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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΩΝ ΣΑ  
ΩΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ  

[Σ.Ε.Α.Π.Α..Α.]  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΥΑΛΙΗ -ΠΑΡΟΦΩΝ  

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  

Βερανζέρου 48 – ΣΚ 10438 ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: 210-5276871 

 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

 

Αθήνα  8 επτεμβρίου 2020 

Αριθ. Πρωτ. 1030/2/1034 

 

                              ΠΡΟ 

ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ 

Μουρούζη 4 ΤΚ 10674 Αθήνα 

1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

2.  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

   Τμήμα αποδοχών, Ασφάλισης, Πρόσθετων 

&  Παρεπόμενων Παροχών 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.1030/2/1984/18-12-2019 εγκυκλίου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., σε ότι 

αφορά τον καθορισμό δικαιολογητικών,  για περιπτώσεις αναπροσαρμογής εφάπαξ χρηματικού 

βοηθήματος, λόγω μισθολογικών μεταβολών μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ., εξαιτίας επανάκρισης ή 
αποκατάστασης τους στην ενέργεια και για χρονικό διάστημα μέχρι την αρχική τους διαγραφή 
(Περίπτωση Ε’)» 

 

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

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

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

δ. Υπ’ αριθ.15.19/22-5-2020 (ΑΔΑ:6ΛΓΘΟΡΡΞ-Σ3Σ) Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. 

i. Με τις ανωτέρω (α) και (β) σχετικές, ορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 

χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ή επιστροφής εισφορών σε ασφαλισμένους του 
Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. Με την 

ανωτέρω (γ) σχετική εγκύκλιο του  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. προς στις εμπλεκόμενες Δ/σεις τους 

Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, κοινοποιήθηκαν τα οριζόμενα δικαιολογητικά και 

ανεστάλησαν  Υποδείγματα των αιτήσεων ανά περίπτωση.  

ii. Με την ανωτέρω (δ) σχετική απόφαση τους Δ.Σ. του Ταμείου, επήλθε τροποποίηση της ανωτέρω 
(β) σχετικής, σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά αναπροσαρμογής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, 

σε μετόχους του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., λόγω μισθολογικών μεταβολών τους, εξαιτίας επανάκρισης ή αποκατάστασης 

τους στην ενέργεια και για χρονικό διάστημα μέχρι την αρχική τους διαγραφή. 

iii. Κατόπιν των ανωτέρω, η παρ. Ι.Ε’ της ανωτέρω (γ) σχετικής αντικαθίσταται ως εξής: 

<< Ε) Δικαιολογητικά αναπροσαρμογής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος σε μετόχους του 

Τ.Π.Υ.Π.Σ. λόγω μισθολογικών μεταβολών, εξ αιτίας επανάκρισης ή αποκατάστασης τους στης 

ενέργεια, για διάστημα μέχρι την αρχική διαγραφή. 

1. Αίτηση (Έντυπο Ταμείου) 

2. Νέο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (από την Διεύθυνση Τποστήριξης 

του Α.Π.., με Προσωπικά, Τπηρεσιακά και τα νέα Οικονομικά στοιχεία όπως προκύπτουν 

από την επανάκριση/αποκατάσταση, από έναρξης, μέχρι λήξης της ασφάλισης (αρχική 

διαγραφή από το Πυροσβεστικό ώμα).  

3. Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου ανεξάρτητα με την έκδοση ή όχι Δ.Α.Υ.Κ. (από την 

Δ/ση Ανθρωπίνων πόρων του Α.Π..), 

4. Φ/φο Φ.Ε.Κ., επανάκρισης/αποκατάστασης. 

. 



*Η αίηηζη λαμβάνει ζειράς προηεραιόηηηας όηαν περιέλθοσν ζηον Τομέα όλα ηα δικαιολογηηικά. 

5. Πράξη απονομής κύριας σύνταξης από τον Ε.Φ.Κ.Α, ή Απόφαση προκαταβολής 

αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι από αυτή θα προκύπτει ρητά η ουσιαστική κρίση περί 

συνδρομής των προϋποθέσεων απονομής του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

6. Βεβαίωση αποδοχών τελευταίου έτους (για παλαιούς ασφαλισμένους), από το Σμήμα 

αποδοχών, Ασφάλισης, Πρόσθετων &  Παρεπόμενων Παροχών της Διεύθυνσης Τποστήριξης 

του Α.Π.., με τα νέα Οικονομικά – Μισθολογικά στοιχεία όπως προκύπτουν από την 

επανάκριση/αποκατάσταση, η οποία διαβιβάζεται με το Δ.Α.Τ.Κ. ή ανεξάρτητα, στην οποία 

βεβαιώνεται επίσης ότι έχουν διενεργηθεί όλες οι νόμιμές κρατήσεις υπέρ 

Σ.Π.Τ.Π../Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. για το διάστημα δικαίωσης.  

