
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός δικαιολογητικών χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος σε μετόχους του Σομέα 

Πρόνοιας Τπαλλήλων Πυροσβεστικού ώματος (Σ.Π.Τ.Π..). του ΣΑ.Π.Α..Α., οι οποίοι 

έχουν συμπληρώσει στην ενέργεια τριάντα πέντε (35) έτη ασφαλιστικής σχέσης με τον 

Σομέα» 
 

ΦΕΣ.: α. Τπ’ αριθ. 21.10/6-6-2019 (ΑΔΑ:ΩΓΕ4ΟΡΡΞ-21Ρ) Απόφαση Δ.. του Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 

β. Τπ’ αριθ. 30.12/29-8-2019 (ΑΔΑ:Ψ5Ξ9ΟΡΡΞ-47Σ) Απόφαση Δ.. του Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 

γ. Τπ’ αριθ.1030/2/1984/18-12-2019 Εγκύκλιο του Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 

δ. Τπ’ αριθ.15.19/22-5-2020 (ΑΔΑ:6ΛΓΘΟΡΡΞ-3) Απόφαση Δ.. του Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 

ε. Τπ’ αριθ. 1030/2/1034/8-9-2020 Εγκύκλιο του Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 

στ. Τπ’ αριθ. 1030/2/501/16-06-2021 Εγκύκλιο 2 του Σ.Ε.Α.Π.Α..Α.  

ζ. Σο άρθρο 78 του Ν.4985/2022 (ΥΕΚ Α’203). 

η. Τπ’ αριθ. 42.10/1-12-2022 (ΑΔΑ:Ω5ΓΕΟΡΡΞ-Γ9Ι) Απόφαση Δ.. του ΣΑ.Π.Α..Α.. 

1. Με τις ανωτέρω (α-ζ) σχετικές, ορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση 

εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και επιστροφής εισφορών σε ασφαλισμένους του Σομέα Πρόνοιας 

Τπαλλήλων Πυροσβεστικού ώματος (Σ.Π.Τ.Π..) του Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 

2. Με το άρθρο 78 του Ν.4985/2022 (ΥΕΚ Α’203), τροποποιήθηκε η παρ. 9 του άρθρου 103 

Ν.3655/2008, με την προσθήκη των μετόχων (Ενστόλων και Πολιτικών Τπαλλήλων) του Σομέα 

Πρόνοιας Τπαλλήλων Πυροσβεστικού ώματος (Σ.Π.Τ.Π..) του Σαμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων 

στα ώματα Ασφαλείας (ΣΑ.Π.Α..Α.) στις κατηγορίες μετόχων που δικαιούνται τη χορήγηση εφάπαξ 

βοηθήματος πριν την έξοδό τους από το Πυροσβεστικό ώμα και συγκεκριμένα με την συμπλήρωση 

τριάντα πέντε (35) ετών ασφαλιστικής σχέσης με τον Σομέα.  

3. ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ (35) ΕΣΩΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΦΕΗ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι, τα τριάντα πέντε (35) έτη που απαιτούνται για την άσκηση του 

δικαιώματος χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στην ενέργεια, δεν αφορούν συντάξιμα 

έτη, αλλά πραγματικά έτη τα οποία έχει διανύσει ο ασφαλισμένος στο Πυροσβεστικό ώμα ως 

μέτοχος του Σ.Π.Τ.Π... Γίνεται σαφές ότι στον ανωτέρω χρόνο δεν συμπεριλαμβάνονται, ο χρόνος 

συντάξιμης υπηρεσίας του άρθρου 40 του Π.Δ.169/2007 που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο 

(Μάχιμη Πενταετία), ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, ο χρόνος σπουδών και κάθε άλλος χρόνος που 

αναγνωρίζεται ως συντάξιμος. Αιτήσεις μετόχων που δεν συμπληρώνουν τον ανωτέρω χρόνο 

μετοχικής σχέσης δεν θα γίνονται δεκτές και το αίτημα του μετόχου θα απορρίπτεται. 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, από την επόμενη ημέρα της συμπλήρωσης του 

ανωτέρω χρόνου,  χωρίς όμως αυτό να είναι υποχρεωτικό. ε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν 

ασκήσει το δικαίωμα αυτό (δεν υποβάλει αίτηση για χορήγηση εφάπαξ στην ενέργεια), τότε το 

εφάπαξ βοήθημα θα χορηγηθεί με την συνταξιοδότηση του Τπαλλήλου. 

