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E Ι Δ Ι Κ Ο Σ   Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ   Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν   Τ Ο Υ 
Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ                                 Α Ρ Ω Γ Η Σ   Κ Α Ι   Α Λ Λ Η Λ Ο Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 
Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Ω Ν   Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Ν   Ξ Ε Ν Ω Ν    Γ Λ Ω Σ Σ Ω Ν 

 

( Όπως τροποποιήθηκε από τη Γ.Σ. της 28.08.2021 ) 

--------------------- 
 

Ο Ειδικός Κανονισμός Παροχών του Ταμείου Αρωγής και Αλληλοβοήθειας 
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών ( Τ.Α.Α.K.Ξ.Γ. ) πιο κάτω για συντομία «Ταμείο» 
που ψηφίστηκε στις 09/04/1989 από τη Γενική Συνέλευση του Ταμείου και 
τροποποιήθηκε από αυτήν στις 05/05/1990, 05/05/1991, 20/06/1992, 24/04/1993, 
06/06/1994, 05/06/1995, 10/06/1996, 30/06/1997, 22/06/1998, 28/06/1999, 
03/07/2000, 11/02/2001, 08/07/2001, 01/07/2002, 07/07/2003, 26/06/2005, 
25/06/2006, 25/06/2007, 29/06/2008, 28/06/2009, 28/06/2010, 25/06/2011, 
24/08/2012, 01/07.2013, 22/06/2014, 28/06/2015, 27/06/2016 26/08/2017, 
25/08/2018,    25/08/2019,     28/08/2021  έχει ως εξής: 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο 

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
 

Άρθρο 1 

Ι σ χ ύ ς - σ κ ο π ό ς τ ο υ Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ 
 

 

1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τις 28.8.2021, προβλέπεται από το άρθρο 2 του 

Καταστατικού του Ταμείου και αποβλέπει στην ειδικότερη ρύθμιση του ύψους, 

του είδους και των προϋποθέσεων και όρων των παροχών που χορηγεί το Ταμείο 

στα μέλη του. 

2. Κάθε διάταξη του Κανονισμού και κάθε ερμηνεία των διατάξεων αυτού δεν 

ισχύει, αν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού του 

Ταμείου. 

 

Άρθρο 2 

Δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι π α ρ ο χ ώ ν 
 

Μόνοι δικαιούχοι λήψεως των παροχών που χορηγεί το Ταμείο, σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός αυτός, είναι το τακτικό μέλος του 

Ταμείου και από τους κληρονόμους του ο/η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του ή και τα 

ενήλικα παιδιά του, όπου αυτό προβλέπεται. 

Μετά την κανονική του έξοδο από το επάγγελμα το μέλος διατηρεί το δικαίωμα 

λήψης των αντίστοιχων παροχών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 
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Άρθρο 3 

Τ α κ τ ι κ ό μ έ λ ο ς - ε γ γ ρ α φ ή - δ ι α γ ρ α φ ή 
 

 
1. Δυνατότητα εγγραφής : Από της ενάρξεως ισχύος του από 08/07/2003 

τροποποιημένου Κανονισμού, τακτικό μέλος του Ταμείου, πιο κάτω για συντομία «μέλος»      

μπορεί να γράφεται κάθε Ιδιοκτήτης – Καθηγητής κέντρου ξένων γλωσσών στο πρόσωπο 

του οποίου συντρέχουν, αθροιστικά, οι εξής προϋποθέσεις: Ο αιτών την εγγραφή του στο 

Ταμείο θα πρέπει: α) Να διατηρεί κέντρο ξένων γλωσσών (Κ.Ξ.Γ.) στο όνομά του  β) Να 

έχει τα προσόντα διδασκαλίας ξένων γλωσσών γ) Να είναι τακτικό μέλος σωματείου-

μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. δ) Να μην είναι μέλος άλλου ταμείου (σωματείου) αρωγής-

αλληλοβοήθειας, ενισχυόμενου από την Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ε) Να μην είναι μέλος σωματείου-

μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. τα μέλη του οποίου έχουν ιδρύσει άλλο ταμείο (σωματείο) αρωγής-

αλληλοβοήθειας ενισχυόμενο από την Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.  Οι τελευταίες δύο, υπό στοιχεία δ' και 

ε' προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την εγγραφή 

του στο Ταμείο (Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ )        είναι ή ήταν μέλος σε δύο σωματεία-μέλη της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. και, 

βάσει της ιδιότητάς του ως μέλους σε ένα από τα σωματεία αυτά, έχει εγγραφεί μέλος και 

άλλου ταμείου  (σωματείου) αρωγής-αλληλοβοήθειας, το οποίο έχει ήδη, μέχρι τις 

24/04/1993 ιδρυθεί και ενισχύεται από την Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. 

 
2. Εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους ως μέλη του Ταμείου όσοι έχουν 

ήδη εγγραφεί σ΄ αυτό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που όριζε το άρθρο 3 του από 10ης 

Ιουλίου 1988 ιδρυτικού Καταστατικού, όπως αυτό ίσχυε μέχρι τις 24/04/1993, και 

ανεξάρτητα αν κατά την εγγραφή τους ήταν μέλη και άλλου ταμείου (σωματείου) αρωγής-

αλληλοβοήθειας ενισχυόμενου από την Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. 

 

3. Μέλος το οποίο έχει συμπληρώσει 20 χρόνια ως ιδιοκτήτης κέντρου ξένων 

γλωσσών και μέλος του τοπικού συλλόγου του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του 

Ταμείου, εφόσον μετά την παύση λειτουργίας του Κέντρου του ξένων γλωσσών 

συνεχίζει την    επαγγελματική δραστηριότητά του με άδεια «οικοδιδασκάλου». 

 
4. Αίτηση - πιστοποιητικά εγγραφής: Για να γίνει κάποιος μέλος του Ταμείου 

υποβάλλει αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία δηλώνει, ότι 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό και τον Ειδικό Κανονισμό Παροχών που 

ισχύει κάθε φορά, με συνημμένα στην αίτηση πιστοποιητικά : 
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α) Άδεια ίδρυσης του κέντρου ξένων γλωσσών του (φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από το 

σωματείο που είναι μέλος) 

β) Άδεια λειτουργίας του Κ.Ξ.Γ. ( φωτοαντίγραφο επικυρωμένο )  

γ) Τελευταία ανανέωση της άδειας ή τελευταία μεταφορά του Κ.Ξ.Γ. (φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένο) 

δ)  Άδεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών (φωτοαντίγραφο επικυρωμένο) 

ε) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  (2 όψεις, επικυρωμένο) 

στ) Πιστοποιητικό σωματείου - μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ή άλλο δικαιολογητικό που 

αποδεικνύει, ότι ο αιτών είναι μέλος του σωματείου αυτού και εξακολουθεί να διατηρεί 

κέντρο ξένων γλωσσών στο όνομά του. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, με την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν είναι  μόνιμα 

και ολικά ανίκανος με αναπηρία 67% και άνω. Το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος θα 

επικυρώνεται στην υπεύθυνη δήλωση από δημόσια αρχή ή και από το σύλλογο ιδιοκτητών 

κέντρων ξένων γλωσσών, του οποίου ο αιτών είναι μέλος. 
 

5. Στοιχεία αιτούντος : Στην αίτηση εγγραφής περιέχεται υπεύθυνη δήλωση  στην 

οποία αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία του αιτούντος : 

α) Η ημερομηνία και ο τόπος γέννησής του. 

β) Εάν είναι ανύπαντρος, παντρεμένος, διαζευγμένος ή χήρος. 

