. Οι επενδύσεις του συνόλου των κεφαλαίων του
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.. διέπονται από τις αρχές της συνετής
συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποι−
ότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγ−
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χάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία
ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που δια−
τίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση. Επίσης, πρέπει
να παρακολουθείται συστηματικά και να διατηρείται σε
χαμηλά επίπεδα ο βαθμός επικινδυνότητας του επεν−
δυτικού χαρτοφυλακίου.
ΑΡΘΡΟ 42
Ίδια Κεφάλαια
Α. Το Ταμείο δημιουργεί ίδια κεφάλαια για την κάλυψη
των εξόδων λειτουργίας του.
Β. Τα κεφάλαια αυτά σχηματίζονται:
Από το προβλεπόμενο στο άρθρο 23 παρ. Γ και στο
άρθρο 29 ποσοστό επί της μηνιαίας εισφοράς κάθε
μέλους, όπως αυτό εκάστοτε αναπροσαρμόζεται.
Κάθε είδους καταβολές προς το Ταμείο.
Το δικαίωμα εγγραφής
Γ. Τα ίδια κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την κάλυψη
των δαπανών λειτουργίας του Ταμείου και ιδίως για:
Τα έξοδα παράστασης και τις αμοιβές μελών Διοικη−
τικού Συμβουλίου.
Τις αμοιβές του Συμβούλου Διαχείρισης και του Νο−
μικού Συμβούλου,
Τις αμοιβές του προσωπικού του Ταμείου,
Τις αμοιβές αναλογιστών λοιπών συμβούλων,
Τη δημιουργία και συντήρηση μητρώου μελών,
Κόστος ενημέρωσης των μελών και
Τη λογιστική οργάνωση του Ταμείου.
ΑΡΘΡΟ 43
Τρόπος Επένδυσης ίδιων κεφαλαίων
Ο τρόπος επενδύσεων και η επενδυτική πολιτική ως
προς τα ίδια κεφάλαια του άρθρου 23 του παρόντος
καταστατικού καθορίζονται με απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Ταμείου χωρίς τους περιορισμούς
του άρθρου 7 παρ. 15 του νόμου 3029/2002, όπως εκά−
στοτε ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 44
Κανόνες Επενδύσεων
Οι επενδύσεις του συνόλου των κεφαλαίων του Τα−
μείου διέπονται από τις αρχές της συνετής – συντηρη−
τικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας
των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται η
ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποί−
ησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Ο βαθ−
μός επικινδυνότητας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου
παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δια−
τηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Γενικότερα το Ταμείο ως
προς τους επενδυτικούς κανόνες θα λειτουργεί με βάση
το άρθρο 18 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όπως εκάστοτε ισχύει, το άρ.7, παρ.15 του
ν. 3029/2002, του ν. 3385/2005 και της Υ.Α.Φ. Επαγγ.
Ασφ./Οικ.16/19.4.2006 ομοίως ως ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 45
Λογιστική Οργάνωση
Κάθε οικονομική χρήση του Ταμείου συμπίπτει με το
ημερολογιακό έτος. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη οικονομική
χρήση παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επο−
μένου έτους από της ισχύος του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ –
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 46
Μεταφορά δικαιωμάτων σε περίπτωση μεταβολής
επαγγέλματος
Σε περίπτωση αλλαγής επαγγελματικής δραστηρι−
ότητας, ο ασφαλισμένος δικαιούται να μεταφέρει τα
δικαιώματά του στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
που λειτουργεί στο χώρο της νέας απασχόλησής του,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 10
και 11 ν. 3029/2002 και όπως εκάστοτε ισχύουν και την
απόφαση Φ. Επαγγ. Ασφ. 43/13.11.2003 του Υφυπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
ΑΡΘΡΟ 47
Διαδοχική Ασφάλιση
Επί διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα ταμεία
επαγγελματικής ασφάλισης της Ελλάδας ή Κρατών Με−
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 7 παρ. 11 ν. 3029/2002, όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν και την απόφαση Φ. Επαγγ. Ασφ. 43/13.11.2003
του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας.
ΑΡΘΡΟ 48
Παραγραφή, Εκχώρηση, Κατάσχεση, Κληρονομική
διαδοχή εφάπαξ παροχών
Το δικαίωμα στις παροχές τόσο του Κλάδου Εφά−
παξ όσο και του Κλάδου Αλληλεγγύης είναι απαρά−
γραπτο.
Η εφάπαξ παροχή τόσο του κλάδου εφάπαξ και η πα−
ροχή του κλάδου αλληλεγγύης δεν εκχωρείται και δεν
κατάσχεται, είναι δε αυτοδικαίως άκυρη κάθε εκχώρηση
ή κατάσχεσή της με την επιφύλαξη των διατάξεων υπέρ
του Δημοσίου.