Παράδειγμα υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης των τριάντα πέντε (35) ετών. 

Σο έτος 2022 θεμελιώνουν δικαίωμα και έχουν την δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση 

εφάπαξ βοηθήματος στην ενέργεια, μόνο οι προσληφθέντες στο Πυροσβεστικό ώμα  μέχρι το 

έτος 1987, την χρονική στιγμή που συμπληρώνουν τα τριάντα πέντε (35) έτη Τπηρεσίας (μετοχικής 

σχέσης). Όσοι εξ αυτών αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31-12-2022, μπορούν να μην ασκήσουν 
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το δικαίωμα τους αυτό και να λάβουν το εφάπαξ βοήθημα με την συνήθη διαδικασία που 

εφαρμόζεται για τη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων με την συνταξιοδότηση. 

4. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΝΕΦΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΦΕΗ 

Κατά την υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος υποχρεωτικά επιλέγει,  είτε διακοπή της 

ασφαλιστικής σχέσης είτε τη διατήρησή της μέχρι την έξοδό του από το ώμα. 

την πρώτη περίπτωση, διαγράφεται από μέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή της 

μηνιαίας εισφοράς και εξομοιώνεται με τους εξελθόντες οριστικά.  

τη δεύτερη περίπτωση, το ποσό που χορηγήθηκε στον ασφαλισμένο, συμψηφίζεται, 

υπολογιζόμενο εντόκως με το εφάπαξ βοήθημα που προσδιορίζεται με την οριστική απόφαση 

χορήγησης της παροχής μετά την έξοδό του από το ώμα. Αν ο ασφαλισμένος που έλαβε εφάπαξ 

βοήθημα, κριθεί ως μη δικαιούμενος συντάξεως ή μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό προκύπτει 

επιστροφή ποσού, ο ασφαλισμένος καλείται να αποδώσει το κατά περίπτωση ποσό στο Σαμείο εντός 

διμήνου. Αν δεν αποδοθεί το ποσό, αναζητείται και αποδίδεται στο Σαμείο μέσω Κ.Ε.Δ.Ε.. 

Εφιστάται η προσοχή στους μετόχους που επιλέγουν την συνέχιση της ασφαλιστικής 

σχέσης και ειδικά σε όσους εξ αυτών δεν αναμένονται μισθολογικές ωριμάνσεις ή αυτές που 

αναμένονται είναι μικρής κλίμακας, καθώς στην περίπτωση που το τελικό εφάπαξ βοήθημα που 

προκύπτει με την οριστική απόφαση χορήγησης κατά την έξοδο του μετόχου από το Π.., είναι 

μικρότερο από το αρχικό λόγω των προστιθέμενων τόκων, προκύπτει αρνητική διαφορά και το 

ποσό αυτής θα πρέπει να επιστραφεί από τον μέτοχο στον Σαμείο. 

5. Με την ανωτέρω (η) σχετική, καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά για την χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 

σε μετόχους του Σομέα Πρόνοιας Τπαλλήλων Πυροσβεστικού ώματος (Σ.Π.Τ.Π..). του 

ΣΑ.Π.Α..Α., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη ασφαλιστικής σχέσης με τον 

Σομέα. 

Κατόπιν των ανωτέρω με την παρούσα  ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο δικαιολογητικών, της 

περίπτωσης αυτής και στην ανωτέρω (γ) σχετική προστίθεται η παρ. Ι.Σ’ ως κατωτέρω. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν οι (γ), (ε) & (στ) σχετικές. 

<< Σ. Δικαιολογητικά χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στην ενέργεια, λόγω 
συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών μετοχικής σχέσης στον Σομέα Πρόνοιας Τπαλλήλων 
Πυροσβεστικού ώματος (Σ.Π.Τ.Π..) του ΣΑ.Π.Α..Α.: 

 
1. Αίτηση (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 6H) 

2. Βεβαίωση Ατομικής Τπηρεσιακής Κατάστασης  (από την Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων του 

Α.Π.., με Προσωπικά και Τπηρεσιακά στοιχεία του μετόχου  (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 6Η-1). 

3. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων με την οποία θα βεβαιώνεται  ότι δεν 
προκύπτει  να έχει καταλογιστεί σε βάρος του αιτούντα,  ως Δημοσίου Τπολόγου ή Διαχειριστή,  
οποιοδήποτε ποσό (έλλειμμα) ή να εκκρεμεί γι’ αυτόν οποιοσδήποτε διαχειριστικός έλεγχος,  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 103 του Ν. 3655/2008 (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 6Η-2). 

4. α) Βεβαίωση Οικονομικών τοιχείων και αποδοχών τελευταίου έτους (για παλαιούς 

ασφαλισμένους) ή 

     β) Βεβαίωση Οικονομικών τοιχείων και αποδοχών τελευταίας πενταετίας(για νέους 

ασφαλισμένους).  

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις εκδίδονται από τις αρμόδιες Τπηρεσίες του Τπουργείου Κλιματικής 

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας/Α.Π.., στις οποίες βεβαιώνεται μεταξύ άλλων ότι έχουν 
διενεργηθεί όλες οι νόμιμές κρατήσεις υπέρ Σ.Π.Τ.Π../ΣΑ.Π.Α..Α. για το διάστημα από την 
έναρξη της ασφαλιστικής σχέσης του μετόχου μέχρι την ημερομηνία της αίτησης χορήγησης 
εφάπαξ βοηθήματος και ειδικά για τους ενστόλους μετόχους ότι έχουν διενεργηθεί οι 
προβλεπόμενες κρατήσεις επί της οικογενειακής παροχής για τουλάχιστον τρία έτη. 

5. Λοιπά δικαιολογητικά * 

i. Υ/φο Δελτίου Σαυτότητας δικαιούχου. 

ii. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 

iii. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. ή οποιαδήποτε έγγραφο αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α. του μετόχου. 

iv. Αποδεικτικό Α.Υ.Μ. ή οποιοδήποτε  έγγραφο αναγράφεται ο Α.Υ.Μ. 

v. Ευκρινές φωτοαντίγραφο  λογαριασμού Σραπέζης (IBAN) 

vi. Email επικοινωνίας του μετόχου (Απλή εκτύπωση - Αφορά προαιρετικό δικαιολογητικό). 



6. Οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ – ΤΝΑΡΜΟΔΙΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

α) Η αίτηση μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου (5) υποβάλλονται, είτε απευθείας 

στο Σαμείο από τον μέτοχο, είτε στην Τπηρεσία του μετόχου, η οποία στην συνέχεια την διαβιβάζει 
απευθείας στο Σαμείο με την εγκύκλιο 54 του Α.Π.., χωρίς να εμπλέκεται άλλη Τπηρεσία. 
την δεύτερη περίπτωση η αίτηση θα πρέπει να βεβαιώνεται ψηφιακά για το γνήσιο της υπογραφής.  

β) Σα ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγράφων (2), (3) και (4) θα διαβιβάζονται στο Σαμείο 

από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Τπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας / Α.Π.. με την διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης, ύστερα από σχετικό 
έγγραφο του Σαμείου, με το οποίο θα γνωστοποιείται σε αυτές το αίτημα του μετόχου και τα λοιπά 
στοιχεία που απαιτούνται για την συνέχιση της διαδικασίας.>> 

    το υπόμνημα της ανωτέρω (γ) σχετικής, όπως επικαιροποιήθηκε με τις ανωτέρω (ε) & (στ) 

σχετικές, προστίθενται υποδείγματα των δικαιολογητικών (1),(2) & (3), ως παρατίθενται στο 
υπόμνημα της παρούσας. Ο τύπος και το περιεχόμενο των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να 

τροποποιείται, όταν ιδιαίτερες συνθήκες το απαιτούν,  με την προϋπόθεση ότι οι  εν λόγω  αλλαγές 

δεν εκφεύγουν του περιεχομένου των διατάξεων της ανωτέρω (ζ) σχετικής. 

6. Τπενθυμίζεται δε, ότι τα επικαιροποημένα υποδείγματα όλων των περιπτώσεων παροχών που 

χορηγεί ο Σ.Π.Τ.Π.. παρατίθενται στην σχετική ενότητα του «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ/Σ.Π.Τ.Π..» της 
επίσημης ιστοσελίδας του Σαμείου www.tapasa.gr, και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.tapasa.gr/index.php/aitiseis-egyklios-dikaiologitikon-tpyps . Εναλλακτικά μπορούν να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε αυτά, μέσω της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού ώματος PSNET, στο Κεντρικό Μενού 

της  οποίας, θα πρέπει να επιλέξουν: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΣΑ.Π.Α..Α» και 

αυτομάτως θα μεταφέρονται στην ανωτέρω σελίδα του Σαμείου. 

