
 
 
 
 

 

    ARAG ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

1 

 

 

Προς:   Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α) 

  Μεσογείων 96, Αθήνα  

 

Υπ’όψιν:  Προέδρου κυρίου Ιωάννη Κατσιαμάκα 

  

   

 
Αξιότιμες κυρίες, 
Αξιότιμοι κύριοι 
 
Σε συνέχεια της από 08.12.2016 συνάντησης μας με τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α 
κύριο Ιωάννη Κατσιαμάκα, σας αποστέλλουμε προσφορά ασφάλισης Νομικής 
Προστασίας Αστυνομικών με τη βεβαιότητα ότι οι εκ μέρους μας 
προσφερόμενες υπηρεσίες θα ενδιαφέρουν άμεσα τα μέλη της ομοσπονδίας 
σας. 
       
Ο όμιλος ARAG είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος ανεξάρτητος συνεργάτης για 
το δίκαιο και την προστασία. Η ARAG είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή 
επιχείρηση στη γερμανική ασφαλιστική αγορά. Με τους 3.700 εργαζομένους 
του ο όμιλος πετυχαίνει έσοδα από πωλήσεις και ασφάλιστρα πάνω από 1,6 
δισεκατομμύρια Ευρώ.  
         
Εκτός Γερμανίας η ARAG έχει επεκταθεί σε άλλες δεκατέσσερις ευρωπαϊκές 
χώρες στις Η.Π.Α. και το Καναδά, για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της. 
Στην αγορά της Νομικής Προστασίας των Η.Π.Α. η ARAG κατέχει σήμερα την 
πρώτη θέση, ενώ ο όμιλος  ηγείται στις αγορές της Ισπανίας και Ιταλίας.  
         
Στην Ελλάδα η ARAG είναι αναγνωρίσιμη δύναμη και πρωταγωνιστεί στην 
ασφαλιστική αγορά του κλάδου της Νομικής Προστασίας από το 1972 και 
συνεχίζει με επιτυχία. 
     
Η ARAG πρωτοπόρος στην αγορά έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για 
υπαλλήλους δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς και για σώματα ασφαλείας και 
στρατιωτικούς.  
 
Ασφαλισμένοι στην ARAG είναι αρκετά σωματεία, ενώσεις ή σύλλογοι, όπου 
καλύπτουν τα μέλη τους για εργασιακά θέματα κυρίως (π.χ. ΕΑΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΑΥ 
ΒΟΛΟΥ, ΕΑΥ ΣΑΜΟΥ, ΕΑΥ ΕΥΒΟΙΑΣ …κλπ).  
Μεγάλο πλήθος αστυνομικών είναι ασφαλισμένοι χωρίς τη μεσολάβηση 
σωματείων, ενώσεων ή συλλόγων με ατομικό συμβόλαιο στην εταιρία μας. 
  
Έχουν εκδοθεί πάνω από 1.000.000 συμβόλαια Νομικής Προστασίας στην 
Ελλάδα. 

 

Η ARAG είναι η μοναδική εταιρία Νομικής Προστασίας που καλύπτει την 
παράσταση δικηγόρου στα πειθαρχικά συμβούλια και προσφυγές σε 
διοικητικά δικαστήρια και όχι μόνο τη σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων ή 
εξηγήσεων. 

 

ARAG SE 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α 
(ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 

 

Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται οι αστυνομικοί για τις εξής περιπτώσεις: 

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 

 δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων 

 θέματα συνυπηρέτησης 

 ακύρωση πειθαρχικών ποινών  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των 

ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο 

πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα 

πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία/ 

δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια 

(ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.). 

ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην 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.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ  

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις 

περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, ψευδούς καταμήνυσης, δυσφήμισης, που έχουν σχέση με την 

επαγγελματική του δραστηριότητα. Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/ δικογραφίας, που τίθενται υπ' 

όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. 

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.  

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Νομικές Συμβουλές για τις ανωτέρω καλύψεις παρέχονται άμεσα. Για ερωτήματα που δεν συνδέονται άμεσα με 

ασφαλιστικές περιπτώσεις, παρέχονται μετά τριμήνου από την έναρξη της ασφάλισης. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: 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. 

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Ασφαλιστικό ποσό 26.000 € ανά περίπτωση. 

 

 

 

Σ' όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει: 

 
 τις αμοιβές του δικηγόρου, 

 τα δικαστικά έξοδα, 

 τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών, 

 τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων, 

 τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων, 

 την  επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη. 
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Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:  
 
 Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται απ' 

τον Νόμο, καθώς & σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή του νόμιμου κάτοχου του 
οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας. 
 

 Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων,  
 που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα 

καθώς   και των ρυμουλκούμενων, αναφορικά με την διεκδίκηση υλικών ζημιών και συναφών 
απαιτήσεων 

 που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, 
περιλαμβανομένης και της κατοικίας του ασφαλισμένου,  

 που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων, 
 που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία, 
 που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από 

γενετικές  ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια, 
 

 Σε περιπτώσεις διαφορών  
 από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο ασφαλισμένος,  
 από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους, 
 από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων, 
 από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα, 
 από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο, 
 φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως, 

 
 Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από  έξι μήνες μετά την λήξη του 

ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.   
 

