
Ως επίμετρον της σημερινής παρουσίασης, προβαίνουμε σε απολογισμό διοικητικών 

θεμάτων Α’ 6μήνου του Ταμείου μας, γνωρίζοντας στο Συνέδριό σας τα ακόλουθα: 

Το Α’ 6μηνο του παρόντος έτους η Διοίκηση του Ταμείου μας, προέβη σε καθοριστικές 

θεσμικές παρεμβάσεις και διαρθρωτικές τομές, είτε με επεξεργασία και έκδοση νομοθετικών 

ρυθμίσεων, είτε με όμοια Αποφάσεων – Πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα. Με την εκδήλωση 

των άνω ενεργειών επετεύχθη εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου των παροχών, άρση 

ανισομερειών και ανισοτήτων, επίλυση διφορουμένων νομικών θεμάτων, δρομολογήθηκαν δε 

και προωθούνται περαιτέρω παρεμβατικά μέτρα βέλτιστης λειτουργίας του Φορέα.  

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω: 

1. Κατάργηση με νομοθετική ρύθμιση οριστικά της χορήγησης συμπληρωματικών εφάπαξ 

βοηθημάτων σε διοικητικώς αποκαθισταμένους και μη επανερχομένους στην ενεργό 

υπηρεσία τ. μετόχους των Τομέων Πρόνοιας, ανισότητα που είχε ενδυθεί μακροχρόνια τον 

χαρακτήρα θεσμού για τρεις (3) 10ετίες, από το 1981 και εντεύθεν, απαιτηθείσας για την 

αποκατάσταση της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης στο σύνολο των μετόχων. Το εν λόγω 

μέτρο, ειδικά για τον Τ.Π.ΑΣ., αποτελεί σημαντική επικουρική στήριξη και ευρίσκεται στο 

εύρος της φιλοσοφίας των μέτρων διασωστικού χαρακτήρα του Τομέα, στη συνέχεια της 

καθιέρωσης του υποχρεωτικού χρόνου ασφάλισης των 31 ετών για την χορήγηση του 

εφάπαξ βοηθήματος, μέτρου που εκ του αποτελέσματος κρίνεται όχι μόνον αναπότρεπτο 

ταμειοσώο, αλλά θεμελιακής σταθερότητας για την ταμειακή ανάταξη του Τ.Π.ΑΣ. και 

δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος από τις αρχές του έτους 2013. 

2. Θέσπιση με νομοθετική ρύθμιση καθορισμού της έννοιας του χρόνου ασφάλισης για την 

χορήγηση εφάπαξ παροχής, οριζομένου προς τούτο ότι είναι μόνον ο πραγματικός χρόνος 

εργασίας στην Ελληνική Αστυνομία, για τον οποίο απεδόθησαν επίκαιρα υπέρ των Τομέων 

Πρόνοιας οι προβλεπόμενες εισφορές.  

3. Ως απόρροια της προηγούμενης διάταξης, προέκυψε η ικανοποίηση ενός μακροχρόνιου και 

δίκαιου αιτήματος των μετόχων των Τομέων Πρόνοιας της Ελληνικής Αστυνομίας, που 

κατετάγησαν πριν την εφαρμογή του θεσμού των Πανελληνίων Εξετάσεων (1995) και 

συγκεκριμένα η αναγνώριση του διανυθέντος χρόνου στις Σχολές Δοκίμων Χωροφυλάκων 

και Αστυφυλάκων, ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης με καταβολή αναλογουσών εισφορών. 

4. Καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων σειράς προτεραιότητας για την χορήγηση των εφάπαξ 

χρηματικών βοηθημάτων στους εξερχομένους από τον Τ.Π.ΑΣ. μετόχους για αποτροπή 

οιασδήποτε υπόνοιας απόκλισης της κανονικότητας ή παραβίασης των αρχών δικαιοσύνης και 

ίσης μεταχείρισης. 

