ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
(Σ.Ε.Α.Α.Π.Λ. - Ν.Π.Ι.Δ.)

Σύντομο ιςτορικό
Μεθίλεζε ην 1994 σο ινγαξηαζκόο αιιεινβνήζεηαο κειώλ ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ (γνωζηόρ ζηοςρ παλαιόηεποςρ ζςναδέπθοςρ ωρ Λ.Α.Μ.Γ.Δ.Α.) πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη αιιειεγγύε ζηα κέιε
ηεο θαηαβάιινληαο νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο ζαλάηνπ ή κόληκεο νιηθήο αλαπεξίαο ή καθξνρξόληαο λνζειείαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζην Πώκα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
Αξρηθά κέιε κπνξνύζαλ λα είλαη κόλν ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ (Η.Ο.Α.) πνπ ην επηζπκνύζαλ.
Ρν Γεθέκβξην ηνπ 2009 εληάζζεηαη ζην θαζεζηώο ησλ επαγγεικαηηθώλ ηακείσλ, βάζεη ηνπ Λ. 3029/2002, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηα κέιε ηνπ λα επηιέμνπλ ηε ζπλέρηζε ηε ζρέζεο κε ην Ρακείν ζηε λέα ηνπ
κνξθή κεηαθέξνληαο ηελ αηνκηθήο ηνπο κεξίδα (Καηαζηαηικό ηος Ταμείος ζηο ΦΔΚ με Απ. θύλλος 1903/Β/4-9-2009, ηποποποίηζη ΦΔΚ Απ. θύλλος 786/Β/4-4-2013).
Δπί ηεο νπζίαο από ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ιεηηνπξγεί σο Ρακείν Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο, ζην νπνίν έρεη δηθαίσκα εγγξαθήο ην ελ ελεξγεία πξνζσπηθό ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ην πνιηηηθό πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζην Αξρεγείν ηεο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα είλαη εγγεγξακκέλα κέιε ηεο Γ.Δ.Α. Πηελ πνξεία ηνπ κέρξη ζήκεξα, δηεπξύλεηαη
δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα λα εληαρζνύλ θαη ππξνζβέζηεο, Ιηκεληθνί θαζώο θαη ην πνιηηηθό πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζηα Αξρεγεία Ξπξνζβεζηηθνύ θαη ιηκεληθνύ Πώκαηνο.

το Σ.Ε.Α.Α.Π.Λ. ϋχουν ςυςταθεύ δύο κλϊδοι
1) Κλϊδοσ εφϊπαξ ν νπνίνο απνδίδεη ζηα κέιε θαηά ηε
ιύζε ηεο ζρέζεο ηνπ κέινπο κε ην Ρακείν ηελ Αηνκηθή
ηνπ Κεξίδα.

2) Κλϊδοσ Αλληλεγγύησ ν νπνίνο ρνξεγεί ζηα κέιε ή ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο εθάπαμ βνήζεκα ζε πεξηπηώζεηο:

Θαλάηνπ (εθάπαμ παξνρή 15.000 €).
Κόληκεο Νιηθήο Αλαπεξίαο (Κ.Ν.Α.) κε πνζνζηό άλσ ηνπ
67% (εθάπαμ παξνρή 10.000 €).
(ηα μέλη έσοςν δικαίωμα εθάπαξ παποσήρ λόγω αναπηπίαρ ή
θανάηος αθού κλείζοςν δύο [2] σπόνια αζθάλιζηρ

Βνήζεκα γηα λνζειεία ζε λνζνθνκεία ή θιηληθέο κεηά ηελ
από ηελ 9ε εκέξα (20 €).
(ηα μέλη έσοςν δικαίωμα αποζημίωζηρ ζε πεπίπηωζη νοζηλείαρ
αθού κλείζοςν ένα [1] σπόνο αζθάλιζηρ)

Όλες νη παξνρέο ηνπ Ρακείνπ ζηα κέιε ηνπ, όπσο επίζεο θαη ε
εθάπαμ παξνρή ηεο Αηνκηθήο Κεξίδαο, δεν φορολογούνται.