γ) Τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, δηλαδή σύζυγος και παιδιά , και οι 

ημερομηνίες γέννησής τους. 

δ) Η διεύθυνση κατοικίας και φροντιστηρίου του αιτούντος. 

ε) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι χρήσιμο 

για την ενημέρωση του Μητρώου Μελών του Ταμείου. 

στ) Επαγγελματική κατάσταση του/της συζύγου του αιτούντος. 
 

6. Αποδοχή αίτησης : Η αίτηση εγγραφής γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 

δυο μήνες από την υποβολή της αίτησης, αφού διαπιστωθεί, ότι ο αιτών συγκεντρώνει 

όλες τις απαιτούμενες για την εγγραφή του προϋποθέσεις. Σε περίπτωση απορριπτικής 

απόφασης, αυτή πρέπει να περιέχει τους λόγους απόρριψης της αίτησης, οπότε ο αιτών 

μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά την απόρριψη Γενική Συνέλευση, η οποία και 

αποφασίζει οριστικά. 
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7. Δικαίωμα εγγραφής - συνδρομής, ειδική εισφορά:  α) Το δικαίωμα εγγραφής 

ανέρχεται σε 44 ευρώ. Η ετήσια συνδρομή των 300,00€  καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε 

σε μηνιαίες δόσεις, είτε σε λιγότερες, όπως διευκολύνει το κάθε μέλος, με την 

προϋπόθεση της έγκαιρης εξόφλησής της κάθε έτος. Η ετήσια συνδρομή οφείλεται 

ολόκληρη, εάν το μέλος εγγραφεί στο Ταμείο εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους. Εάν 

η εγγραφή γίνει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, τότε οφείλεται το 1/2 της ετήσιας 

συνδρομής. 

Οφειλόμενες εγγραφές, συνδρομές και λοιπές υποχρεώσεις παλαιοτέρων 

χρήσεων εξοφλούνται με βάση τα ποσά που ισχύουν κατά το χρόνο εξόφλησής τους. 

Κατά την είσπραξη των άνω ποσών εκδίδεται απόδειξη, στην οποία, εκτός των άλλων 

αναγράφεται ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.) του μέλους και το έτος για το οποίο 

καταβάλλονται τα ποσά αυτά. 

β) Ειδική εισφορά των μελών του Ταμείου αποτελεί ο πόρος του Ταμείου από τις 

εξετάσεις PALSO που διοργανώνει η Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. στις οποίες τα μέλη συμμετέχουν με 

μαθητές τους. 

 

8. Διατήρηση της ιδιότητας του μέλους μετά την κανονική έξοδο από το επάγγελμα: 

Το μέλος διατηρεί την ιδιότητά του ως τακτικό μέλος του Ταμείου και μετά την 

έξοδό του από το επάγγελμα, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση 

χρόνου ασφαλίσεως 35 ετών ή του 65ου έτους της ηλικίας του ή του 60ου έτους εφόσον 

συνταξιοδοτηθεί από το ΤΕΒΕ ή άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα, ή νωρίτερα λόγω 

μόνιμης ολικής ανικανότητας (κανονική έξοδος). Έχει το δικαίωμα λήψεως όλων των 

παροχών αρωγής. Έχει επίσης το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε υπό τον όρο να 

έχει πληρώσει ολόκληρη την ετήσια συνδρομή του. 

 

9. Αποχώρηση, διαγραφή, συνέπειες: Μέλος του Ταμείου που αποχωρεί 

οικειοθελώς ή διαγράφεται από αυτό σύμφωνα με το Καταστατικό, δεν έχει κανένα 

δικαίωμα στην περιουσία του Ταμείου. Η αποχώρηση ή διαγραφή του μέλους 

συνεπάγεται και τη διαγραφή των παιδιών και συζύγου του από το Ταμείο. Σε περίπτωση 

επανεγγραφής του μέλους, τα έτη κατά τα οποία αυτό ήταν μέλος του Ταμείου 

προσμετρώντας για τη θεμελίωση οιουδήποτε δικαιώματος λήψης παροχής. Τυχόν 

οφειλόμενες εισφορές κατά την επανεγγραφή του μέλους καταβάλλονται άμεσα στο 

Ταμείο με βάση το ισχύον τότε ποσόν της ετήσιας συνδρομής. 
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Άρθρο 4 

Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς μ ε λ ώ ν 

 
Τα μέλη του Ταμείου έχουν υποχρέωση: 

   α) Να φροντίζουν για το Ταμείο και να προστατεύουν τα συμφέροντά του. 

   β) Να υποστηρίζουν με κάθε τρόπο το Ταμείο και να συμβάλλουν όπου και όσο μπορούν 

για την εκπλήρωση των σκοπών του. 

   γ) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις 

τους καθώς και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων του 

Ταμείου. 

   δ) Να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως μέλη των σωματείων-μελών της 

Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του κάθε είδους, ιδίως όταν 

αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την οικονομική ενίσχυση του Ταμείου, όπως συμβαίνει με 

πανελλήνιες εξετάσεις γλωσσομάθειας Palso που διοργανώνει η Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. 

    ε) Να στέλνουν στην αρχή κάθε χρόνου στο Ταμείο αντίγραφο της ανανέωσης της 

άδειας ίδρυσης του κέντρου ξένων γλωσσών τους, πιστοποιητικό σωματείου - μέλους της 

Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ότι είναι μέλη του και να γνωστοποιούν έγκαιρα στο Ταμείο κάθε αλλαγή 

διεύθυνσης της κατοικίας τους και του κέντρου ξένων γλωσσών τους. 

   στ) Να καταβάλλουν έγκαιρα τις συνδρομές, εισφορές και λοιπές οικονομικές 

υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 5 

Ο ρ ι σ μ ο ί 
 
      ΑΜΕΣΑ - ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Το αυτό πρόσωπο ασφαλίζεται είτε άμεσα είτε 

έμμεσα στο Ταμείο. Άμεσα ασφαλισμένος είναι το μέλος του Ταμείου. Έμμεσα 

ασφαλισμένα είναι τα ανήλικα τέκνα του μέλους (όσα δεν έχουν συμπληρώσει ηλικία 18 

ετών), ή είναι μέχρι 26 ετών εφόσον σπουδάζουν. Εφόσον και οι δύο σύζυγοι είναι μέλη 

του Ταμείου, τα παιδιά τους ασφαλίζονται έμμεσα μόνο από τον ένα σύζυγο. 

     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος (διάστημα από 1ης 
Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου) 

     ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Μ.Ο.Α): Ο ασφαλισμένος θεωρείται μόνιμα και 

ολικά ανίκανος, όταν λόγω ατυχήματος ή ασθένειας διαπιστωθεί ιατρικά η ανικανότητά 

του κατά ποσοστό τουλάχιστον 67%. Ειδικά όσον αφορά το μέλος του Ταμείου, αυτό 

θεωρείται μόνιμα και ολικά ανίκανο και με ποσοστό ανικανότητας κάτω του 67% που όμως 

έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία του μέλους να διδάσκει. 
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      ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Μ.Μ.Α.): Ο ασφαλισμένος θεωρείται μόνιμα-

μερικά ανίκανος, όταν λόγω ατυχήματος ή ασθένειας διαπιστωθεί ιατρικά η ανικανότητά 

του σε ποσοστό κάτω του 67%. 

      ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Θεωρείται κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα, διαθέτει 

πλήρη εξοπλισμό και έχει τακτικό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οίκοι ευγηρίας και 

αναπαυτήρια και αναρρωτήρια δεν θεωρούνται νοσοκομεία. 

     ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (Ε.Μ.Ε.): Το μέλος θεωρείται ότι έχει εξέλθει 

από το επάγγελμα, όταν παύσει να ασκεί την επαγγελματική δραστηριότητά του και το 

δηλώνει στην αρμόδια ΔΟΥ 

     ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (Κ.Ε.Μ.Ε.): Το μέλος θεωρείται 

ότι έχει εξέλθει κανονικά από το επάγγελμα, όταν παύσει να διατηρεί άδεια κέντρου ξένων 

γλωσσών στο όνομά του μετά τη συμπλήρωση χρόνου ασφαλίσεως 35 ετών ή του 65ου 

έτους της ηλικίας του ή του 60ου έτους εφόσον συνταξιοδοτηθεί από το ΤΕΒΕ ή άλλο κύριο 

ασφαλιστικό φορέα ή νωρίτερα λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας. 

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 

Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ 
 

 

Άρθρο 6 

Κ λ ά δ ο ι α σ φ ά λ ι σ η ς - π α ρ ο χ έ ς 
 

 

1. Το Ταμείο καλύπτει ασφαλιστικά το μέλος του Ταμείου ( άμεσα ασφαλισμένος ), 

καθώς επίσης τα ανήλικα παιδιά του ή μέχρι 26 ετών εφόσον σπουδάζουν (έμμεσα 

ασφαλισμένοι) και τον/την σύζυγο, όπου αυτό προβλέπεται. Καμία παροχή δεν 

προβλέπεται για άλλα πρόσωπα, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις διατάξεις που 

ακολουθούν. Για το ίδιο περιστατικό η ίδια παροχή δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο 

σε ένα δικαιούχο. 

 
2. Το ύψος όλων των παροχών που χορηγεί το Ταμείο αυξομειώνεται με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης ανάλογα με τον αριθμό των μελών, την οικονομική του ευρωστία 

και το ύψος επιχορήγησης της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. 

 

3. Οι παροχές που χορηγεί το Ταμείο εντάσσονται σε δύο (2) κλάδους, τον Κλάδο 
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Υγείας - Ζωής και τον κλάδο Αρωγής: 

 

 

α) ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΖΩΗΣ: Περιλαμβάνει παροχές που συνδέονται με την προστασία της 

υγείας και τους κινδύνους ζωής του μέλους του Ταμείου, της (του) συζύγου του και των 

τέκνων του. 

β) ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΩΓΗΣ: Περιλαμβάνει παροχές που χορηγούνται κατά ή μετά την οριστική 

έξοδο του μέλους από το επάγγελμα λόγω γήρατος ή άλλης αιτίας και παροχές που 

χορηγούνται κατά την άσκηση του επαγγέλματος για λόγους άσχετους με την υγεία και 

τους κινδύνους ζωής. 

 

4. Όλες οι παροχές χορηγούνται στο μέλος του Ταμείου, όσο αυτό ζει. 

Μετά το θάνατό του οι παροχές χορηγούνται μόνο όπου και όπως προβλέπεται από τον 

παρόντα κανονισμό. 

 

5. Εφόσον το μέλος έχει αποβιώσει μετά την κατάθεση αίτησης για παροχή ή τη 

θεμελίωση του αντίστοιχου προβλεπόμενου δικαιώματος κατά την κρίση του Δ.Σ., το 

Ταμείο χορηγεί την παροχή στους νόμιμους κληρονόμους του. 

 
Άρθρο 7 

Π α ρ ο χ έ ς Κ λ ά δ ο υ Υ γ ε ί α ς - Ζ ω ή ς 
 

 

1. Χορηγούμενες παροχές : Ο Κλάδος Υγείας - Ζωής περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

παροχές: α) Επίδομα Τοκετού (Ε.Τ.)  β) Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης (Ε.Ν.Π.)  γ) 

Επίδομα Ανάρρωσης (Ε.Α.) δ) Έκτακτο Επίδομα προς Αποτροπή Κινδύνου Ζωής (Ε.Β.Α.Κ.Ζ.)  

ε) Ενίσχυση Λόγω Θανάτου (Ε.Λ.Θ.)  στ) Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α) ζ) Μόνιμη 

Μερική ανικανότητα (Μ.Μ.Α.). Όλες οι παροχές χορηγούνται εφόσον συντρέχουν οι 

προβλεπόμενες για κάθε παροχή προϋποθέσεις. Από τις πιο πάνω παροχές οι υπό 

στοιχεία δ', ε', στ', και ζ' (ΕΒΑΚΖ, ΕΛΘ, ΜΟΑ και ΜΜΑ) χορηγούνται μόνο εφόσον το μέλος 

δεν έχει εξέλθει από το επάγγελμα κατά τη στιγμή που συντρέχουν οι λοιπές 

προϋποθέσεις καταβολής τους. Ειδικότερα, για κάθε παροχή ισχύουν τα εξής: 

 

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (Ε.Τ.): Το Επίδομα Τοκετού χορηγείται στο μέλος του 

Ταμείου, εφόσον αυτό ή η σύζυγός του τεκνοποιήσει. Το Ε.Τ. ανέρχεται: Σε ευρώ 295,00, 

ευρώ 515,00 και ευρώ 735,00 για τα μέλη τα οποία στο διάστημα των δύο προ του τοκετού 

ετών συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνει η ΠΟΙΚΞΓ 
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(PALSO) με λιγότερους από 20 υποψήφιους, 20 έως 45 υποψήφιους, 46 τουλάχιστον 

υποψήφιους, αντίστοιχα. Εάν ο τοκετός γίνει με καισαρική τομή, το κατά περίπτωση 

προβλεπόμενο ως άνω επίδομα τοκετού προσαυξάνεται κατά 295,00 ευρώ. 

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ( Ε.Ν.Π.) : Το Ταμείο χορηγεί στο μέλος 

ημερήσιο Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης στην περίπτωση που το μέλος ή καθένα 

από τα ανήλικα καθώς και τα ενήλικα με Μ.Ο.Α. παιδιά του, νοσηλευθούν σε νοσοκομείο 

για ασθένεια ή ατύχημα : 

α) Το Ε.Ν.Π. καλύπτει μέχρι εξήντα ( 60 ) ημέρες νοσηλείας για κάθε ασφαλισμένο μέλος, 

ή παιδί σε κάθε ασφαλιστική χρήση. Οι συνταξιούχοι δεν δικαιούνται Ε.Ν.Π. 

β) Το Ε.Ν.Π. ανέρχεται για κάθε ημέρα νοσηλείας σε 20 ευρώ για το μέλος και 10  ευρώ 

για κάθε παιδί. 

γ) Εφόσον ο ασφαλισμένος εγχειριστεί κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, τα πιο πάνω 

ποσά του Ε.Ν.Π. διπλασιάζονται από την εγχείρηση και μέχρι 20 ημέρες νοσηλείας για 

κάθε εγχείρηση. Εάν στη διάρκεια των είκοσι ημερών ο ασφαλισμένος εγχειρισθεί ξανά, 

το 20ήμερο διακόπτεται και αρχίζει νέο 20ήμερο διπλασιασμού του Ε.Ν.Π. από κάθε 

επόμενη εγχείρηση. 

δ) Το Ε.Ν.Π. καταβάλλεται και μετά το θάνατο του μέλους στα παιδιά , εφόσον το μέλος 

απεβίωσε πριν εξέλθει από το επάγγελμα ή μετά την κανονική  έξοδο του από αυτό, με 

την προϋπόθεση αυτό ότι είχε ζητηθεί από το μέλος πριν αποβιώσει. 