 Για την διαδικασία κήρυξης του νόμου κλπ ως αντισυνταγματικού  
Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται για 

πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας τάξης 

και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και γενετήσιας 

ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β 

(ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ …κλπ) 

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι με την ιδιότητά  τους ως μέλη Διοικητικού 

Συμβουλίου, για μία δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.  

Ασφαλιστική  προστασία σύμφωνα με το άρθρο των γενικών όρων ασφαλίσεως Ν.Π. παρέχεται:              

                    

 για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας 

παράβαση ποινικών διατάξεων                                

 για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την 

ασφαλισμένη δραστηριότητα του Δ.Σ.         

 για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας, εφόσον 

υπάρχει.                                                     

 για την υποβολή μήνυσης για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, εξύβρισης, δυσφήμισης και 

παράσταση πολιτικής αγωγής.                        

 για την κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. υποβολή μέχρι δύο (2) εντός της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου 

εγκλήσεων, κατά της εργοδοτικής πλευράς, εφόσον νομικώς στοιχειοθετούνται, αλλά μόνο για την μη 

καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών ή άλλων προβλεπόμενων και μη καταβαλλόμενων παροχών στους 

εργαζομένους που για λογαριασμό τους το Δ.Σ. δικαιούται να ενεργεί. 

 για την κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. εκπόνηση μέχρι τριών (3) εντός της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου 

αναφορών, υπομνημάτων, γνωματεύσεων ή εξώδικών δηλώσεων προς την εργοδοτική πλευρά ή την 

προϊστάμενη εποπτική αυτής αρχή, για υπηρεσιακά θέματα των εργαζομένων που για λογαριασμό τους 

το Δ.Σ. δικαιούται να ενεργεί. 

 για νομικές συμβουλές σχετικά με την ασφαλισμένη δραστηριότητα. 

 

Σ' όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει: 

 
 τις αμοιβές του δικηγόρου, 

 τα δικαστικά έξοδα, 

 τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών, 

 τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων, 

 τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων, 

 την  επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη. 
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Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:          

                              

 για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης                                                             

 για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από εργατικές σχέσεις ως και με φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης και περίθαλψης.                                  

 για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από μισθωτικές διαφορές κάθε είδους.                                                                      

 για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, 

κατόχου ή οδηγού οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα, καθώς και ρυμουλκούμενων.                                      

 για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που απορρέουν άμεσα απ' τη μελέτη την οικοδόμηση ή τη 

μετατροπή ενός ακινήτου κτίσματος ή μέρους κτίσματος, των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται 

να γίνει  κύριος ή  κάτοχος.  

 σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων 

κάθε είδους.                                        

 σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις προσλήψεως των νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων.                                                            

 σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα σήματα, 

τις ευρεσιτεχνίες κλπ.                         

 σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως. Περιλαμβάνονται και οι διαφορές που 

έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, καθώς και τα ποινικά αδικήματα 

για τις σχετικές παραβάσεις.                                                          

 για διαδικασίες σε διεθνή δικαστήρια και αρχές.                          

 σε περιπτώσεις διαφορών απ' το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο.   

 αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πόλεμο, εχθροπραξίες 

εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες ανταπεργίες σεισμούς , ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές 

ανωμαλίες από  ακτινοβόλο ραδιενέργεια.                                                      

 για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη 

του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.        

 για διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά συμβιβαστικών διευθετήσεων αναγκαστικής εκτελέσεως.                                                

σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση ορίων 

ακινήτων και εμπράγματη δουλεία. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α 

ΚΩΔ. 

ΑΡΙΘ. 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΜΙΚΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

(ανά ασφαλισμένο) 

ΓΔ 031 
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
70,00€ 

 

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α  

(ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α) 

 

1. Για ασφάλιση άνω των 400 μελών και καταβολή του ασφαλίστρου από την ομοσπονδία σας, 

τα ασφάλιστρα μειώνονται σε 30€ για κάθε μέλος. 

 

2. Στη περίπτωση ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ανεξαρτήτως του αριθμού των 

ασφαλισμένων, και εφόσον είναι μέλη της Π.Ο.ΑΞΙ.Α, θα χορηγηθεί έκπτωση 20%  

και τα ετήσια ασφάλιστρα θα διαμορφωθούν σε 56,00€ ανά ασφαλισμένο. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β 

ΚΩΔ. 

ΑΡΙΘ. 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΙΚΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

ΔΔ 349 
ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

για 7 μέλη 
600 € 

 

Άνω των 7 μελών, 50€ ετήσια μικτά ασφάλιστρα για κάθε μέλος. 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος 

 

Διευθυντής Πωλήσεων 
ARAG SE 
Φειδιππίδου 2, 11526 Αθήνα 
Τηλ. 210-7490800, 210-7490945 Fax. 210-7710807, 210-7770368 
 

  kontogeorgos@arag.gr  LinkedIn  Arag Hellas   www.ARAG.gr 

mailto:kontogeorgos@arag.gr
https://gr.linkedin.com/in/kostaskontogeorgos
https://www.youtube.com/channel/UCQjkt7oad_prYuUNko-3V1A
http://www.arag.gr/