7. Εφιστάται η προσοχή στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Τπηρεσίες, οι οποίες  θα πρέπει να 

κάνουν χρήση μόνο των επικαιροποιημένων Τποδειγμάτων Αιτήσεων που είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του Σαμείου, καθώς τα παλαιότερα υποδείγματα δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

8. Οι Τπηρεσίες του Πίνακα Διανομής της παρούσας, παρακαλούνται για τις δικές τους κατ’ 

αρμοδιότητα ενέργειες. 

9. Σο Αυτοτελές Σμήμα Πληροφορικής του Σαμείου, όπως αναρτήσει την παρούσα με το υπόδειγμα της 
αίτησης στην ιστοσελίδα του Σαμείου (www.tapasa.gr) και στην σχετική θεματική ενότητα αυτής, 

που αφορά τα δικαιολογητικά χορήγησης παροχών του Σομέα Πρόνοιας Τπαλλήλων Πυροσβεστικού 

ώματος (Σ.Π.Τ.Π..).  

10. Η παρούσα που τροποποιεί την ανωτέρω (γ) σχετική, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και να 

αναρτηθεί στον ιστότοπο του Πυροσβεστικού ώματος PSNET, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54 του 

Α.Π.. 

  

Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΑΥΑΛΙΗ – ΠΑΡΟΦΩΝ ΣΑ.Π.Α..Α. 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΙΛΑΚΗ 

ΠΤΡΑΡΦΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tapasa.gr/index.php/aitiseis-egyklios-dikaiologitikon-tpyps
http://www.tapasa.gr/


ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 1. ΟΛΕ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ 
 2. ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ 

     Κηφισιάς 37-39 τκ 15123 Μαρούσι 

α) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

β) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΓΔΟΤ) 

Δ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΣΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΑΠΟΔΟΦΩΝ 
 Κηφισιάς 37-39 τκ 15123 Μαρούσι 

 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. ΣΑ.Π.Α..Α. 

2. ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

3. ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 

ΣΟΜΕΑ  ΠΡΟΝΟΙΑ  ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟΤ  ΩΜΑΣΟ  
(Σ.Π.Τ.Π..) ΣΟΤ  Σ.Α.Π.Α..Α. 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

 ΓΙΑ ΦΟΡΗΓΗΗ ΕΥΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΣΟ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 ΜΕ ΣΗΝ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 35 ΕΣΩΝ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΦΕΗ ΜΕ ΣΟΝ Σ.Π.Τ.Π../ΣΑ.Π.Α..Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 6H 
 

 

 

         

ΑΙΣΗΗ  

«Πεπί σοπήγηζηρ εθάπαξ σπημαηικού βοηθήμαηορ 

λόγω ζςμπλήπωζηρ 35 εηών μεηοσικήρ ζσέζηρ 
 

Α.Σ./Α.Μ. : ...................................................  

Βαθμόρ : .......................................................  

Δπώνςμο:  .....................................................  

Όνομα :  ..................................................... ..  

Παηπώνςμο : ...................................................  

Α.Φ.Μ:  ........................................................... 

Γ.Ο.Τ: .. .........................................................  

Α.Μ.Κ.Α:  .......................................................  

ΣΡΑΠΔΕΑ:…………………………………..  

IBAN: GR…………………………..……….. 

Ημεπομηνία κατάταξηρ:  .............................  
(Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, απνηειεί ε 
παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 35 εηώλ από ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο). 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(Οδόρ- Απιθμόρ) :  ..........................................  

Σ.Κ.:  .............. Πόλη/Υωπιό:  ........................  

Πεπιθ. Δνόηηηα (Νομόρ): ..............................   

ηαθεπό Σηλέθωνο:  ......................................  

Κινηηό Σηλέθωνο:  .........................................  

Email: .............................................................  

Τπηπεζία : ......................................................  

Σηλ. Τπηπεζίαρ …………………………..... 

 

 

Π Ρ Ο  

Σαμείο Ππόνοιαρ Απαζσολούμενων ζηα ώμαηα 

Αζθαλείαρ (ΣΑ.Π.Α..Α) 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΟΥΩΝ ΑΦΑΛΙΜΔΝΩΝ Π.. 

ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ (Σ.Π.Τ.Π.) 

