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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 ΠΡΟΣ  τους μετόχους των Τομέων, 

 Τ.Π.ΑΣ. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής)  

 Τ.Π.Υ.Α.Π. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων) και  

 Τ.Π.Υ.Π.Σ. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος). 

 

1.  Γίνεται γνωστό στους δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος, ότι για την καταβολή αυτού, το Ταμείο μας, έχει 

προβεί στις  απαραίτητες ενέργειες, μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ώστε να μην 

απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η προσκόμιση αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας.  

2.  Για να διαπιστώσετε αν είστε φορολογικά ενήμεροι,  μπορείτε να μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα 

της Α.Α.Δ.Ε με τους προσωπικούς σας κωδικούς, ως εξής: 

 

1. Μετάβαση στην σελίδα: www.aade.gr/polites/forologiki-enimerotita 

2. Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας 
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4. Κ1  Υποβολή Αίτησης Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο > 
Συνέχεια 

5. 4η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) 

 

6. Υποβολή 

7.   Εκτύπωση 

 

 

https://www.aade.gr/polites/forologiki-enimerotita


3. Το σύστημα της ΑΑΔΕ εμφανίζει μόνο  φορολογικά ενήμερους χωρίς όρους παρακράτησης.  Σε 

περίπτωση που στον αυτεπάγγελτο έλεγχο μέσω της ΑΑΔΕ, διαπιστωθεί από το Ταμείο μας, ότι ο 

μέτοχος δεν είναι φορολογικά ενήμερος ( λόγω οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλων εκκρεμοτήτων με 

τη Δ.Ο.Υ ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία), θα ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία  Πληρωμών του Ταμείου 

μας,  ότι για την πληρωμή του εφάπαξ, θα πρέπει να αποστείλει, αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (με 

ή χωρίς  όρους παρακράτησης)  ή  βεβαίωση οφειλής, με την αιτιολογία  «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».  Η ανωτέρω βεβαίωση,   εκδίδεται  από 

την οικεία Δ.Ο.Υ.  με την επίδειξη της απόφασης εφάπαξ (που αποστέλλεται στο μέτοχο, ταχυδρομικώς 

από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).   

 

4.   Για την αποφυγή καθυστερήσεων στην καταβολή του εφάπαξ για τους ανωτέρω λόγους, συνίσταται 

στους δικαιούχους εφάπαξ, να έχουν  τακτοποιηθεί φορολογικά κατά το μήνα πληρωμής τους,  ώστε  η 

εφαρμογή της ΑΑΔΕ  να τους εμφανίζει φορολογικά ενήμερους και η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος , 

να  γίνεται άμεσα.   

 

5. Επίσης, σε περίπτωση οφειλής προς το Δημόσιο, αυτή θα παρακρατηθεί μέχρι ύψους ποσού που θα 

αντιστοιχεί στο 50% της εφάπαξ παροχής. 

6.  Στη συνέχεια, το ποσό του ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ του δικαιούχου, πιστώνεται στον Τραπεζικό του 

λογαριασμό.                      

.                      
                                                                     

                                                                                                       Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

                                                                                                       ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

 

                                                                                        Θεόδωρος Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

                                                                                                                               ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ 
   

 
 
 
 

 

 