7. Βεβαίωση αποδοχών της τελευταίας 5ετίας (για νέους ασφαλισμένους), από το 

Σμήμα αποδοχών, Ασφάλισης, Πρόσθετων &  Παρεπόμενων Παροχών της Διεύθυνσης 

Τποστήριξης του Α.Π.., με τα νέα Οικονομικά – Μισθολογικά στοιχεία όπως προκύπτουν από 

την επανάκριση/αποκατάσταση, η οποία διαβιβάζεται με το Δ.Α.Τ.Κ. ή ανεξάρτητα, στην 

οποία βεβαιώνεται επίσης ότι έχουν διενεργηθεί όλες οι νόμιμές κρατήσεις υπέρ 

Σ.Π.Τ.Π../Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. για το διάστημα δικαίωσης. 

8. Λοιπά δικαιολογητικά 

 Υ/φο Αστυνομικής Σαυτότητας δικαιούχων. 

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

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

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο  λογαριασμού Σραπέζης (IBAN) 

 Απλή εκτύπωση στην οποία να φαίνεται ευκρινώς το προσωπικό email επικοινωνίας του 

μετόχου (εφόσον διαθέτει).>> 

iv.  Ομοίως, το Τπόδειγμα Αίτησης 6Δ’ του παραρτήματος της ανωτέρω (γ) σχετικής, 

αντικαθίσταται από το ταυτάριθμο υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας. 

v. Λόγω των αλλαγών που επήλθαν στο οργανόγραμμα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, 

ύστερα από την ψήφιση του. Ν.4662/2020, στην ανωτέρω (γ)  σχετική το λεκτικό «Δ/νση 

Οικονομικών του Α.Π.Σ.»  αντικαθίσταται με το λεκτικό «Διεύθυνση Υποστήριξης του Α.Π.Σ.» και 
το λεκτικό «Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης της Δ/νση Οικονομικών του Α.Π.Σ.», αντικαθίσταται 

με το λεκτικό «Τμήμα αποδοχών, Ασφάλισης, Πρόσθετων &  Παρεπόμενων Παροχών της 

Διεύθυνσης Υποστήριξης του Α.Π.Σ.» 

vi. Οι Διευθύνσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος στις οποίες διαβιβάζεται η παρούσα, 

παρακαλούνται για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους. 

vii. Το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής του Ταμείου, όπως αναρτήσει την παρούσα στην ιστοσελίδα 
του ταμείου www.teapasa.gr και στην σχετική θεματική ενότητα αυτής, που αφορά τα 

δικαιολογητικά χορήγησης παροχών του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 

(Τ.Π.Υ.Π.Σ.).  

viii. Η παρούσα τροποποιεί την ανωτέρω (γ) σχετική και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

  

 
 

Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΑΥΑΛΙΗ – ΠΑΡΟΦΩΝ Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 

 

 
 

Θεόδωρος Κ. Βασιλάκης 
ΠΤΡΑΡΦΟ 

 

 

 

. 

http://www.teapasa.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΦΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΒΟΗΘΗΜΑΣΟ, ΛΟΓΩ 

ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ, ΕΞΑΙΣΙΑ ΕΠΑΝΑΚΡΙΗ Ή ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΟΦΟΤ ΣΗΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΑΡΦΙΚΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΡΑΥΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 6Γ 
Α Ι Σ Η  Η 

«Πεπί αναπποζαπμογήρ  εθάπαξ σπημαηικού βοηθήμαηορ 

μεηόσος, λόγω μιζθολογικών μεηαβολών» 

(Αθορά επανάκριζη / αποκαηάζηαζη μεηότοσ ζηην 

ενέργεια, για τρονικό διάζηημα  μέτρι ηην ηοσ αρτική 

διαγραθή) 

 

 

Α.Μ.  ............................................................  

Βαθμόρ ε.α.  ..................................................  

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

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

Παηπώνςμο  ...................................................  

Α.Γ.Σ: .............................................................  

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

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

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

Ζμεπομηνία Απσικήρ Γιαγπαθήρ  ..................  

Γ/νζη καηοικίας 

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

Σ.Κ.:  .............. Γήμορ: ...................................  

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

Κινηηό Σηλέθωνο  ..........................................  

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

ΣΡΑΠΔΕΑ:………………………….…..……………….. 

IBAN: GR………………………….…..………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ΠΡΟ 

Σαμείο Δπικοσρικής Αζθάλιζης και Πρόνοιας 

Απαζτολοσμένων ζηα ώμαηα Αζθαλείας 

(Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.) 