Βεπανζέπος 48 Σ.Κ.104 38 ΑΘΗΝΑ 

Παπακαλώ όπωρ μος σοπηγήζεηε ηο εθάπαξ σπημαηικό 

βοήθημα πος μος αναλογεί, ζύμθωνα με ηην παπ. 9 άπθπο 

103 ηος Ν.3655/2008 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 78 

ηος Ν.4985/2022 (ΦΔΚ Α’203), καθόηι έσω ζςμπληπώζει 

τπιάντα πέντε (35) έτη ασυάλισηρ ζηον Σομέα Ππόνοιαρ 

Τπαλλήλων Πςποζβεζηικού ώμαηορ (Σ.Π.Τ.Π..) ηος 

Σαμείος Ππόνοιαρ Απαζσολούμενων ζηα ώμαηα Αζθαλείαρ 

(ΣΑ.Π.Α..Α.), με: 

ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ  ΜΔ «Υ» ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ 

□ Γιακοπή ασυαλιστικήρ σσέσηρ 
ΗΜΕΙΩΗ: Η διακοπι τθσ κράτθςθσ υπζρ Σ.Π.Τ.Π.. 

πραγματοποιείται από τον Εκκακαριςτι Μιςκοδοςίασ, από τθν 

θμερομθνία τθσ παροφςασ αίτθςθσ, φςτερα από ενθμζρωςι 

του, από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Α.Π...  

□ Γιατήπηση ασυαλιστικήρ σσέσηρ   
ΗΜΕΙΩΗ:  τθν περίπτωςθ αυτι, το εφάπαξ βοικθμα που 
κα χορθγθκεί, κα ςυμψθφιςτεί υπολογιηόμενο εντόκωσ με το 
τελικό εφάπαξ βοικθμα που προκφπτει με τθν οριςτικι 
απόφαςθ χοριγθςθσ, κατά τθν ζξοδο του μετόχου από το Π.. 
Η προκφπτουςα διαφορά, εφόςον είναι υπζρ του μετόχου 
καταβάλλεται ςϋ αυτόν, ενϊ εάν είναι αρνθτικι επιςτρζφεται 
από τον μζτοχο ςτο Σαμείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………  …/…../…… 
(Σόπορ)(Ζμεπομηνία) 

……  ΑΙΣ……………….. 

Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο παξνύζαο Αίηεζεο θαη ηελ ππνγξαθή απηήο, δειώλσ 

ειεύζεξα θαη ξεηά, όηη έρσ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ Γεληθό 

Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ [ΔΔ 2016/679] θαη ηνλ Νόκν 4624/2019 λόκηκα 

δηθαηώκαηά κνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε κνπ θαη ζηα επηζπλαπηόκελα έγγξαθα απηήο. Η 

παξνύζα επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γίλεηαη κε ζθνπό ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Τακείνπ θαη κε Ννκηθή 

Βάζε ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πξνο ην Γεκόζην Σπκθέξνλ θαη ηε ζπκκόξθσζε 

ηνπ Τακείνπ κε ππνρξέσζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. Τν Τακείν 

δεζκεύεηαη γηα ηε λόκηκε θαη κε θαηαρξεζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ, 

θαζώο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ νξγαλσηηθώλ θαη ηερληθώλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο.  

Δπίζεο παξέρσ ηελ εμνπζηνδόηεζε λα κνπ απνζηαιεί νπνηνδήπνηε πιεξνθνξία ή 

έγγξαθν ζρεηηθά κε ην αίηεκά κνπ κε sms ή email, ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ έρσ 

δειώζεη ζηελ αίηεζε κνπ.  

εκείωζε: Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηνλ 

δηαδηθηπαθό καο ηόπν www.tapasa.gr, ή λα απεπζπλζείηε ζηνλ Υπεύζπλν Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ ηνπ Τακείνπ ζην email dpo@tapasa.gr. 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ 

1.  Αίηεζε (ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ 6Η) 

2. Φ/θο Γειηίοσ Σασηόηεηας. 

3. Πηζηοποηεηηθό Οηθογελεηαθής θαηάζηαζες. 

4. Αποδεηθηηθό Α.Μ.Κ.Α. θαη  Α.Φ.Μ.  ηοσ αηηούληα. 

5. Δσθρηλές Φ/θο ιογαρηαζκού IBAN Σραπέδες. 