Κληρονομείται μόνον η παροχή του Κλάδου Εφάπαξ,
βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί κληρονο−
μικής διαδοχής ή βάσει της τυχόν δηλώσεώς του προς το
Ταμείο βάσει της οποίας προσδιορίζεται ο δικαιούχος.
ΑΡΘΡΟ 49
Τροποποίηση του Καταστατικού
Η αναθεώρηση ή τροποποίηση των όρων του παρό−
ντος Καταστατικού είναι δυνατή μόνο με απόφαση της
Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του
συνόλου των μελών της και με κατάρτιση σχετικού συμ−
βολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τους όρους,
διατάξεις και διαδικασίες που τηρήθηκαν για την ίδρυση
του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 50
Διάλυση του Ταμείου
Το Ταμείο διαλύεται:
Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
Με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται κατά πλειοψη−
φία 75% (τριάντα εννέα −39−) των Αντιπροσώπων:
α) όταν διαπιστωθεί με σχετική αναλογιστική μελέτη
ότι το ύφος των αποθεματικών του δεν επαρκεί για να
καλύψει τις χρηματοοικονομικές του ανάγκες
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β) όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των
100.
ΑΡΘΡΟ 51
Εκκαθάριση
Α. Αμέσως μετά την διάλυση ακολουθεί η εκκαθάριση.
Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, το προϊόν της
εκκαθάρισης διανέμεται στους ασφαλισμένους.
Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει αντί της διανομής του
προϊόντος της εκκαθάρισης τη μεταβίβασή του σε άλλο
Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης κατ΄ εφαρμογή του
κοινοτικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη του
Ταμείου που μειοψηφούν δικαιούνται την απόδοση της
αξίας του Ατομικού Λογαριασμού τους όπως ορίζει το
παρόν άρθρο του Καταστατικού.
Β. Οι αξιώσεις των μελών αυτών θεωρούνται ως απαι−
τήσεις κατά του Ταμείου, οι οποίες απογράφονται κατά
την εκκαθάριση.
Γ. Με την απόφαση της Γ.Σ. περί διάλυσης του Τα−
μείου ορίζονται και οι εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές
που ορίζει η Γ.Σ. μπορούν να είναι δυο έως τέσσερις,
μέλη ή μη του Ταμείου. Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες
του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές τυχόν περι−
ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. με την οποία οι εκκα−
θαριστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Η αμοιβή
των εκκαθαριστών ορίζεται με την απόφαση της Γ.Σ.
για το διορισμό τους.
Δ. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γ.Σ. οφεί−
λουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν
απογραφή της περιουσίας κάθε Κλάδου του Ταμείου
ξεχωριστά και γενικότερα των απαιτήσεων και των
υποχρεώσεων και να συντάξουν ισολογισμό, εφ’ όσον
η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερα από ένα έτος. Την
ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη
λήξη της εκκαθάρισης.
Ε. Το ΔΣ διατηρεί όλα τα διαδικαστικά δικαιώματά
του κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
Στ. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδι−
καίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβου−
λίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι
συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών κα−
ταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Ζ. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς
καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις του Ταμείου,
να μετατρέψουν σε χρήμα την περιουσία του Ταμείου
(ασφαλιστικές τοποθετήσεις των δυο Κλάδων και ίδια
κεφάλαια), να εξοφλήσουν τα χρέη του και να εισπρά−
ξουν τις απαιτήσεις τους. Μπορούν δε να ενεργήσουν
και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η
εκκαθάριση και το συμφέρον του Ταμείου.
Η. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι
οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης
εγκρίνονται από τη Γ.Σ. και το Δ.Σ.. Κατ’ έτος τα απο−
τελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στους Αντι−
προσώπους, με έκθεση για τις αιτίες που παρεμπόδισαν
το τέλος της εκκαθάρισης.
Θ. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές προβαίνουν σε
εκποίηση ακινήτων του Ταμείου, η τιμή πώλησης δεν
μπορεί να είναι κατώτερη της αντικειμενικής αξίας του
ακινήτου κατά το χρόνο πώλησης προσαυξημένη κατά
20%. Για τα ακίνητα για τα οποία δεν ισχύουν αντικει−
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μενικές αξίες, η αξία τους υπολογίζεται με βάση την
αξία κτήσης τους και τις αρχές εκτίμησης που ισχύουν
στη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο. Η ρευστοποίηση
των Ατομικών Λογαριασμών των ασφαλισμένων, ήτοι
της ασφαλιστικής τοποθέτησης, γίνεται με την καθαρή
τιμή της ημέρας της ρευστοποίησης. Κάθε ποσό που
προέρχεται από οποιαδήποτε ρευστοποίηση κατατίθε−
ται εντόκως σε ασφαλή τράπεζα.
