
 

  

ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΝΩΕΩ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

(Σ.Ε.Α.Ε.Σ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. - Ν.Π.Ι.Δ.) 
Ικηίνος 2, 105 52 – Αθήνα 

Σηλ. 210 5227 330 – Φαξ. 210 5248 397 
 

 

Ιζηοζελίδα: www.teaapl.gr            e-mail: info@teaapl.gr 
 

  ΑΙΣΗΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΥΗ ΜΕΛΟΤ – ΑΠΟΓΡΑΥΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 
 

Σηοιτεία μέλοσς 
 

[ __________ ] [ ___ ] [_____] Φοπέαρ: ΕΑ=Ελ. Αζη., ΕΦ=Ειδ. Φποςπόρ, ΣΦ=ςνοπ. Φύλακαρ, 
Απιθμόρ Σαςηόηηηαρ Φύλο Α=Άνδπαρ, Γ=Γςναίκα ΠΥΕΑ=Πολ. Τπαλ. ΕΛ.Α, ΠΣ=Πςποζβεζηικό ώμα, ΠΣ5=Πςποζβ. 5εηούρ, 

ΠΥΠΣ=Πολ. Τπαλ. Πςπ. ., ΛΣ=Λιμενικό ώμα, ΠΥΛΣ=Πολ. Τπαλ. Λιμ. ωμ. 

[ _____________________________ ] [  _________________________  ] 
Επώνςμο        Όνομα 

[                    ] [        /       /          ]  
Παηπώνςμο  Ημεπ. Γέννηζηρ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ) 

[                                              ] [             _________        ,      -                       ] 
Τπηπεζία Διεύθςνζη Τπηπεζίαρ Οδόρ,           Απιθμόρ – Πόλη 

[                                           ,         ] 
Διεύθςνζη διαμονήρ: (Οδόρ, Απιθμόρ) 

[              -                     -                      ] 
Διεύθςνζη διαμονήρ: (Σ.Κ. - Πόλη - Νομόρ) 

[                        ] [                         ]   
   Α.Φ.Μ.        Απμόδια Δ.Ο.Τ.   

      [ __________    ___________    __________ ]  e-mail: _____________________ 
Σηλέθωνα  Τπηπεζίαρ      Οικίαρ     Κινηηό 

[       /      /           ]    
Ημεπομηνία καηάηαξηρ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕ) – ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ  

Α.Μ.Κ.Α.: _________________   
 

Σηοιτεία ειζθορών 
 

 [ 4,50 €] Ειζθορά κλάδου Αλληλεγγύηρ ζύμθωνα με ηο άρθρο 29 ηου Καηαζηαηικού (ςποσπεωτικά 

πεπιέσεται στο ποσό μηνιαίαρ εισυοπάρ) 

[ ____,00 € (____________________________________ ευρώ)] 
Ειζθορά κλάδου Ευ Άπαξ ζύμθωνα με ηο άρθρο 19 ηου Καηαζηαηικού (30 € - 500 € κατ’ επιλογή σαρ) 
 

Σηοιτεία Δικαιούτων 
 

1. [ _________ ]  [ __________________________________ ]  [ ________ ] 
 Α.Δ.Τ. ή Α.Φ.Μ.  Ονοματεπϊνυμο  Σχέςη 

2. [ _________ ]  [ __________________________________ ]  [ ________ ] 
 Α.Δ.Τ. ή Α.Φ.Μ.  Ονοματεπϊνυμο  Σχέςη 

3. [ _________ ]  [ __________________________________ ]  [ ________ ] 
 Α.Δ.Τ. ή Α.Φ.Μ.  Ονοματεπϊνυμο  Σχέςη 

4. [ _________ ]   [ _________________________________ ]  [ ________ ] 
 Α.Δ.Τ. ή Α.Φ.Μ.  Ονοματεπϊνυμο  Σχέςη 
 

Ημ. Λήψησ:    Αντιπρόςωποσ Νομοφ_________    

Ημ.  Δ.Σ. :   
Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 

 Τόπος Ημερομηνία 

Ημ. Καταχ. :      
 

                                                                                                        Υπογραφή μέλοσς 

tel:210%205227%20330
tel:210%205248%20397
mailto:info@teaapl.gr
mailto:info@teaapl.gr


Με ηην παπούζα δηλώνω όηι έσω λάβει γνώζη ηων καηαζηαηικών διαηάξεων ηος 
Σ.Ε.Α.Ε.Σ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. και επιθςμώ να επανεγγπαθώ μέλορ ηος Ταμείος Επαγγελμαηικήρ 
Αζθάλιζηρ Ελληνικού Τμήμαηορ Διεθνούρ Ενώζεωρ Αζηςνομικών Πςποζβεζηών και 
Λιμενικών, από ηο οποίο είσα διαγπαθεί παλαιοηέπα με αίηηζη μος. 