6. Email επηθνηλσλίαο (Οποιαδήποηε εκηύπωζη). 

Η αίηεζε κε ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη, είηε απεπζείαο ζην Τακείν από 

ηνλ κέηνρν, είηε ζηελ Υπεξεζία ηνπ κεηόρνπ, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα ηελ δηαβηβάδεη 

απεσζείας ζην Τακείν, ρσξίο λα εκπιέθεηαη άιιε Υπεξεζία. Σηελ δεύηεξε πεξίπησζε 

ε αίηεζε ζα πξέπεη λα βεβαηώλεηαη ςεθηαθά γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

ΣΑ ΚΑΣΩΣΔΡΩ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ, ΓΙΑΒΙΒΑΕΟΝΣΑΙ ΣΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΠΟ ΣΙ 

ΑΡΜΟΓΙΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΚΖ ΚΡΙΖ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΖ 

ΠΡΟΣΑΙΑ / Α.Π..  (ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ).: 

i. Βεβαίωζε Αηοκηθής Τπερεζηαθής Καηάζηαζες  (ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ 6Η-1). 

ii. Βεβαίωζε ηες Γηεύζσλζες Αλζρωπίλωλ Πόρωλ Α.Π.. (ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ 6Η-2), όηη 
δελ πξνθύπηεη  λα έρεη θαηαινγηζηεί ζε βάξνο ηνπ αηηνύληα,  σο Γεκνζίνπ 
Υπνιόγνπ ή Γηαρεηξηζηή,  νπνηνδήπνηε πνζό (έιιεηκκα) ή λα εθθξεκεί γη’ απηόλ 
νπνηνζδήπνηε δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο,  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 9 ηνπ 
άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 3655/2008. 

iii. α) Βεβαίωζε Οηθολοκηθώλ ηοητείωλ & Αποδοτώλ ηειεσηαίοσ έηοσς (Αθορά 
παλαιούς Αζθαλιζμένοσς) ή  

β) Βεβαίωζε Οηθολοκηθώλ ηοητείωλ & Αποδοτώλ ηειεσηαίας πεληαεηίας 
(Αθορά νέοσς Αζθαλιζμένοσς). 

http://www.tapasa.gr/
mailto:dpo@tapasa.gr


 
     
 



 

                                                                                               



                                                                                                                          ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ 6Η-2 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΚΡΙΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ                           
ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ/ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Σαχ. Δ/νςθ: Λεωφ. Κθφιςίασ 37-39 
Μαροφςι  ΣΚ 15123 
Σθλ.: 213 2157702-7694 
email: aps.diap.apostr@psnet.gr 

  
                         Μαροφςι,   …./ …/ 20… 
                         Αρικ. Πρωτ:              

 
 

ΠΡΟ 
Σαμείο Πρόνοιασ Απαςχολουμζνων 

 ςτα ϊματα Αςφαλείασ (ΣΑ.Π.Α..Α) 
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ Π.. 

ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ (Σ.Π.Τ.Π.) 

Βερανηζρου 48 Σ.Κ.104 38 ΑΘΗΝΑ 
 

 

 
ΒΔΒΑΙΩΣΗ 

 
       Βεβαιϊνουμε ότι, από τα τθροφμενα ςτθν Τπθρεςία μασ ςτοιχεία, ο (Βαθμόσ / Α.Μθτρώου / 
Ονοματεπώνυμο / Πατρώνυμο), κατατάχκθκε ςτο Πυροςβεςτικό ϊμα ςτισ …-…-.…. και ΔΕΝ ΠΡΟΚΤΠΣΕΙ να 
ζχει καταλογιςτεί ςε βάροσ του, ωσ Δθμοςίου Τπόλογου ι Διαχειριςτι,  οποιοδιποτε ποςό (ζλλειμμα) ι να 
εκκρεμεί γι’ αυτόν οποιοςδιποτε διαχειριςτικόσ ζλεγχοσ. 
 
     Η παροφςα χορθγείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ παρ. 9 του άρκρου 103 του Ν.3655/2008 όπωσ ιςχφει, 
προκειμζνου να χορθγθκεί ςτον ανωτζρω εφάπαξ βοικθμα ςτθν ενζργεια, από τον Σομζα Πρόνοιασ Τπαλλιλων 
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ (Σ.Π.Τ.Π..) του ΣΑ.Π.Α..Α.. 
 

   
Μαροφςι, …/ …/ 20… 

 
 

Ο Δ/ΝΣΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
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