 

4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ (Ε.Α.): Το Ταμείο καταβάλλει στο μέλος (όχι στους έμμεσα 

ασφαλισμένους) Επίδομα Ανάρρωσης ανερχόμενο σε 10 ευρώ ημερησίως και μέχρι δέκα 

(10) το πολύ ημέρες, εφόσον το μέλος έχει νοσηλευθεί σε νοσοκομείο τουλάχιστον πέντε 

(5) ημέρες και ο συγκεκριμένος χρόνος που απαιτείται για την ανάρρωσή του 

πιστοποιείται με βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύθηκε. 

 

5. ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΖΩΗΣ (Ε.Β.Α.Κ.Ζ.) 
 

        Σε περίπτωση που η ζωή ενός μέλους βρίσκεται σε κίνδυνο ή κινδυνεύει η υγεία του  

με προβλεπόμενο αποτέλεσμα να στερηθεί οριστικά την ικανότητα διδασκαλίας, το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου έχει τη δυνατότητα ύστερα από αίτηση του μέλους    να 

του χορηγήσει έκτακτο βοήθημα (ΕΒΑΚΖ), ποσού μέχρι πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00), 

πέραν άλλων τυχόν παροχών που τυχόν δικαιούται.  Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη  

χορήγηση οιουδήποτε ποσού είναι αφενός μεν το  μέλος κατά την εξέταση της αίτησής 

του από το Δ.Σ. να μην έχει εξέλθει από το επάγγελμα, αφετέρου δε η πιστοποίηση 

του κινδύνου ζωής ή τυχόν αναπηρία του να    προκύπτει από σχετική βεβαίωση του ΚΕΠΑ 
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ή άλλου αρμόδιου κρατικού οργάνου. Tο Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα ανάλογα με τη 

βαρύτητα και την πρόγνωση εξέλιξης του περιστατικού, ύστερα και από σχετική 

πρόταση του ιατρού του Ταμείου, να     χορηγήσει αρχικά το ¼ ή το 1/3 του ΕΒΑΚΖ και στη 

συνέχεια να δοθούν ύστερα από αίτηση του μέλους και τα υπόλοιπα εάν χρειαστεί 

ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού και τη πρόταση του ιατρού του Ταμείου. Η 

παροχή αυτή ισχύει μόνο για το μέλος. Αποκλείονται της δυνατότητας είσπραξης του τα 

λοιπά ασφαλισμένα στο Ταμείο πρόσωπα ή οι κληρονόμοι του.  Το μέλος έχει δικαίωμα                                                                                                                

                                        να λάβει το βοήθημα αυτό μόνο μια φορά (είτε εφάπαξ, είτε εις ολόκληρο) κατά τη 

διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης του από τον παρόντα κανονισμό. Δικαιούται νέας 

παροχής μόνο εφόσον δεν έχει εισπράξει το σύνολο του προβλεπόμενου από το άρθρο 

αυτό ποσού. 

 

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (Ε.Λ.Θ.): Το Ταμείο χορηγεί οικονομική ενίσχυση λόγω 

θανάτου του μέλους: 

α) Η Ε.Λ.Θ. καταβάλλεται εφόσον το μέλος δεν έχει εξέλθει από το επάγγελμα κατά τη 

στιγμή αποβιώσεως του ιδίου. 

β) Η Ε.Λ.Θ. καταβάλλεται στα ανήλικα παιδιά σε περίπτωση θανάτου του μέλους. 

Δικαίωμα λήψεως της Ε.Λ.Θ. έχουν και τα παιδιά έως 26 ετών του μέλους που 

σπουδάζουν, καθώς επίσης και τα ενήλικα τέκνα με Μ.Ο.Α. 

γ) Η Ε.Λ.Θ. κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και την ύπαρξη συζύγου. 

Ειδικότερα: Σε περίπτωση θανάτου του μέλους καταβάλλονται χίλια ευρώ (1.000,00) 

στην/στον σύζυγο και από πεντακόσια ευρώ (500,00)                                                                        σε κάθε παιδί (ανήλικο ή ενήλικο 

έως 26 ετών που σπουδάζει) ανεξαρτήτως αριθμού             παιδιών του μέλους. Εάν το μέλος δεν 

έχει σύζυγο καταβάλλονται επτακόσια ευρώ (700,00) σε κάθε παιδί (ανήλικο ή σπουδαστή 

ως άνω) ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών. 

 

 7.ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Μ.Ο.Α.) : Το Ταμείο χορηγεί στο μέλος οικονομική 

ενίσχυση, εάν διαπιστωθεί μόνιμη ολική ανικανότητα του μέλους ή των ανηλίκων παιδιών 

του που προκλήθηκε από ασθένεια ή ατύχημα: 

α) Η ενίσχυση για Μ.Ο.Α. καταβάλλεται, εφόσον το μέλος δεν έχει εξέλθει από το 

επάγγελμα κατά τη στιγμή που επέρχεται η ολική ανικανότητα του ιδίου ή των ανήλικων 

τέκνων του. 

β) Η ενίσχυση για Μ.Ο.Α. καταβάλλεται ως εξής: Σε περίπτωση Μ.Ο.Α. μέλους με σύζυγο 
ή χωρίς σύζυγο καταβάλλονται ανεξαρτήτως αιτίας 1.500,00 ευρώ για το μέλος συν 380,00 

ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί του μέλους. Αν διαπιστωθεί Μ.Ο.Α. ανήλικου τέκνου ή έως 
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26 ετών εφόσον σπουδάζει, ανεξαρτήτως αιτίας, καταβάλλονται 500,00 ευρώ. 

γ) Από τα πιο πάνω ποσά Μ.Ο.Α., ποσοστό 40% καταβάλλεται αμέσως μετά τη 

διαπίστωση της Μ.Ο.Α. και ποσοστό 60% δύο έτη μετά. Σε περίπτωση όμως αποκλεισμού 

οποιασδήποτε πιθανότητας αποκατάστασης, το Ταμείο μπορεί να καταβάλλει το σύνολο 

της ενίσχυσης Μ.Ο.Α. σε μία δόση. 

 
7. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Μ.Μ.Α.): Το Ταμείο χορηγεί στο μέλος 

οικονομική ενίσχυση, εάν διαπιστωθεί μόνιμη μερική ανικανότητα του μέλους: 

α) Η ενίσχυση για Μ.Μ.Α. καταβάλλεται εφόσον το μέλος δεν έχει εξέλθει από το 

επάγγελμα κατά τη στιγμή που θα διαπιστωθεί η μερική ανικανότητα του ιδίου ή των 

ανηλίκων τέκνων του.  

β) Η ενίσχυση για Μ.Μ.Α. παρέχεται μόνο στη περίπτωση που προσκομιστεί έγγραφο που 

επιβεβαιώνει τη Μ.Μ.Α από την αρμόδια Υγειονομική επιτροπή . 

 γ) Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ για Μόνιμη Μερική Ανικανότητα  

(Μ.Μ.Α.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που             προβλέπεται για την Μόνιμη 

Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α.). 

δ) Εάν η ασθένεια ή το ατύχημα που προκάλεσε τη Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (Μ.Μ.Α.) 

έχει ως αποτέλεσμα η κατάσταση του ασφαλισμένου να εξελιχθεί σε διάστημα τριών (3) 

ετών σε Μόνιμη Ολική Ανικανότητα και έχουν καταβληθεί τα οριζόμενα για Μ.Μ.Α ποσά 

το προβλεπόμενο για τη  Μ.Ο.Α. ποσό μειώνεται κατά τα ποσά αυτά και στο δικαιούχο  

καταβάλλεται το υπόλοιπο μέχρι συμπληρώσεως του συνολικού ποσού  της Μ.Ο.Α. 

