
ΘΕΜΑ: «Παράταση Καταγραφής Φυσικής Παρουσίας των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΥΠΣ 
στις Τράπεζες – Ορισμός διαδικασία καταγραφή συνταξιούχων που αδυνατούν να 
προσέλθουν στις Τράπεζες λόγω σοβαρού κωλύματος» 

 

ΣΧΕΤ.  α)  Υπ΄ αριθ. 25/30 από 6- 6-2012 Απόφαση - Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ 

β)  Υπ΄ αριθ. 4.8 του 15-2-2012 Απόφαση - Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ 

γ)  Υπ’ αρίθ. Φ.80000/οικ.3185/4559 από 10-12-2010 Εγκύκλιος του Αναπ. Υπουργού    

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

   

1. Σύμφωνα με την ανωτέρω (γ) σχετική,  οι Τράπεζες και τα Ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να 

καταγράφουν τη Φυσική Παρουσία των συνταξιούχων των Φ.Κ.Α μία φορά το χρόνο. 

 

2. Με το υπ΄ αριθ. 4/8 του 15-2-2012 Πρακτικό-Απόφαση του Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ  από 1-4- 

2012, διενεργείται καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ 

(πρώην ΤΑΥΠΣ) στην Τράπεζα πληρωμής τους του μέσω της «ΔΙΑΣ Α.Ε», με σκοπό την 

αντιμετώπιση της τυχόν παράνομης είσπραξης συντάξεων από μη δικαιούχους. Για τον 

λόγω αυτό αποστάλθηκαν με επιστολή από τον ΤΕΑΥΠΣ, μαζί με τις ετήσιες Βεβαιώσεις αποδοχών 

και ατομικά ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, με τα οποία οι συνταξιούχοι οφείλουν 

να μεταβούν αυτοπροσώπως στην Τράπεζα που τους κατατίθεται η επικουρική σύνταξη 

(μέρισμα), προκειμένου να δηλώσουν την Φυσική τους Παρουσία. 

  

3. Επειδή μέχρι 31-5-2012,  που ορίστηκε αρχικά ως καταληκτική ημερομηνία για την λήξη της 

καταγραφής της Φυσικής Παρουσίας, παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός μη καταγεγραμμένων 

συνταξιούχων μας στις Τράπεζες, με το υπ΄ αριθμ. 25/30 από 6-6-2012 Πρακτικό-Απόφαση  

Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ αποφασίστηκε η παράταση της Καταγραφής Φυσικής Παρουσίας στις 

Τράπεζες, μέχρι την 30-6-2012 . 

 

 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ 

Σ Ω Μ Α Τ Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  

( Τ Ε Α Π Α Σ Α )  

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ  

Γ ’  ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ  

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                     

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  (ΤΕΑΥΠΣ)                                      

Δ/νση: Βερανζέρου 48–Τ.Κ. 104 38–ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.:  210 5276882,5 Φαξ. 210 5276889 

Βαθμός Ασφαλείας: ΚΟΙΝΟ 
 

Αθήνα     15/6/2012 
 

Αριθ.Πρωτ. : 73402/ Γ8459 Φ. 517.36 

                                   ΠΡΟΣ 
   

1.    ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 2ο 
Μουρούζη 4  10172  - ΑΘΗΝΑ 
 

2.   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
   Πατησίων 5 – 10431 ΑΘΗΝΑ 
 

3.    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  
   ΣΩΜΑΤΟΣ 
   Αγίου Κωνσταντίνου  57 ΤΚ 10437 ΑΘΗΝΑ 

 

4. ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 Λάρνακως 18 TK 12135 Περιστέρι 

 

5. ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Π.Α.Π.Α.) 
Πειραιώς 31 ΤΚ 10553 ΑΘΗΝΑ 
 

6. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α 
                                 (Ενταύθα) 
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4.  Επίσης με  το υπ΄ αριθμ. 25/30 από 6-6-2012 Απόφαση-Πρακτικό Δ.Σ του ΤΕΑΠΑΣΑ 