Γ' ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΟΥΩΝ 

ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ (Σ.Π.Τ.Π..) 

Βερανζέροσ 48 Σ.Κ.104 38 ΑΘΗΝΑ 

 

Παπακαλώ όπωρ αναπποζαπμόζεηε ηο ήδη 

σοπηγηθέν εθάπαξ   σπημαηικό  βοήθημα, λόγω 

μιζθολογικών μος μεηαβολών, εξ αιηίαρ 

επανάκπιζηρ / αποκαηάζηαζήρ μος (διαγράθεηαι 

αναλόγως)ζηην ενέργεια, για σπονικό διάζηημα 

μέσπι ηην απσική μος διαγπαθή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ………………  …/…../…… 

                             (Σόπορ)           (ημεπομηνία) 

 

                           ……  ΑΙΣ……………….. 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ* 

1. Νέο Δεληίο Αηομικήρ και Υπεπεζιακήρ Καηάζηαζερ (θα μαρ αποζηαλεί από 
ηην Δ/νζη Υποζηήπιξηρ Α.Π.Σ. ζηιρ πεπιπηώζειρ πος εκδίδεηαι), με 
Πποζωπικά, Υπηπεζιακά και ηα νέα Οικονομικά - Μιζθολογικά ζηοισεία όπωρ 
πποκύπηοςν από ηην επανάκπιζη/αποκαηάζηαζη, από έναπξηρ, μέσπι λήξηρ 
ηηρ αζθάλιζηρ (απσική διαγπαθή από ηο Πςποζβεζηικό Σώμα).  

2. Απόζπαζμα Φύλλος Μεηπώος ανεξάπηηηα με ηην έκδοζη ή όσι Γ.Α.Υ.Κ.. 
(Από ηην Δ/ζη Ανθπωπίνων πόπων ηος Α.Π.Σ.). 

3. Φ/θο Φ.Ε.Κ. επανάκπιζηρ / αποκαηάζηαζηρ. 

4. Ππάξε απονομήρ κύπιαρ ζύνηαξερ από ηον Ε.Φ.Κ.Α, ή Απόθαζε 
πποκαηαβολήρ αςηήρ, ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι από αςηή θα πποκύπηει πηηά 
η οςζιαζηική κπίζη πεπί ζςνδπομήρ ηων πποϋποθέζεων απονομήρ ηος 
ζςνηαξιοδοηικού δικαιώμαηορ. 

5. Εςκπινέρ Φ/θο λογαπιαζμού IBAN Τπαπέδερ. 

6. Οποιαδήποηε εκηύπωζε πος να αναγπάθεηαι εςκπινώρ  ηο Email 
επικοινωνίαρ. 

 
 

Με ηη ζςμπλήπωζη ηηρ παπούζαρ Αίηηζηρ και ηην ςπογπαθή αςηήρ, 
δηλώνω ελεύθεπα και πηηά, όηι έσω ενημεπωθεί ζσεηικά με ηα 
πποβλεπόμενα από ηον Γενικό Κανονιζμό Πποζηαζίαρ Γεδομένων [GDPR 
ΔΔ 2016/679] και ηον Νόμο 4624/2019 νόμιμα δικαιώμαηά μος, για ηην 
πποζηαζία ηων δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα πος πεπιλαμβάνονηαι 
ζηην αίηηζη μος και ζηα επιζςναπηόμενα έγγπαθα αςηήρ. Η παπούζα 
επεξεπγαζία δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα γίνεηαι με ζκοπό ηην 
αποηελεζμαηικόηεπη εξςπηπέηηζη ηων αζθαλιζμένων ηος Ταμείος και με 
Νομική Βάζη ηην εκπλήπωζη καθήκονηορ ππορ ηο Γημόζιο Σςμθέπον και 
ηη ζςμμόπθωζη ηος Ταμείος με ςποσπέωζη πος πποκύπηει από ηην 
κείμενη νομοθεζία. 

Το Ταμείο δεζμεύεηαι για ηη νόμιμη και μη καηασπηζηική επεξεπγαζία ηων 
δεδομένων αςηών, καθώρ και για ηην αξιοποίηζη καηάλληλων οπγανωηικών 
και ηεσνικών μέηπων για ηην πποζηαζία ηοςρ. Για οποιαδήποηε πεπαιηέπω 
πληποθοπία μποπείηε να αναηπέξεηε ζηον διαδικηςακό μαρ ηόπο 
www.teapasa.gr, ή να απεςθςνθείηε ζηον Υπεύθςνο Πποζηαζίαρ 
Γεδομένων (email) dpo@teapasa.gr ή ζηο ηηλέθωνο 210-5276881. 

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