 

Άρθρο 8 

Π α ρ ο χ έ ς   Κ λ ά δ ο υ   Α ρ ω γ ή ς  
 
 
1. Φύση παροχών: Ο Κλάδος Αρωγής περιλαμβάνει παροχές άσχετες με την 

προστασία της υγείας και κινδύνους ζωής που διακρίνονται σε Παροχές που χορηγούνται 

εφάπαξ με τη συμπλήρωση ηλικίας εξήντα (60) ετών ή κατά την κανονική έξοδο του 

μέλους από το επάγγελμα (Κ.Ε.Μ.Ε.) λόγω γήρατος ή άλλης αιτίας και παροχές που 

χορηγούνται για τους ίδιους λόγους κατά τακτά χρονικά διαστήματα μετά την οριστική 

έξοδο του μέλους από το επάγγελμα.  

2.       Ύψος παροχών του Κλάδου Αρωγής: Διαμορφώνεται ανάλογα με τα πραγματικά και 

αναγνωρισμένα με εξαγορά χρόνια ασφάλισης των μελών, τα ποσά των συνδρομών και 

εισφορών τους, το ύψος επιχορήγησης του Ταμείου από την Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ή και τα σωματεία 
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- μέλη της, την ασφαλιστική τάξη στην οποία εντάσσεται κάθε μέλος και ανάλογα με το 

επιτόκιο κατάθεσης σε Τράπεζα των άνω ποσών και την απόδοσή τους από άλλη επωφελή 

τοποθέτηση.  

 

 

 
    Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε ν ε ς   Π α ρ ο χ έ ς :  
 
 

3.  ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑ (Ε.Ε.): Το Ταμείο χορηγεί στο μέλος εφάπαξ επίδομα εκατό 

σαράντα πέντε ευρώ (145,00) για κάθε αναγνωρισμένο έτος ασφάλισης, με δυνατότητα 

αύξησής του μέχρι του τριπλασίου κατ' ανώτατο όριο, ήτοι μέχρι 440,00 ευρώ για κάθε 

έτος ασφάλισης και 13.200,00 ευρώ για 30 χρόνια ασφάλισης, σύμφωνα με τους πιο κάτω 

όρους και προϋποθέσεις.  

     α) Για την αναγνώριση ετών ασφάλισης απαιτείται το μέλος να έχει ασκήσει το 

επάγγελμα έχοντας άδεια κέντρου ξένων γλωσσών στο όνομά του ή στο όνομα 

προσωπικής εταιρίας στην οποία ήταν εταίρος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20% 

και ταυτόχρονα να υπήρξε ενεργό μέλος σωματείου - μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. Ως 

αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης θεωρούνται και αυτά που έχουν εξαγορασθεί, 

σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 6 του Καταστατικού ιδρύσεως του Ταμείου 

και την απόφαση της Γ.Σ. της 9.4.1989 (έγκριση Κανονισμού Παροχών άρθρο 12).  

     β) Το Ε.Ε. χορηγείται στο μέλος, όταν αυτό συμπληρώσει τριάντα (30) χρόνια 

ασφάλισης στο Ταμείο.  

     γ) Εάν το μέλος δεν έχει συμπληρώσει τριάντα (30) χρόνια ασφάλισης, το Ε.Ε. 

χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:  

γα)  Όταν το μέλος εξέλθει από το επάγγελμα λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας (Μ.Ο.Α.) 

γβ)  Όταν το μέλος αποβιώσει πριν εξέλθει από το επάγγελμα, με την προϋπόθεση ότι έχει 

συμπληρώσει δώδεκα (12) αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο, οπότε 

καταβάλλεται στην σύζυγο και στα παιδιά του ανήλικα ή ενήλικα. 

γγ)  Όταν το μέλος συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του, χωρίς να έχει εξέλθει από το 

επάγγελμα με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) 

αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο. Στην περίπτωση αυτή το μέλος δικαιούται, 

οποτεδήποτε μέχρι την έξοδό του από το επάγγελμα να ζητήσει το Ε.Ε. το οποίο 

υπολογίζεται με βάση το συνολικό μέχρι την ημέρα της χορηγήσεώς του, με ανώτατο όριο 

τα 30 χρόνια. 
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γδ)  Όταν το μέλος έχει εξέλθει από το επάγγελμα πριν γίνει 60 ετών, δικαιούται να ζητήσει 

το Ε.Ε., αφού συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και εφόσον έχει δώδεκα (12) 

τουλάχιστον αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο. Εφόσον το μέλος εισπράξει 

το Ε.Ε. με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας του και δεν εξέλθει από το 

επάγγελμα, δικαιούται κατά την έξοδό του να εισπράξει το επιπλέον ποσόν εφάπαξ που 

του αναλογεί για τα έτη που παρέμεινε στο επάγγελμα μετά την είσπραξη του επιδόματος 

κατά το 60ο έτος της ηλικίας του. 

    δ) Το Ε.Ε. καταβάλλεται μόνο μία φορά και το μέλος δεν δικαιούται, εφόσον το      

εισπράξει, να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό σχετικά για αναγνωριζόμενα μετά την 

είσπραξη χρόνια ασφάλισης. 

    ε) Για τον υπολογισμό του Ε.Ε. λαμβάνεται υπόψη, κατ' εφαρμογή της αρχής της 

ανταποδοτικότητας και η ειδική εισφορά του μέλους που συνίσταται στη συμμετοχή του 

μέλους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. (Palso) με μαθητές του, ανάλογα με 

τον αριθμό των οποίων (μαθητών) ενισχύεται οικονομικά το  Ταμείο. Το ύψος του Ε.Ε. 

κλιμακώνεται βάσει των ετών ασφάλισης και του συνολικού   αριθμού μαθητών με τους 

οποίους το μέλος καθ’ όλη τη διάρκεια ασφάλισής του από το έτος 1990 και μετά, έλαβε 

μέρος στις άνω εξετάσεις ως εξής: Εφόσον ο συνολικός  αριθμός των μαθητών είναι 

κατώτερος των εκατό (100), το Ε.Ε. ανέρχεται στο βασικό ποσό των 145,00 ευρώ για κάθε 

έτος ασφάλισης. 

 Εφόσον ο αριθμός των μαθητών είναι 100-109, το άνω ποσό 145,00 ευρώ αυξάνεται κατά 

10% στο συνολικό ποσό 159,00 ευρώ (145 x 110%). Για κάθε επιπλέον δεκάδα μαθητών, 

το βασικό ποσό των 145,00 ευρώ αυξάνεται κατά μία ακόμη πλέον του 10%, εκατοστιαία 

μονάδα, σε 161,00 ευρώ (145 x 111%) για 110-119 μαθητές 162,00 ευρώ (145 x 112%) για 

120-129 μαθητές και ούτω  καθεξής. Η κλιμάκωση αυτή του Ε.Ε. ισχύει με την προϋπόθεση 

ότι η άνω ειδική εισφορά του μέλους περιέχεται στο Ταμείο, ενώ το βασικό ποσό των 

145,00 ευρώ για κάθε έτος ασφάλισης καταβάλλεται σε όλα τα μέλη του Ταμείου. 

    στ) Σε καμιά περίπτωση δεν χορηγείται Εφάπαξ Επίδομα για μη αναγνωρισμένα ή για 

μελλοντικά χρόνια ασφάλισης. 

    ζ) Το κλάσμα του πρώτου ή δευτέρου εξαμήνου του ημερολογιακού έτους εγγραφής 

του μέλους στο Ταμείο, καθώς επίσης και του ημερολογιακού έτους εξόδου του από το 

επάγγελμα, αναγνωρίζεται ως πλήρες εξάμηνο. 