Ι. Από τη ρευστοποιηθείσα περιουσία του Ταμείου
(ασφαλιστική τοποθέτηση και ίδια κεφάλαια), μετά την
αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης και των αμοιβών
των εκκαθαριστών, ικανοποιούνται προνομιακά και κατά
προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου γενικού ή ειδικού
προνομίου οι ασφαλισμένοι για τις απαιτήσεις τους
σε εφάπαξ παροχή και οι απασχολούμενοι με σχέση
εξαρτημένης εργασίας στο Ταμείο για τις απαιτήσεις
που απορρέουν από τη σχέση αυτή, με εξαίρεση όσους
ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση του Ταμείου. Το
ύψος των αξιώσεων των ασφαλισμένων από τον Κλά−
δο Εφάπαξ του Ταμείου καθορίζεται από την αξία των
Ατομικών Λογαριασμών τους. Το ύψος των αξιώσεων
των ασφαλισμένων από τον Κλάδο Αλληλεγγύης του
Ταμείου καθορίζεται ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης
και από τα αποθεματικά του Κλάδου. Αν δεν επαρκεί η
περιουσία του Κλάδου Αλληλεγγύης για την ικανοποίη−
ση όλων των μελών, αυτά ικανοποιούνται συμμέτρως.
ΙΑ. Εάν η Γ.Σ. αποφασίσει τη λήξη της εκκαθάρισης
με τη μεταβίβαση της περιουσίας του Ταμείου σε άλλο
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, περάτωση της εκ−
καθάρισης με μεταβίβαση γίνεται βάσει των όσων ορί−
ζονται στη σχετική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ
των ταμείων.
ΙΒ. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί
την τριετία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 52
Μεταβατικές διατάξεις
Α. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβου−
λίου, το Ταμείο διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή, η οποία ορίζεται από τα ιδρυτικά μέλη και
αποτελείται από εννέα (9) ιδρυτικά μέλη, δηλαδή από
τους:
1.
Πρόεδρος: Ελευθέριος Ηλιάκης
2.
Α΄ Αντιπρόεδρος: Βλάσιος Βαλάτσος
3.
Β΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μαρούντας
4
Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Παπάς
5.
Βοηθ. Γεν. Γραμματέα: Παντελής Χράπας
6.
Ταμίας: Ουρανία Παπαδοπούλου
7.
Βοηθ. Ταμία: Κυριάκος Καρκαλης
8.
Υπευθ. Δημ. Σχέσεων: Νικόλαος Στασινός
9.
Μέλος: Γεώργιος Κατσαρόπουλος
Β. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα μεριμνήσει για
τη σύσταση του Ταμείου και εξουσιοδοτείται να απο−
δεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του
παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια
διοικητική αρχή, κατά την έγκρισή του.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτείται
στα πλαίσια των λειτουργιών της για την επίτευξη των
σκοπών του Ταμείου, όπως:
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Εντός εξαμήνου από την έγκριση και δημοσίευση του
Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκ−
δώσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.
Δ.Ε.Α., εξειδικεύοντας και μη παρεκκλίνοντας από τις
ρυθμίσεις του παρόντος.
Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβου−
λίου όπως προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό.
Το Καταστατικό αυτό, πνευματική ιδιοκτησία του πλη−
ρεξουσίου Δικηγόρου Αθηνών Αναστασίου Κ.Λ. Παπαγ−
γέλου, αποτελείται από πενήνητα δύο (52) άρθρα και
θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο (τ.Β)
Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμ−
βόλαιο αυτό, σε τριάντα οκτώ (38) φύλλα, για το οποίο
με δύο (2) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά
μου τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα
λεπτά (ευρώ 475,40) εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ
τετρακόσια τριάντα οκτώ και σαράντα τέσσερα λεπτά
(ευρώ 438,44) και δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών,
του Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη ευρώ τριάντα έξι και ενενήντα

έξι λεπτά (ευρώ 36,96) και το οποίο διάβασα καθαρά και
μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι
οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το
υπέγραψαν στο τέλος κάθε φύλλου οι εκ των συμβαλ−
λομένων Γεώργιος Κατσαρόπουλος και Ανδρέας Θεο−
δωρόπουλος, οι δε λοιποί συμβαλλόμενοι υπέγραψαν
μόνο στο τέλος του παρόντος σύμφωνα με το άρθρο
11, παρ. 5 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, καθώς και εγώ
η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(υπογραφές)
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η απόφαση αυτή και το επισυναπτόμενο καταστατικό
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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