ορίστηκε η διαδικασία για τις περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης των συνταξιούχων 

στις Τράπεζες,  λόγω σοβαρού αποδεδειγμένου κωλύματος ως εξής: 

 

α) Για περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης των συνταξιούχων στις Τράπεζες  (Νοσηλεία 

σε Νοσοκομείο, απουσία στο εξωτερικό), θα αποστέλλεται στον Τομέα μας με συστημένη 

επιστολή, Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

ή σχετική βεβαίωση από τον Διευθυντή του Νοσοκομείου ή από την Πρεσβεία ή Προξενείο 

της χώρας διαμονής τους, στην οποία θα αναγράφουν ότι «αδυνατώ να δηλώσω την 

φυσική μου παρουσία στην Τράπεζα πληρωμής της επικουρικής μου σύνταξης, λόγω 

νοσηλείας μου στο νοσοκομείο ή απουσίας μου στο εξωτερικό (συμπληρώνεται 

αναλόγως)» 

 

β) Για περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης των συνταξιούχων στις Τράπεζες λόγω 

κινητικών προβλημάτων ή βαριάς ασθενείας  θα αποστέλλεται από τους οικείους του 

συνταξιούχου στον Τομέα μας με συστημένη επιστολή: 

 

- Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της Τοπικής Αστυνομικής 

Αρχής ή Δημοτικής Αστυνομίας ή Δημοτικού Υπαλλήλου ορισμένου από το Δήμο, ύστερα από 

σχετικό αίτημα του συνταξιούχου ή σε περίπτωση αδυναμίας του, μέλους της οικογένειάς 

του, στην οποία θα αναγράφουν ότι «αδυνατώ να δηλώσω την φυσική μου παρουσία 

στην Τράπεζα πληρωμής της επικουρικής μου σύνταξης, λόγω προβλημάτων υγείας 

και παρακαλώ όπως με καταγράψετε με την παρούσα στον Τομέα σας» ή σε 

περίπτωση  αδυναμίας υπογραφής της άνω Υπεύθυνης Δήλωσης, έγγραφη βεβαίωση των 

ανωτέρω Υπηρεσιών, που να αναφέρουν ότι ο συνταξιούχος είναι εν ζωή. 

 

- Οποιοδήποτε έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που στην καταγραφή 

που ταυτόχρονα τυγχάνει να διενεργείται για την κύρια σύνταξη, θα βεβαιώνεται ή θα 

φαίνεται σαφώς ότι ο συνταξιούχος κατεγράφη, ή ότι έχει καταθέσει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά προς απογραφή, είτε απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο, είτε στις κατά τόπους 

Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (όπως προβλέπεται στο έγγραφο καταγραφής του 

Γενικού Λογιστηρίου).  

 

- Σε κάθε άλλη περίπτωση αδυναμίας, θα γίνεται δεκτή η απόδειξη της φυσικής παρουσίας 

του συνταξιούχου με πρόσφατη Συμβολαιογραφική Πράξη εντός τετραμήνου από την 

ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης του ΤΕΑΠΑΣΑ, στην οποία να φαίνεται ότι ο 

συνταξιούχος είναι εν ζωή. 

 

- Τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής της άνω πράξεως για λόγους υγείας και 

όταν δεν καθίσταται εφικτή η άνω Βεβαίωση δημοτικού ή αστυνομικού υπαλλήλου, 

τότε η απόδειξη της φυσικής παρουσίας του συνταξιούχου θα γίνεται με αντίστοιχες 

Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν1599/1986 δύο (2) μαρτύρων, θεωρημένες για το 

γνήσιο της υπογραφής τους από την οικεία αστυνομική ή δημοτική αρχή, στις οποίες θα 

βεβαιώνεται ότι ο συνταξιούχος είναι εν ζωή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει να 

αποδεικνύεται από σχετικό Ιατρικό Πιστοποιητικό η αδυναμία υπογραφής του συνταξιούχου 

(άνοια, βαρειά αναπηρία κτλ). 
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5. Μετά την λήξη της διαδικασίας καταγραφής της Φυσικής Παρουσίας (30-6-2012), θα 

γίνει αναστολή της καταβολής του μερίσματος (επικουρικής σύνταξης) στην πληρωμή 

της Γ΄ τριμηνίας 2012 από 1-7-2012 και στο εξής . 