 

10. ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ-ΘΕΡΟΥΣ (Ε.Χ.Π.Θ.): Το Ταμείο χορηγεί κάθε 

χρόνο σε κάθε μέλος του που έχει εξέλθει από το επάγγελμα Επικουρία        Χριστουγέννων 
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ύψους 600,00 ευρώ , Πάσχα 300,00 ευρώ και θέρους 300,00 ευρώ και συνολικά 1.200,00 

ευρώ κατ' ανώτατο όριο, σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις: 

α) Για τη χορήγηση της Επικουρίας απαιτείται το μέλος να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 

δώδεκα αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να 

λάβει την Επικουρία με χρόνο ασφάλισης κάτω των δώδεκα ετών. 

β) Το μέλος θα πρέπει από την εγγραφή του και μέχρι την έξοδό του από το επάγγελμα να 

έχει συμμετοχή με μαθητές του στις εξετάσεις Palso τουλάχιστον στο 80% του συνόλου 

των ετών που είναι στο Ταμείο. Από την ψήφιση του παρόντος (28/06/2010) η ελάχιστη 

κατ’ έτος συμμετοχή μαθητών των μελών στις εξετάσεις Palso θα πρέπει να είναι τρεις (3) 

υποψήφιοι. Για τους συναδέλφους της Ιταλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας - μέλη 

του Ταμείου – το ελάχιστο όριο συμμετοχής μαθητών τους στις εξετάσεις Palso παραμένει 

ως είχε, δηλαδή ένας υποψήφιος κατ’ έτος. 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Λαμβάνονται υπόψη τυχόν συμμετοχές σε εξετάσεις 

γλωσσομάθειας των οποίων την αποκλειστική ευθύνη δημιουργίας και διεξαγωγής έχει η 

Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. – παροντικά PALSO, LAAS) 

    γ) Η Επικουρία καταβάλλεται, όταν το μέλος εξέλθει κανονικά από το επάγγελμα, 

έχοντας συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο ή το 65ο της ηλικίας του ή 

νωρίτερα λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας (Κ.Ε.Μ.Ε.). Δικαίωμα λήψεως της Επικουρίας 

έχουν επίσης, όταν γίνουν 65 ετών, και τα μέλη που εξήλθαν πρόωρα από το επάγγελμα 

(με χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 12 ετών). 

    δ) Η Επικουρία υπολογίζεται με βάση τα αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης του μέλους 

στο Ταμείο. Ως αναγνωρισμένα χρόνια ασφάλισης θεωρούνται και αυτά που έχουν 

εξαγοραστεί . Το κλάσμα του πρώτου ή δευτέρου εξαμήνου του ημερολογιακού έτους 

εγγραφής του μέλους στο Ταμείο, καθώς επίσης και του ημερολογιακού έτους εξόδου του 

από το επάγγελμα, αναγνωρίζεται ως πλήρες εξάμηνο. 

    ε) Η Επικουρία καταβάλλεται στο ακέραιο (συνολικό ποσό 1.200,00 ευρώ) εφόσον το 

μέλος έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε χρόνια ασφάλισης. Εάν έχει περισσότερα από 

τριάντα πέντε χρόνια ασφάλισης, το πιο πάνω συνολικό ποσό της Επικουρίας δεν 

αυξάνεται. Εάν το μέλος έχει λιγότερα από τριάντα πέντε χρόνια ασφάλισης, 

καταβάλλονται σ΄ αυτό τόσα τριακοστά πέμπτα του συνολικού ποσού της Επικουρίας όσα 

και τα χρόνια ασφάλισής του. 

  στ) Η Επικουρία καταβάλλεται επίσης στο ακέραιο 

ι) Στα μέλη τα οποία είχαν εξέλθει κανονικά μέχρι την 5/6/1995.  

ιι) Στα μέλη τα οποία εξέρχονται από το επάγγελμα λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας,  
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με τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης. 

ιιι) Στα μέλη που γράφτηκαν στο Ταμείο μέχρι τις 5.6.1995,.όταν συμπληρώσουν το 65ο 
έτος της ηλικίας τους και τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο. 
Σε κάθε περίπτωση τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης αυξάνονται κάθε χρόνο κατά ένα, 
εκτός αν υπάρξει αντίθετη απόφαση της Γ.Σ. 
    ζ) Η Επικουρία καταβάλλεται στο μέλος (άμεσα ασφαλισμένο) όσο αυτό ζει. Όταν το 

μέλος αποβιώσει, δικαίωμα λήψεως της Επικουρίας έχουν τα ανήλικα παιδιά του, καθώς 

και τα ενήλικα παιδιά του που είναι μόνιμα και ολικά ανίκανα. Εάν το μέλος δεν έχει ή 

αυτά ενηλικιωθούν ή δεν υπάρχουν παιδιά ενήλικα μόνιμα  και ολικά ανίκανα, η 

Επικουρία καταβάλλεται στην (στον) σύζυγο, ολόκληρη, εκτός αν η (ο) σύζυγος λαμβάνει 

σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης. 

Στα παιδιά και στη σύζυγο καταβάλλεται, ως άνω, η Επικουρία, εφόσον κατά το θάνατο 

του μέλους καταβάλλεται σ’ αυτό η Επικουρία ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την 

καταβολή τους. Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του μέλους δικαιούται την καταβολή της 

Επικουρίας απαιτείται η κατάθεση στο Ταμείο αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος 

της Εφορίας. 

    η) Η Επικουρία Χριστουγέννων καταβάλλεται στο μέλος το πρώτο 15νθήμερο 

Δεκεμβρίου, η Επικουρία Πάσχα δέκα πέντε ημέρες προ του Πάσχα και η Επικουρία 

θέρους το πρώτο 15νθήμερο Ιουνίου κάθε έτους. 

    θ)  Μέλη του Ταμείου τα οποία κατά το έτος 2000 είχαν συμπληρώσει την ηλικία 53 

ετών, μπορούν κατά την κανονική έξοδό τους από το επάγγελμα να εξαγοράσουν με την 

τότε ισχύουσα συνδρομή για κάθε έτος, τόσα χρόνια όσα τους χρειάζονται προκειμένου 

να συμπληρώσουν μέχρι τα 12 έτη που απαιτούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος 

λήψεως κλάσματος επικουρίας. 

    Ι)   Μέλη του Ταμείου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος έχουν δικαίωμα λήψεως 

επικουρίας εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΤΕΒΕ και πληρούν τις λοιπές 

προϋποθέσεις λήψεως της επικουρίας. 

 
Άρθρο 9 

Π ί ν α κ ε ς  Π α ρ ο χ ώ ν 

    Το ύψος των χορηγουμένων παροχών Ε.Ν.Π., Ε.Α., Ε.Λ.Θ., Μ.Ο.Α., Μ.Μ.Α. 

προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα. Εφόσον όμως, σύμφωνα με το άρθρο 10, το μέλος 

συμμετείχε στις εξετάσεις Palso κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο πριν από τη χρονική 

στιγμή της συγκέντρωσης σ’ αυτό των προϋποθέσεων χορήγησης των παραπάνω 

παροχών, το ύψος της εκάστοτε αναφερομένης χορηγούμενης παροχής 

(Ε.Ν.Π.,Ε.Α.,Ε.Λ.Θ.,Μ.Ο.Α.,Μ.Μ.Α.) διπλασιάζεται, εκτός από αυτές που   χορηγούνται 
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στους συνταξιούχους, με βάση τον νέο πίνακα παροχών. 