Ύψοσ μηνιαύασ ειςφορϊσ
Ζ κεληαία εηζθνξά πνπ θαηαβάινπλ ηα κέιε θπκαίλεηαη
από 30 έως 500 € θαη θξαηείηαη από ηε κηζζνδνζία. Ρν κέινο κπνξεί λα ηε κεηαβάιεη, κε αίηεζε ηνπ απμάλνληαο ή
κεηώλνληαο ηελ, κηα θνξά ην ρξόλν
Από ηε κεληαία εηζθνξά 4,5€ πηζηώλνληαη ζηνλ θιάδν αιιειεγγύεο,
εθ ησλ νπνίσλ 6% ρξεκαηνδνηεί ηα Ίδηα Θεθάιαηα ηνπ Ρακείνπ θαη ην
94% (αθού αθαιπεθεί ηο ποζό ηων 4,50 € για ηην αλληλεγγύη) πηζηώλεηαη ζηνλ θιάδν εθάπαμ (1), ζηελ Αηνκηθή Κεξίδα ηνπ κέινπο θαη ην
6% ρξεκαηνδνηεί ηα Ίδηα Θεθάιαηα ηνπ Ρακείνπ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ.

Ανάλυςη μηνιαίασ ειςφοράσ ύψουσ 30 €
Μηνιαία
ειζθοπά

Αηομική
Μεπίδα

Κλάδορ
Αλληλεγγύηρ

Λειηοςπγικά
έξοδα

Κάθε μήνα
30,00 €
23,97 €
4,23 €
1,80 €
Συνολικό έτους:
360,00 € 287,64 €
50,76 €
21,60 €
Υοροαπαλλαγό τουλάχιστον 79,20 € (Ν. 4172 – ΦΕΚ 167Α – Άρθρο 14 § 1ε)
Ανάλυςη μηνιαίασ ειςφοράσ ύψουσ 50 €
Μηνιαία
ειζθοπά

Αηομική
Μεπίδα

Κλάδορ
Αλληλεγγύηρ

Λειηοςπγικά
έξοδα

Κάθε μήνα
50,00 €
42,77 €
4,23 €
3,00 €
Συνολικό έτους:
600,00 € 513,24 €
50,76 €
36,00 €
Υοροαπαλλαγό τουλάχιστον 132,00 € (Ν. 4172 – ΦΕΚ 167Α – Άρθρο 14 § 1ε)
Ανάλυςη μηνιαίασ ειςφοράσ ύψουσ 100 €
Μηνιαία ειζθοπά

Αηομική
Μεπίδα

Κλάδορ
Αλληλεγγύηρ

Λειηοςπγικά
έξοδα

Κάθε μήνα
100,00 €
89,77 €
4,23 €
6,00 €
Συνολικό έτους:
1.200,00 € 1.077,24 €
50,76 €
72,00 €
Υοροαπαλλαγό τουλάχιστον 264,00 € (Ν. 4172 – ΦΕΚ 167Α – Άρθρο 14 § 1ε)

ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ
•

Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην (7κειέο)

•

Γεληθή Ππλέιεπζε Αληηπξνζώπσλ επηθξάηεηαο

•

Διεγθηηθή Δπηηξνπή

Εξωτερικού ςυνεργϊτεσ


Ινγηζηήο



Θεκαηνθύιαθαο



Νξθσηνί Διεγθηέο



Γηαρεηξηζηέο επελδύζεσλ



Δζσηεξηθόο Διεγθηήο



Γηαρεηξηζηήο Θηλδύλνπ



Αλαινγηζηήο



Λνκηθόο Πύκβνπινο



Δπελδπηηθή Δπηηξνπή (3κειή)

ΕΠΟΠΣΕΙΑ
Το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. εποπηεύεηαι και ςπόκειηαι ζε αςζηηπούρ ελέγσοςρ ζε όηι αθοπά ηη λειηοςπγία ηος, ηα όπγανα και ηοςρ ζςνεπγάηερ ηος
από:
 Ρελ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο
Τιρ ςπηπεζίερ ηος Υποςπγείος Επγαζίαρ , Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και
Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ:
 Ρελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή
 Ρε Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΗ
(Ανϊληψη τησ ατομικόσ μερύδασ)
1) Ζιηθία 50 εηώλ έρνληαο ρξόλν αζθάιηζεο ζην Ρακείν 10 έτη
2) Ζιηθία 55 εηώλ έρνληαο ρξόλν αζθάιηζεο ζην Ρακείν 5 έτη
3) Αλεμαξηήησο ειηθίαο έρνληαο ρξόλν αζθάιηζεο ζην Ρακείν 20 έτη
4) Δπίζεο Αλεμαξηήησο ειηθίαο ζε πεξίπησζε απνζηξαηείαο, έρνληαο
ρξόλν παξακνλήο ζην Ρακείν ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο
Τα πρώην μϋλη του ΛΑΜΔΕΑ, τα οπούα ϋχουν εγγραφεύ ςτο Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. και μετϋφεραν την Ατομικόσ τουσ Μερύδα, δικαιούνται Εφϊπαξ παροχό μετϊ από ϋνα (1) ϋτοσ, με την
προώπόθεςη ότι ϋχουν ςυμπληρώςει το πεντηκοςτό ϋτοσ (50 ετών)

