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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 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διακοπι τθσ κράτθςθσ υπζρ Τ.Π.Υ.Π.Σ. 

πραγματοποιείται από τον Εκκακαριςτι Μιςκοδοςίασ, από τθν 

θμερομθνία τθσ παροφςασ αίτθςθσ, φςτερα από ενθμζρωςι 

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

□ Γιατήπηση ασυαλιστικήρ σσέσηρ   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στθν 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.Σ. 
Η προκφπτουςα διαφορά, εφόςον είναι υπζρ του μετόχου 
καταβάλλεται ςϋ αυτόν, ενϊ εάν είναι αρνθτικι επιςτρζφεται 
από τον μζτοχο ςτο Ταμείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

……  ΑΙΤ……………….. 

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