Το ύψος των χορηγούμενων παροχών καταχωρείται στους πιο κάτω ισχύοντες πίνακες, 

όπου Μ=μέλος, Σ=σύζυγος και Π=παιδί ανήλικο 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν  Κ Λ Α Δ Ο Υ  Υ Γ Ε Ι Α Σ - Ζ Ω Η Σ 

 

 

 

 

 

Α - ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (Ε.Τ.)  

α) Μέλος ή σύζ. μέλους με συμ/χή 1-19 μαθητών στις εξετ. Palso ευρώ 295  

β) Μέλος ή σύζ. με συμ/χή 20-45 μαθητών στις εξετ. Palso ευρώ 515  

γ) Μέλος ή σύζ.μέλ. με συμ/χή 46 τουλάχ. μαθ.στις εξετ.Palso ευρώ 735  

    δ) Τοκετός με καισαρική τομή: Συν ευρώ 295 

Β - ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (Ε.Ν.Π.)  

α) Νοσηλεία: Μέλος ημερησίως ευρώ 20 Χ 60 ημέρες = ευρώ 1.200  

         Παιδί ανήλικο ή ενήλικο με Μ.Ο.Α.  

         ημερησίως ευρώ 10 Χ 60 ημέρες = ευρώ 600 

 

β) Εγχείρηση: Διπλασιασμός άνω ποσών έως 20 ημέρες νοσηλείας  

    (άρθρο 7 παρ.3) 

Γ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ (Ε.Α.) 
                  Μέλος: Ημερησίως ευρώ 10 Χ 10 ημέρες ίσον ευρώ 100 
 
Δ - ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΖΩΗΣ (Ε.Β.Α.Κ.Ζ.) 
                   Μέλος: Μέχρι του ποσού 5.000 ευρώ 

Ε - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (Ε.Λ.Θ.) 
 

     α) Ε.Λ.Θ. Μέλους με Σύζυγο και Παιδιά ανήλικα ή Σπουδαστές έως 26 ετών: 
         Θάνατος μέλους : Σύζυγος ευρώ 1.000, συν ευρώ 500 για κάθε παιδί 
 

      β) Ε.Λ.Θ. Μέλους χωρίς σύζυγο, που έχει παιδιά που θεμελιώνουν δικαίωμα 
          ευρώ 700. 

ΣΤ- ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Μ.Ο.Α.) 
 

       α) Μ.Ο.Α. Μέλους με ή χωρίς σύζυγο ευρώ 1.500 για το μέλος      
           συν 380 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί 
 

       β) Μ.Ο.Α. ανήλικου τέκνου ευρώ 500. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Τ Ρ Ι Τ Ο  

Κ Α Τ Α Β Ο Λ Η   Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 
 
Άρθρο 10 

Δ ι κ α ί ω μ α  Λ ή ψ ε ω ς    Π α ρ ο χ ώ ν 
 
Αναγνώριση δικαιώματος: Το Ταμείο αναγνωρίζει το δικαίωμα λήψεως παροχών, 

εφόσον το μέλος : α) είναι ταμειακά εντάξει  β) συντρέχουν οι προβλεπόμενες    για κάθε 

παροχή προϋποθέσεις και γ) κατά τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών το μέλος ασκεί 

το επάγγελμα και είναι ταυτόχρονα μέλος σωματείου-μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. ή έχει 

εξέλθει κανονικά από το επάγγελμα (Κ.Ε.Μ.Ε. 35 χρόνια ασφάλισης - 65ο έτος ηλικίας –

60ο με συνταξιοδότηση από ΤΕΒΕ ή άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα-Μ.Ο.Α). Σε περίπτωση 

πρόωρης εξόδου του μέλους από το επάγγελμα ή αποβιώσεώς του πριν εξέλθει από αυτό 

αναγνωρίζεται δικαίωμα λήψεως παροχών μόνον όπου τούτο ρητά προβλέπεται στις 

διατάξεις για κάθε παροχή. 

Οι προβλεπόμενες παροχές χορηγούνται ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του μέλους 

στις εξετάσεις του PALSO, με εξαίρεση τη λήψη επικουρίας (Ε.Χ.Π.Θ.), η οποία 

χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 4, και του 

Ζ - ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ( Μ.Μ.Α.) 
       Χορηγείται μόνο σε περίπτωση που προσκομιστεί έγγραφο από Υγειονομική 
Επιτροπή. 

Η - ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑ (Ε.Ε.) 
Μέλος : Από 145 ευρώ για κάθε έτος ασφάλισης 

συν τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν Κ Λ Α Δ Ο Υ Α Ρ Ω Γ Η Σ 

 Θ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ  Χριστουγέννων έως ευρώ 600,00  

                               Πάσχα              έως ευρώ 300,00 

                  Θέρους             έως ευρώ 300,00 
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εφάπαξ επιδόματος (Ε.Ε.), το οποίο προσαυξάνεται σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα 

ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 3 περ.(ε). Σε περίπτωση όμως κατά την οποία το μέλος κατά 

την χρονική στιγμή της συγκέντρωσης σ’ αυτό των προϋποθέσεων χορήγησης των 

παροχών Ε.Ν.Π., Ε.Α., Ε.Λ.Θ., Μ.Ο.Α., Μ.Μ.Α. προκύπτει ότι έχει συμμετάσχει στις 

παραπάνω εξετάσεις κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, το ύψος της παροχής που 

δικαιούται διπλασιάζεται. 

 

Έναρξη δικαιώματος: Οι δικαιούχοι του Ταμείου αποκτούν το δικαίωμα λήψεως παροχών 

για περιστατικά που έλαβαν χώρα έξη μήνες, ειδικά δε όσον αφορά τον τοκετό ένα χρόνο 

μετά την απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφή του μέλους στο Ταμείο. Σε περίπτωση ατυχήματος 

το δικαίωμα λήψεως παροχών αποκτάται αμέσως μετά την απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφή 

του μέλους στο Ταμείο. 

 

Ύψος παροχών: Το ύψος κάθε παροχής ανέρχεται στο ποσό που προβλέπεται από τον 

Ειδικό Κανονισμό Παροχών που ισχύει τη στιγμή κατά την οποία συντρέχουν στο πρόσωπο 

του δικαιούχου οι σχετικές προϋποθέσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει αναδρομικά ο 

Ειδικός Κανονισμός Παροχών, όσον αφορά το ύψος της κάθε παροχής. 

 
Προθεσμία: Η αίτηση για λήψη οποιασδήποτε παροχής πρέπει να υποβάλλεται 

εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, αλλιώς ο δικαιούχος 

χάνει το δικαίωμα λήψεως της παροχής. 

 
Άρθρο 11 

Δ ι α δ ι κ α σ ί α  Κ α τ α β ο λ ή ς   Π α ρ ο χ ώ ν 

 
Υποβολή γραπτής αίτησης - προθεσμία: Για τη χορήγηση κάθε παροχής ο δικαιούχος 

υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μέσα σε έξι (6) μήνες 

από τη συγκέντρωση στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων καταβολής της αιτούμενης 

παροχής. Εάν η αίτηση δεν υποβληθεί στο διάστημα αυτό (6μηνο) ο δικαιούχος χάνει 

οριστικά το δικαίωμα λήψεως της παροχής. Κατ’ εξαίρεση, το Δ.Σ. κρίνει αν συντρέχουν 

λόγοι αποδοχής της αίτησης, σε περίπτωση υποβολής της μετά τη συμπλήρωση της 

6μηνης προθεσμίας και προ παρελεύσεως έτους από τη συγκέντρωση των λοιπών 

προϋποθέσεων καταβολής της παροχής.  

Δεν απαιτείται αίτηση για την Επικουρία Χριστουγέννων - Πάσχα - Θέρους                       

(Ε.Χ.Π.Θ.) για την καταβολή της οποίας μεριμνά το Δ.Σ. εγκρίνοντας τα απαιτούμενα ποσά           

  

Περιεχόμενο αίτησης - επισυναπτόμενα πιστοποιητικά: Στην αίτηση αναγράφονται τα 
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αναγκαία στοιχεία που θεμελιώνουν το δικαίωμα λήψεως της παροχής και 

επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που πρέπει να 

είναι επίσημα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα). Κάθε 

αίτηση για λήψη οιασδήποτε παροχής θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 

του μέλους για μη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας του. Όταν ζητείται η 

καταβολή παροχών για έμμεσα ασφαλισμένους (σύζυγο μέλους και παιδιά) 

συνυποβάλλεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ειδικότερα για τις πιο 

κάτω περιπτώσεις απαιτούνται: 

 

Α)  ΤΟΚΕΤΟΣ: Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. 

Β) ΝΟΣΗΛΕΙΑ: Πιστοποιητικό νοσοκομείου από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία 

εισαγωγής, εξόδου και η διάρκεια νοσηλείας σ' αυτό, η ασθένεια για την οποία 

νοσηλεύθηκε ο ασφαλισμένος και η εγχείρηση στην οποία τυχόν υποβλήθηκε. 

Γ) Ε.Β.Α.Κ.Ζ.: Πιστοποιητικό νοσοκομείου ή γιατρών με τα οποία θα διαπιστώνεται, ότι η 

ζωή του μέλους βρίσκεται σε κίνδυνο ή ότι κινδυνεύει η υγεία του με προβλεπόμενο 

αποτέλεσμα να στερηθεί οριστικά της ικανότητας διδασκαλίας. 

Δ) Ε.Λ.Θ.: Ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η 

ασθένεια ή ατύχημα ή άλλη αιτία που προκάλεσε το θάνατο. 

Ε) Μ.Ο.Α.: Πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής με τα οποία θα διαπιστώνεται 

ανικανότητα τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή και κάτω του 67% που όμως 

συνεπάγεται αδυναμία του μέλους να διδάξει, καθώς και η ασθένεια ή το ατύχημα που 

προκάλεσε τη μόνιμη ολική ανικανότητα. 

ΣΤ) Μ.Μ.Α.: Πιστοποιητικά νοσοκομείου ή γιατρών με τα οποία θα διαπιστώνεται ο 

ακρωτηριασμός ή η βλάβη της υγείας, το ποσοστό της μερικής ανικανότητας και η 

ασθένεια ή ατύχημα που προκάλεσε τη μόνιμη μερική ανικανότητα. 

Ζ)  Ε.Ε.: Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι το μέλος άσκησε το επάγγελμα 

τριάντα (30) ή λιγότερα χρόνια κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3 του παρόντος 

και ότι κατά το διάστημα αυτό ήταν μέλος σωματείου-μέλους της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. Εκτός από 

τα αναφερθέντα πιστοποιητικά, πρέπει να συνυποβάλλονται και άλλα, όπου αυτό 

απαιτείται, όπως για την απόδειξη του βαθμού συγγένειας, την έξοδο από το επάγγελμα 

μετά την συμπλήρωση του 65ου έτους ή νωρίτερα λόγω Μ.Ο.Α., καθώς και για την ανάγκη 

παραμονής του μέλους στο σπίτι για ανάρρωση. Εάν κατά την κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου τα προσαγόμενα πιστοποιητικά δεν επαρκούν για τη θεμελίωση του 

δικαιώματος λήψεως της παροχής, το Δ.Σ. ζητά την υποβολή και άλλων δικαιολογητικών 
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ή ακόμη και τη γνωμάτευση γιατρών. 

 Η) Ε.Χ.Π.Θ.: Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η διακοπή ασκήσεως του 

επαγγέλματος του ιδιοκτήτη κέντρου ξένων γλωσσών και υπεύθυνη δήλωση με την οποία 

το μέλος θα βεβαιώνει ότι δεν διατηρεί κέντρο ξένων γλωσσών και δεν είναι κάτοχος 

αδείας κέντρου ξένων γλωσσών στο όνομά του. Υπεύθυνη δήλωση με το πιο πάνω 

περιεχόμενο θα πρέπει να καταθέτουν στο Ταμείο οι δικαιούχοι Επικουρίας κάθε χρόνο 

το μήνα Νοέμβριο, για την ενημέρωση του Μητρώου Δικαιούχων Ε.Χ.Π.Θ. 
 

Απόφαση Δ.Σ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της παροχής 

μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, 

αιτιολογεί την απόρριψη στην απόφασή του, την οποία και κοινοποιεί, μέσα σε δύο μήνες 

από τη λήψη της, στον αιτούντα, οπότε αυτός μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά την 

απόρριψη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά. 
 

Χορήγηση παροχής : Η παροχή χορηγείται στο δικαιούχο μέσα σε δύο (2) μήνες από την 

έγκριση της αίτησής του από το Δ.Σ. Κατά τη χορήγηση της παροχής εκδίδεται σχετικό 

δικαιολογητικό πληρωμής, στο οποίο αναγράφεται κάθε αναγκαίο κατά την κρίση του Δ.Σ. 

στοιχείο. Το δικαιολογητικό πληρωμής υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα 

και τον Ταμία ή τους αναπληρωτές τους, καθώς και από αυτόν που εισπράττει την παροχή. 

Όλες οι παροχές χορηγούνται και στην περίπτωση που ο δικαιούχος βρίσκεται στο εξωτερικό. 

 
 
 Άρθρο 12 

 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  Σ υ ν α λ λ α γ έ ς 

 
     Όλες οι οικονομικές συναλλαγές του Ταμείου πραγματοποιούνται στα γραφεία του από 

τα εντεταλμένα πρόσωπα και υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 
Άρθρο 13 

     

Χ α ρ τ ό σ η μ α κ α ι   Τ έ λ η 
 
Κάθε είδους χαρτόσημα και τέλη για παροχές επιβαρύνουν το Ταμείο. 

 

Άρθρο 14 
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Αναστολή καταβoλής   παροχών 

Η καταβολή παροχών από το Ταμείο αναστέλλεται: 

α)  Όταν η χρηματική περιουσία του Ταμείου μειωθεί κάτω του ποσού των εκατό εβδομήντα 

έξι χιλιάδων ευρώ (176.000,00) 

β)  Όταν το μέλος καθυστερεί πέραν των δύο ετών την καταβολή στο Ταμείο της ετήσιας 

συνδρομής του. 

 
Άρθρο 15 
 
 
Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Παροχών που αποτελείται από 15 άρθρα εγκρίθηκε και 

ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση του Ταμείου που συνήλθε για το σκοπό αυτό στην 

Αθήνα 28/08/2021 και ισχύει έκτοτε ως έχει μέχρις ότου  τροποποιηθεί με μεταγενέστερη 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Αρωγής και Αλληλοβοήθειας Ιδιοκτητών 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών (Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ.) 

 
 
 

       Αθήνα  28 Αυγούστου 2021 

 
 
 
 

 

 

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης                     Τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ.     

Ευθ. Πατσιούρας                                            Ευθ. Πατσιούρας      Πρόεδρος 

  Νικ. Τσουμάνη             Αντιπρόεδρος 

  Β. Κροντήρης  Γεν.Γραμματέας      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Σ. Ευαγγελόπουλος Ταμίας 

  Μ. Χάρης               Μέλος   

  Γ. Χατζηδάκης     » 

  Αντ. Κοντουδάκης    » 

  Μ. Νικολαΐδου                » 

  Β. Τζημορώτα                    » 