 

6. Μετά την 30-6-2012, απαραίτητη προϋπόθεση για την μη διακοπή ή την εκ νέου έναρξη 

καταβολής της επικουρικής τους σύνταξης αντιστοίχως, είναι η υποβολή νέας αίτησης 

του συνταξιούχου προς τον Τομέα μας, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής ή σε 

περίπτωση αδυναμίας, η προσκομιδή των προαναφερομένων εγγράφων σύμφωνα με τις παραπάνω 

διακρίσεις. 

 

7. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και προκειμένου για την καλύτερη ενημέρωση των 

συνταξιούχων του ΤΕΑΥΠΣ παρακαλούμε : 
 

- Τις Συνδικαλιστικές Ενώσεις για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης και ανάρτηση του 

παρόντος στους διαδικτυακούς τόπους και έντυπα που εκδίδουν,  με την υπόδειξη προς τους 

συναδέλφους για περαιτέρω ενημέρωση συνταξιούχων συναδέλφων οικείου ή γνωστού 

περιβάλλοντος τους. 

- Την Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, για διαβίβαση του 

παρόντος μέσω Psnet σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος με την 

υπόδειξη προς τους συναδέλφους για περαιτέρω ενημέρωση συνταξιούχων συναδέλφων 

οικείου ή γνωστού περιβάλλοντος τους. 

- Το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΑΠΑΣΑ για την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης και 

του παρόντος στο στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΑΠΑΣΑ (www.teapasa.gr). 

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑΥΠΣ 

 

 

ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος 

Πυραγός 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Γ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

 

Γεώργιος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  

Επιπυραγός 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

 

Σπυρίδων ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ  

Αστυν. Υποδ/ντής 
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Σας ενημερώνουμε ότι με υπ΄ αριθμ. 25/30 από  6-6-2012 Πρακτικό-

Απόφαση ΔΣ τουΤΕΑΠΑΣΑ, αποφασίστηκε η παράταση της Καταγραφής 

Φυσικής Παρουσίας που διενεργεί το ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην ΤΑΥΠΣ) 

στις Τράπεζες, μέχρι την 30-6-2012 . 

 

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οι συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ οφείλουν 

να μεταβούν αυτοπροσώπως στην Τράπεζα που τους κατατίθεται η  

επικουρική τους σύνταξη (μέρισμα), προκειμένου να δηλώσουν την 

Φυσική τους Παρουσία, προσκομίζοντας το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ καθώς και το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ που έχει αποσταλεί στους συνταξιούχους μαζί με την ετήσια  

Βεβαίωση  Μερισμάτων. 

 

Μετά την λήξη της διαδικασίας καταγραφής της φυσικής παρουσίας θα 

γίνει αναστολή της καταβολής του μερίσματος (επικουρικής σύνταξης) 

στην πληρωμή της Γ΄ 3μηνίας 2012 από 1-7-2012 και στο εξής. 

 

Για περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας προσέλευσης των 

συνταξιούχων στις Τράπεζες λόγω κινητικών προβλημάτων, βαριάς 

ασθενείας ή οποιασδήποτε διευκρίνησης επικοινωνήστε με το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, 

Τμήμα Γ’ Παροχών, Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ στο τηλέφωνο 210- 5276882 & 210 - 5276885. 

*** Η παρούσα διαδικασία έχει σκοπό την αντιμετώπιση της τυχόν παράνομης είσπραξης συντάξεων από μη δικαιούχους *** 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

«Καταγραφή Φυσικής Παρουσίας συνταξιούχων ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ» 

 

 


