
(Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.  Ν.Π.Ι.Δ.)



ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ:
Το εν ενεργεία ένστολο και
πολιτικό προσωπικό των

Αρχηγείων
της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού Σώματος
και του Λιμενικού Σώματος
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ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Εξωτερικοί συνεργάτες

•Διοικητικό Συμβούλιο
(7μελές) •Λογιστής

•Γενική Συνέλευση
Αντιπροσώπων
επικράτειας

•Ορκωτοί Ελεγκτές

•Ελεγκτική Επιτροπή •Εσωτερικός Ελεγκτής

•Αναλογιστής

•Επενδυτική Επιτροπή (3μελή)

•Θεματοφύλακας

•Διαχειριστές επενδύσεων

•Διαχειριστής κινδύνου



ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δ/νση Επαγγελματικής Ασφάλισης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ



Δύο κλάδοι ασφάλισης
με οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια:

1.1.ΚλάδοςΚλάδος ΕφάπαξΕφάπαξ: : 
Λειτουργεί με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα των

καθορισμένων εισφορών (Defined Contribution).

2.  2.  ΚλάδοςΚλάδος ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης: 
Λειτουργεί με το αναδιανεμητικό σύστημα των

καθορισμένων παροχών.
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Παροχή εφάπαξ σε περίπτωση θανάτου (15.000 
€)

Παροχή εφάπαξ σε περίπτωση αναπηρίας
(10.000 €)

(Δικαίωμα παροχών στα μέλη μετά το 2ο έτος ασφάλισης. Mε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης εφόσον συνέβη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και
ένεκα αυτής θα καταβάλλονται τα ποσά από την συμπλήρωση του 1ου
έτους από την εγγραφή στο ταμείο,  μετά τη δημοσίευση της σχετικής
τροποποίησης στο ΦΕΚ)

Παροχή ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος σε περίπτωση νοσηλείας
(20€) ημερησίως μετά την 9η ημέρα.

(Δικαίωμα παροχών για νοσήλεια στα μέλη μετά το 1ο έτος
ασφάλισης)
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•• ΚλάδοςΚλάδος ΕφάπαξΕφάπαξ: 

•• 94%94% της μηνιαίας εισφοράς των μελών (από 30€
μέχρι 500€), το 6%6% χρηματοδοτεί τα Ίδια
Κεφάλαια του Ταμείου τα οποία
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών.

• ΚλάδοςΚλάδος ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης: : 

•• 4,54,5€€ μηνιαία εισφορά, εκ των οποίων 6% 6% 
χρηματοδοτεί τα Ίδια Κεφάλαια του Ταμείου.



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
Επιλογή του μέλους

Από 30 € έως 500 €
Δυνατότητα μεταβολής
του ύψους της εισφοράς
μία φορά κάθε έτος
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ν. 4172/2013
Άρθρο 14 § 1ε

Φοροαπαλλαγή ανάλογα με την κλίμακα που
υπάγεται το εισόδημά του μέλους

Κατά 22% για ετήσιο εισόδημα ως 20.000 €

Κατά 29% για ετήσιο εισόδημα ως 30.000 €

Κατά 37% για εισόδημα ως 40.000 €

Κατά 42% για περισσότερο από 40.000 €



(1ο Παράδειγμα)

Συνολικό ποσό για Κλάδο Αλληλεγγύης & Λειτουργικά έξοδα: 6,03 Χ 12 = 72,36 €
Φοροαπαλλαγή τουλάχιστον 79,20 €



Μηνιαία Εισφορά 60 €
(2ο Παράδειγμα)

Συνολικό ποσό για Κλάδο Αλληλεγγύης & Λειτουργικά έξοδα: 7,83 Χ 12 = 93,96 €
Φοροαπαλλαγή τουλάχιστον 158,40 €



(3ο Παράδειγμα)

Μηνιαία Εισφορά 100 €

Συνολικό ποσό για Κλάδο Αλληλεγγύης & Λειτουργικά έξοδα: 10,23 Χ 12 = 122,76 €

Φοροαπαλλαγή τουλάχιστον 264,00 €



Συστάθηκε και λειτουργεί από
τον Ιούλιο του 2016 με στόχο

τη διαχείριση των
αποθεματικών του Ταμείου

Εταιρεία Διαχείρισης:



Προϋποθέσεις δικαιώματος εφάπαξ
παροχής

(ανάληψη Ατομικής Μερίδας)
1) Ηλικία 50 ετών έχοντας χρόνο ασφάλισης στο
Ταμείο 10 έτη

2) Ηλικία 55 ετών έχοντας χρόνο ασφάλισης στο
Ταμείο 5 έτη

3) Ανεξαρτήτως ηλικίας έχοντας χρόνο
ασφάλισης στο Ταμείο 20 έτη

4) Επίσης Ανεξαρτήτως ηλικίας σε περίπτωση
αποστρατείας, έχοντας χρόνο παραμονής στο
Ταμείο τουλάχιστον ένα (1) έτος



Κάθε χρόνο χορηγείται στα μέλη του Ταμείου

Ενημερωτικό δελτίο στο οποίο αναφέρονται:

Αναλυτικά οι εισφορές που καταβλήθηκαν

Το ποσό που πιστώθηκε στην Ατομική Μερίδα του μέλους

Το ποσό που κρατήθηκε για τον κλάδο αλληλεγγύης

Το ποσό που διατέθηκε από τις εισφορές του μέλους για τα

λειτουργικά έξοδα του Ταμείου

Η απόδοση των επενδύσεων του έτους και το ποσό που

αναλογεί στο μέλος ανάλογα με το ύψος της Α.Μ.

Συγκεντρωτική εικόνα της Α.Μ. την 31/12 του έτους

Βεβαίωση ετήσιων εισφορών για φορολογική χρήση



META ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α. ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
(2011   2016)

Βοηθήματα λόγω
θανάτου

Σε14 οικογένειες
συναδέρφων

205.000 €

Για Μόνιμη Ολική
Ανικανότητα (Μ.Ο.Α.) 
σε 24 συναδέλφους
276.000 €

Για νοσηλεία σε
Νοσοκομεία & Κλινικές

37.800 €



Τα ασφαλισμένα μέλη, σε περίπτωση
αλλαγής της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, μπορούν να

μεταφέρουν τα δικαιώματα τους σε άλλο
ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, 

χωρίς χρονικό περιορισμό παραμονής
στο Τ.Ε.Α.Α.Λ.Π.



Όλες οι παροχές που χορηγεί το
Ταμείο στα μέλη του, όπως

επίσης και η εφάπαξ παροχή της
Ατομικής Μερίδας, 
δεν φορολογούνται.



Ευχαριστώ
για την προσοχή σας !

Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. – Μάιος 2017 – ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος


