
Συνεργασία Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Αττικής με τις   Ασφάλειες 
Νομικής Προστασίας ARAG - Παρουσίαση προνομιακής προσφοράς 

 

Μετά από επαφές της Ένωσης μας με τον Διεθνή ασφαλιστικό όμιλο της ARAG, 
εξασφαλίσαμε για τα μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 
Περιφέρειας Αττικής, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα νομικής προστασίας που να 
καλύπτει κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από το επάγγελμά μας. Το ειδικό 
αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει εν συντομία τις κατωτέρω καλύψεις: 

1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ όπως για παράδειγμα: 
✓ Αναφορές υπηρεσιακές ή μη 
✓ Θέματα προαγωγών -  κρίσεων 
✓ Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας 
✓  Μεταθέσεις, μετατάξεις  
✓ Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία 
✓  Ε.Δ.Ε,  ακύρωση πειθαρχικών ποινών 
✓ Διεκδικήσεις δικαιωμάτων άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων 
✓ Θέματα συνυπηρέτησης  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα 
δικαιώματα των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις της Υπηρεσίας 
τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση 
των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.  

2. ΠΟΙΝΙΚΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν 
κατηγορούνται για εξ' αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα . Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας 
κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν 
τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος. Επίσης πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία 
περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης και την 
προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, 
αίτηση ακύρωσης κτλ.). 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ 

Αφορά τις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής. 

4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Αφορά νομικές συμβουλές για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις 
εντός της περιόδου ασφάλισης, παρέχονται μετά τρίμηνο. από την έναρξη της ασφάλισης. 

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών 
δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη 
διάρκεια της ασφάλισης, με ασφαλιστικό όριο κάλυψης τις 26.000 € ανά περίπτωση. 

Η ARAG αναλαμβάνει 

✓ τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου ή ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει 
έμπειρο και εξειδικευμένο για κάθε περίπτωση δικηγόρο της εταιρείας.  

✓ Τα δικαστικά έξοδα. 
✓ Τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών  
✓ Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο 

πραγματογνωμόνων. 
✓ την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη 

Το αρχικό ποσό ετησίων ασφάλιστρων ανέρχεται για κάθε ασφαλισμένο  σε 72,50 ευρώ.  

Στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης εξασφαλίστηκε ότι θα υπάρξει διαφορετική προνομιακή τιμή στην 
περίπτωση μεγάλου αριθμού ενδιαφερόντων: 



ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α. 

151-300 25% 54,38 € 

301-700 30% 50,75 € 

701-1000 35% 47,13 € 

1001 και άνω 40% 43,50 € 

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για το ασφαλιστικό αυτό πρόγραμμα, θα πρέπει να επισκεφτούν 
τον σύνδεσμο https://www.arag.gr/gr/templates/arag/forms/arag-eypspa.html μέχρι την 
31/12/2019 και να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής, καταχωρώντας τα προσωπικά τους στοιχεία στην 
φόρμα που έχει δημιουργήσει για εμάς η εταιρεία. Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, 
συνεργάτης της ARAG θα επικοινωνήσει με τους ενδιαφερόμενους α) για να ενημερώσει για την τελική 
τιμή που θα προκύψει με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων και β) για τις απαιτούμενες διαδικασίες 
έναρξης της συνεργασίας και έκδοσης του συμβολαίου σας.   

*** Η έγκυρη συμπλήρωση της ΦΟΡΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ είναι σημαντική, 
προκείμενου να προσδιοριστεί η τελική τιμή έναρξης *** 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις απευθύνεστε στον Ασφαλιστικό πράκτορα κ. Σπύρο 
Ιατρού στο τηλέφωνο 6932 249793 και email:  spirosiatrou@yahoo.gr . 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ARAG 

Η ARAG είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος ανεξάρτητος συνεργάτης, με παρουσία σε 17 χώρες - 
συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά - και εκπροσωπείται επίσης από διεθνή 
υποκαταστήματα, θυγατρικές και holdings σε πολυάριθμες διεθνείς αγορές στις οποίες κατέχει ηγετική 
θέση ως πάροχος νομικής προστασίας και νομικών υπηρεσιών. Είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή 
επιχείρηση στη Γερμανική ασφαλιστική με εξειδίκευση στη Νομική Προστασία και σε άλλα ελκυστικά 
προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στις ανάγκες των πελατών της. Στη Γερμανία Δραστηριοποιείται 
και στις γενικές ασφαλίσεις, στην υγεία και στη σύνταξη. Ο Όμιλος με περισσότερους από 4.000 
υπαλλήλους, επιτυγχάνει εισοδήματα και έσοδα από ασφάλιστρα συνολικού ύψους 1,6 δισ. Ευρώ . Στην 
Ελλάδα η ARAG είναι αναγνωρίσιμη δύναμη και πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά του κλάδου 
της Νομικής Προστασίας από το 1972 και συνεχίζει με επιτυχία. 

 

➢ Για το αναλυτικό πρόγραμμα της οικονομικής προσφοράς που μας έχει απευθύνει η εταιρεία, με  
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις πατήστε ΕΔΩ 
 

➢ Για την συμπλήρωση της φόρμας ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ 
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