Κϊθε χρόνο χορηγεύται ςτα μϋλη του Σαμεύου
Βεβαίσζε εηήζησλ εηζθνξώλ γηα θνξνινγηθή ρξήζε
Δλεκεξσηηθό δειηίν ζην νπνίν αλαθέξνληαη:
 Αλαιπηηθά νη εηζθνξέο πνπ θαηαβιήζεθαλ
 Ρν πνζό πνπ πηζηώζεθε ζηελ Αηνκηθή Κεξίδα ηνπ κέινπο
 Ρν πνζό πνπ θξαηήζεθε γηα ηνλ θιάδν αιιειεγγύεο

 Ρν πνζό πνπ δηαηέζεθε από ηηο εηζθνξέο ηνπ κέινπο γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Ρακείνπ
 Ζ απόδνζε ησλ επελδύζεσλ ηνπ έηνπο θαη ην πνζό πνπ αλαινγεί
ζην κέινο αλάινγα κε ην ύςνο ηεο Α.Κ.
 Ππγθεληξσηηθή εηθόλα ηεο Α.Κ. ηελ 31/12 ηνπ έηνπο
 Ξνζό πνπ θαηέβαιε ην Ρακείν σο εθάπαμ βνήζεκα ζε κέιε ηνπ ή
ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο γηα ζάλαην, Κ.Ν.Α. ή λνζήιεηα.

Τρέχουςα επενδυτική εικόνα
Ρν θαινθαίξη ηνπ 2016 ην Γ.Π. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επελδπηηθή επηηξνπή θαη κεηά από παξόηξπλζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη κε ζύλεζε θαη πξνζνρή ηα ρξήκαηα πνπ απνηακηεύνληαη από ηηο κεληαίεο εηζθνξέο ησλ κειώλ πξνρώξεζε ζηε δεκηνπξγία Κηθηνύ Ακνηβαίνπ Θεθαιαίνπ από 1/7/2016 κε ηελ επσλπκία
«ΣΕΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ MΙΚΣΟ», κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ε θαιύηεξε δπλαηή απόδνζε ηνπ
απνζεκαηηθνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ κηθξόηεξν δπλαηόλ θίλδπλν, ιακβάλνληαο πάληα ππόςε ηελ ηδηαίηεξα δύζθνιε νηθνλνκηθά πεξίνδν.
Ρε δηαρείξηζε ηνπ Ακνηβαίνπ αλέιαβε κηα από ηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο
ηνπ ρώξνπ ε Alpha Trust κε πηζηνπνηεκέλε επελδπηηθή νκάδα πνπ απνηειείηαη από έκπεηξα ζηειέρε.

Όια ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρακείνπ ππάξρνπλ κόλν ζεηηθέο
απνδόζεηο σο ζπλέπεηα ηεο ρξεζηήο θαη ζπληεξεηηθήο δηαρείξηζεο επελδύζεσλ πνπ αζθείηαη.
Πήκεξα ην Ρακείν αξηζκεί πεξίπνπ 3.500 κέιε θαη δηαζέηεη απνζεκαηηθό, ζηνλ θιάδν Δθάπαμ πεξίπνπ 12.500.000 επξώ.
Στοιχεία επικοινωνίας:

Ηλεκτρονικό Δ/νςη
http://www.teaapl.gr

e-mail
info@teaapl.gr

Τηλϋφωνο
210 5227330

FAX
210 5248397

ύνθεςη Δ..
Θϋςη
Ξξόεδξνο
Αληηπξόεδξνο
Γελ. Γξακκαηέαο
Νξγαλ. Γξακκαηέαο
Γηαρεηξηζηήο
Κέινο
Κέινο

Ονοματεπώνυμο
ΡΠΑΓΑΛΝΠ Ησάλλεο
ΓΝΠΗΑΠ Θεόδσξνο
ΑΟΕΗΚΑΛΝΓΙΝ Κηραήι
ΙΗΡΠΗΝΠ Απόζηνινο
ΠΟΠΟΖΠ Φώηηνο
ΑΘΑΛΑΠΗΝ Ξαλαγηώηεο
ΖΙΗΑΘΖΠ Διεπζέξηνο

Τηλϋφωνο
6977
6947
6937
6948
6972
6936
6942

592078
827456
279920
531700
713235
151519
058134

Νομόσ
Σαιθηδηθή
Άξηα
Αηηηθή
Θνδάλε
Ζκαζία
Θεζπξσηία
Σαιθηδηθή
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Στόχος μας
η Αλληλεγγύη