5. Καθορισμός τμηματικής απόδοσης κρατήσεων (εισφορών) ονομασίας δοκίμων Αστυφύλακων 

και δοκίμων Αξιωματικών σε Αστυφύλακες σε Υπαστυνόμους Β’ αντί των τριών (3) σε 

δεκαοκτώ (18) και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις αντίστοιχα, στους Τομείς που 

ανήκουν, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης αυτών, συντρεχόντων των εκτάκτως και απροόπτως 

προκυψασών οικονομικών δυσχερειών, ένεκα της επελθούσας οικονομικής κρίσης. 

6. Νομοθετική ρύθμιση δανειακών οφειλών μετόχων ανά Τομέα, με επίτευξη αμοιβαίας 

διασφάλισης και προστασίας των συμφερόντων μετόχων και του Ταμείου, αποτροπή 

δικαστικών αντιδικιών και αγώγιμων εκατέρωθεν αξιώσεων, αποκλεισμός παράλογων 

τοκογονιών, κλπ., αφού δια νόμου πλέον θα γίνεται συμψηφιστική απόσβεση των οφειλών 

του μετόχου από τους Τομείς στους οποίους ανήκει ο μέτοχος – ασφαλισμένος, καθώς επίσης 

12μηνη επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής δανείων με εξάμηνη περίοδο χάριτος. 



7. Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, 

ομοιοτρόπως για όλους τους Τομείς του Φορέα μας (κοινό επιτόκιο, ίδιος χρόνος 

αποπληρωμής, κλπ.). 

8. Έναρξη διαδικασιών ενοποίησης των Επικουρικών Τομέων της Ελληνικής Αστυνομίας, με 

στόχο πολλαπλά ωφελήματα για το Ταμείο και τους μετόχους (διασφάλιση της αποδιδόμενης 

επικουρικής σύνταξης, κοινή εισφορά, κλπ.). 

9. Ανάθεση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο εκπόνησης – σύνταξης – κατάρτισης και έκδοσης 

Αναλογιστικών Μελετών Βιωσιμότητας των Τομέων Πρόνοιας και του Κλάδου Υγείας του 

Ταμείου μας, για την διαπίστωση των δεδομένων της οικονομικής κατάστασης αυτών και 

λήψη ενδεχομένως μέτρων διασφάλισης της μακροπρόθεσμης ισορροπίας των. 

10. Εκκίνηση διαδικασίας έγκρισης από την Εποπτεύουσα Αρχή διενέργειας Αναλογιστικής 

Μελέτης επέκτασης του Κ.Υ.Υ.Α.Π., ώστε να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν τόσον οι 

νεοεισερχομένοι στο σύνολό τους Αστυνομικοί στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, όσον και 

οι καταταχθέντες αναδρομικά σε βάθος 5ετίας ασφαλισμένοι τέως Χωρ/κής, δεδομένου ότι 

μετά από εκτίμηση στατιστικών στοιχείων του Κ.Υ.Υ.Α.Π. τούτο λυσιτελές φαίνεται να 

παρίσταται για αμφότερα τα μέρη. 

11. Υλοποίηση ενίσχυσης του Ταμείου μας σε πρώτο στάδιο με εννέα (9) Αξιωματικούς 

Ειδικών Καθηκόντων, οικονομικής – λογιστικής και στατιστικής κατεύθυνσης, με σταθερό 

στόχο μακροπρόθεσμα και για νέα ενίσχυση με την εν λόγω κατηγορία Αξιωματικών, στο 

εύρος της στελέχωσης του Φορέα μας με εξειδικευμένο προσωπικό συνέχειας, διάρκειας και 

μονιμότητας. 

Τέλος, σημειώνουμε ότι το Ταμείο ευρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, αφού αποτελεί τμήμα του 

ασφαλιστικού συστήματος, δοκιμάζεται δραστικά από την σοβούσα οικονομική κρίση και ύφεση, 

απαιτουμένης άμεσα ικανής περαιτέρω ενίσχυσης - στελέχωσης με προσωπικό, αφού το 

υπηρετούν κρίνεται ως ολιγάριθμο και μη επαρκές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του 

αναγκών, με προϋπόθεση την γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου, για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των σοβαροτάτων θεμάτων παρόντων κινδύνων και όχι ορατών, που καλείται 

αυτό να αντιμετωπίσει σε χαλεπούς καιρούς.  

 


