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3η  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΩΝ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Τ.Ε.Α.ΕΤ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

     Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της 3ης  Γενικής Συνέλευσης 

Αντιπροσώπων Νομών της Επικρατείας ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ, την 4η Νοεμβρίου 2014 στην 

Θεσσαλονίκη  (Ξενοδοχείο PORTO PALACE) στην οποία συμμετείχαν  το Διοικητικό Συμβούλιο, 

τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής,  οι Αντιπρόσωποι των Νομών καθώς και επίσημοι 

προσκεκλημένοι.  

Με την παρουσία του τίμησε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο βοηθός Γεν.  Αστ. Δ/ντή 

Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Ιωακείμ ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του 

Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης . 

Επίσης, παρευρέθησαν  στη Γενική Συνέλευση ο λογιστής του Ταμείου κ. ΡΟΥΣΣΗΣ Γεώργιος 

και ο πρώην Πρόεδρος του ΛΑΜΔΕΑ κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος. 

 Από το Πυροσβεστικό Σώμα παρέστησαν ο κ. ΓΑΡΓΑΛΑΣ Κων/νος και ο κ. ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ Ηλίας 

Στη Συνέλευση παρέστησαν  οι Αναλογιστές κ. κ. Νικολάου Κων/νος και Μπέτσης Βασίλειος 

της PRUDENTIAL ACTUARIES. 

Για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη ως Πρόεδρος ο κ. ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος, και ως 

Γραμματείς οι κ.κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος  και ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος  

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν εγκρίθηκαν: 
 

1. Τα πεπραγμένα του έτους 2013 

2. Ο Ισολογισμός  χρήσεως 2013 και η Έκθεση Ορκωτού Λογιστή  

3. Ο Προϋπολογισμός του 2014, η Επενδυτική πολιτική & και η ενημέρωση από τους  

εξωτερικούς συνεργάτες  

4. Ενεργοποίηση  Αντιπροσώπων για την ενημέρωση και εγγραφή νέων μελών  

Εισηγήθηκαν στα παραπάνω θέματα και ενημέρωσαν τους Αντιπροσώπους οι εξωτερικοί 

συνεργάτες: 
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 Ενημέρωση για την πορεία των επαγγελματικών Ταμείων πραγματοποίησαν οι 

Αναλογιστές   κ. κ. Νικολάου Κων/νος και Μπέτσης Βασίλειος, συνεργάτες του ταμείου 

μας, 

  ο Οικονομικός Σύμβουλος - Λογιστής του Ταμείου κ. ΡΟΥΣΣΗΣ Γεώργιος 

 

Εντός ημερησίας διατάξεως μόνο για συζήτηση τέθηκαν τα παρακάτω 
θέματα:  

 

 Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν σε τροποποιήσεις του καταστατικού, για μείωση 

απαιτουμένων  των ημερών νοσηλείας για λήψη αποζημίωσης καθώς και μείωση 

ελαχίστου χρόνου ασφάλισης στο ταμείο, προκειμένου για λήψη αποζημίωσης, αλλά και 

αλλαγή προϋποθέσεων. Αυτά τα θέματα ανατέθηκαν στους αναλογιστές, προκειμένου 

να γίνει η σχετική μελέτη και να μας γνωστοποιηθεί, εάν δύναται το ταμείο να 

παραμείνει κατόπιν αυτών, βιώσιμο. 

 Δημιουργία τρίτου κλάδου υγείας 

 Συζητήθηκαν επίσης και άλλα θέματα εκλογικά και διαδικαστικά που θα διευκολύνουν 

την ομαλή λειτουργία του Ταμείου 

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους  εκλεκτούς προσκεκλημένους μας, τους 

εξωτερικούς συνεργάτες του Ταμείου καθώς και τους συμμετέχοντες  Αντιπροσώπους των 

Νομών  Επικρατείας του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ, οι οποίοι με την παρουσία τους και την καθοριστική 

συμμετοχή τους συνέβαλαν σε μια επιτυχημένη συνεδρίαση και έθεσαν υψηλούς στόχους για 

την πορεία του ταμείου. 