Αποδέσομαι, ηο δικαίωμα εγγπαθήρ, η μηνιαία ειζθοπά και οι λοιπέρ οικονομικέρ μος 
ςποσπεώζειρ απένανηι ζηο Σαμείο, να παπακπαηούνηαι από ηιρ μηνιαίερ αποδοσέρ μος, 
μέζω ηηρ μιζθοδοζίαρ μος. 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ Σ.Ε.Α.Ε.Σ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.  
 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ ΣΟ Σ.Ε.Α.Ε.Σ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. 
 

Σύμθωκα με ημ άνζνμ 11 ημο Ν. 2472/1997, όπωξ ηζπύεη, ζαξ εκεμενώκμομε όηη 

οπεύζοκμξ επελενγαζίαξ ηωκ δεδμμέκωκ ηεξ αίηεζεξ έκηαλεξ απμγναθηθμύ δειηίμο, είκαη ημ 

Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ., πμο εδνεύεη ζηεκ Αζήκα, μδόξ Ιθηίκμο 2, Τ.Κ. 105 52. 

Σθμπόξ ηεξ επελενγαζίαξ ηωκ δεδμμέκωκ είκαη ή έκηαλε ηωκ αηημύκηωκ ζηεκ αζθάιηζε ημο 

Ταμείμο, ζύμθωκα με ηα ζπεηηθά ημο Καηαζηαηηθμύ ημο Ταμείμο, πωνίξ ηα μπμία δεκ δύκαηαη 

αοηή κα πναγμαημπμηεζεί. 

Απμδέθηεξ ηωκ ζπεηηθώκ δεδμμέκωκ είκαη ημ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. θαζώξ θαη ε εηαηνεία 

πμο έπεη ακαιάβεη ηε δηαπείνηζε ηεξ ιεηημονγίαξ ζημ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. 

Σαξ εκεμενώκμομε όηη μη αζθαιηζμέκμη ζημ Ταμείμ δηαηενμύκ  ηα δηθαηώμαηα πνόζβαζεξ θαη 

ακηίννεζεξ γηα ηα δεδμμέκα πμο ημοξ αθμνμύκ ηωκ άνζνωκ 12 θαη 13 ημο Ν. 2472/1997. 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΣΑ ΠΕΔΙΑ ΣΗ ΑΙΣΗΗ: 
 

Σημ πεδίμ Φύλο [     ] ηίζεηαη Α γηα άκδνα, Γ γηα γοκαίθα 

Σημ πεδίμ Φορέας [    _  ] 

ηίζεηαη ΕΑ ζημοξ Αζηοκμμηθμύξ 

ηίζεηαη ΕΦ ζημοξ Εηδηθμύξ Φνμονμύξ 

ηίζεηαη Φ ζημοξ Σοκμνηαθμύξ Φύιαθεξ  

ηίζεηαη ΠΤΕΑ ζημοξ Πμιηηηθμύξ Υπαιιήιμοξ ΕΛ.ΑΣ. 

ηίζεηαη Π ζημοξ Πονμζβέζηεξ 

ηίζεηαη Π5 ζημοξ Πονμζβέζηεξ 5εημύξ οπμπνέωζεξ 

ηίζεηαη ΠΤΠ ζημοξ Πμιηηηθμύξ Υπαιιήιμοξ Πον. Σώμαημξ 

ηίζεηαη Λ ζημοξ Λημεκηθμύξ 

ηίζεηαη ΠΤΛ ζημοξ Πμιηηηθμύξ Υπαιιήιμοξ Λημεκ. Σώμαημξ 

Σημ πεδίμ Εισφορά [    ,   ] Επηιέγεηαη πμζό 30 € έως 500 € 

Σημ πεδίμ Δικαιούχοι [      ] 

 Σομπιενώκμομε ημκ Α.Δ.Τ. ή ημκ Α.Φ.Μ., Οκμμαηεπώκομμ θαη 

Σπέζε ημο δηθαημύπμο με ημκ αζθαιηζμέκμ (π.π. ζύδογμξ ή ηέθκμ 

ή γμκέαξ θιπ). 

 Σε πενίπηωζε πμο επηζομμύμε ημοξ κόμημμοξ θιενμκόμμοξ 

(βάζεη ημο Α.Κ.) ζομπιενώκμομε ζημ πεδίμ Οκμμαηεπώκομμ ηε 

θνάζε: «Νόμιμοι Κληρομόμοι» 
 

Σομπιενώκμκηαη από ημ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. 
 

Αριθμός μέλους Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.  
Ημερομηνία Λήψησ  

Ημερομηνία Απόφαςησ Δ.Σ.  
Ημερομηνία καταχϊρηςησ  Υπογραφή μέλοσς 

 