Λεπτομέρειες για τις εισηγήσεις και αποφάσεις που ελήφθησαν μπορείτε να δείτε στα 

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και ολόκληρη τη γενική συνέλευση σε βίντεο στην ηλ. 

διεύθυνση http://www.livemedia.gr/album/14486  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Την 3/11/2014 στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΘ, διεξήχθη  ενημερωτική ημερίδα για το 

ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ και τα επαγγελματικά ταμεία, την οποία παρακολούθησαν Αστυνομικοί, 

Πυροσβέστες και Λιμενικοί του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Κύριοι εισηγητές ήταν ο Πρόεδρος του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ κ. Νικόλαος ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ και ο 

Καθηγητής Αναλογιστικής και Οικονομολόγος κ. ΜΑΡΓΙΟΣ Βασίλειος, αλλά και οι Αναλογιστές 

κ.κ. Νικολάου Κων/νος και Μπέτσης Βασίλειος. Επίσης ο κ. Απόστολος ΔΟΥΜΑΣ, διοικητικό 

στέλεχος- επικεφαλής των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας PRUDENTIAL. 

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση, ο βοηθός Γεν Αστ. Δ/ντή Θεσσαλονίκης Υπ/γος 

κ. Ιωακείμ ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ, ο Διοικητής Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης Ταξ/χος κ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ 

Βασίλειος, ο Περιφερειάρχης ΠΥ Κεντρικής Μακεδονίας Αν/χος κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ο 

Υποδιοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης κ. ΣΙΜΙΤΖΗΣ, ο Πρόεδρος ΕΤ ΔΕΑ κ. 

Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ, ο Πρόεδρος της ΤΔ Θεσσαλονίκης/ ΔΕΑ κ. Βασίλειος 

ΓΙΑΝΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο Α’ Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας 

κ. Βασίλειος ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΗΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 

http://www.livemedia.gr/album/14486
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Θεσσαλονίκης κ. ΠΑΡΙΩΤΗΣ, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας για το νομό 

Θεσσαλονίκης ΠEΑΛΣ κ. ΜΑΚΡΗΣ, ο Πρόεδρος Π.O.E.Y.Π.Σ. κ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ και ο Πρόεδρος 

της Ένωσης Υπαλλήλων ΠΣ περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, καθώς και 

πλήθος συναδέλφων Αστυνομικών Πυροσβεστών και Λιμενικών. 

Οι εισηγητές εδέχθησαν πλήθος ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες συναδέλφους και 

ανέλυσαν διεξοδικά τη λειτουργία του Ταμείου, αλλά και τα βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα οφέλη για τους ασφαλισμένους. 

Την ημερίδα μπορείτε να παρακολουθήσετε και διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.livemedia.gr/video/121897  

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε. Τ. Δ. Ε. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, είναι εύρωστο, ασφαλές και ταχύτατα αναπτυσσόμενο. Τα μέλη του ΔΣ, οι 

αντιπρόσωποι των νομών αλλά και όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που  πίστεψαν στην ιδέα της 

επαγγελματικής ασφάλισης, βλέποντας πολύ μακριά από την εποχή τους, συνεχίζουν 

δυναμικά, προσφέροντας οικειοθελώς και ανιδιοτελώς, ακάματα τις υπηρεσίες τους για να 

πάει το Ταμείο μας ακόμα πιο ψηλά, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στα μέλη και 

ανακούφιση στον σκληρά δοκιμαζόμενο συνάδελφο και την οικογένειά του. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες για τα ασφαλιστικά θέματα που απασχολούν τους Αστυνομικούς, 

Πυροσβέστες και Λιμενικούς. Θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και αναζητούμε 

διαρκώς λύσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Η διαδρομή του Ταμείου από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση μέχρι σήμερα, αλλά και τα 

προηγούμενα χρόνια, καταδεικνύει τη συνετή διαχείριση, την αξιοπιστία και την αλληλεγγύη 

που προσφέρει επ’ ωφελεία των μελών του. 

Η δράση μας συμπυκνώνεται σε μια λέξη, το ζητούμενο για όλους μας:«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ».  

                              Με εκτίμηση 

Για την 3η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων Νομών Επικρατείας ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ 

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014 

 

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

            ΝΙΚ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ 

 

 

 

       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

            ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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