
«Έγκριση Δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που αφορούν αποκλειστικά αιτήσεις για ΄΄κάλυψη εξόδων νοσηλείας – 
θεραπείας λόγω ασθένειας΄΄». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

1. Ανακοινώνεται ότι με τις υπ’ αριθμ. 20.6/30-5-2019 και 20.7/30-5-2019 Αποφάσεις 
του Δ.Σ. του Ταμείου μας εγκρίθηκαν: 

α. Διακόσιες τριάντα επτά (237) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του 
Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής) 
που αφορούν σε «κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας». 

β. Εκατόν δεκατρείς (113) αιτήσεις δανείων εκτάκτων αναγκών μετόχων του 
Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων), 
που αφορούν ομοίως σε «κάλυψη εξόδων νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας». 

- Άπαντες οι εν λόγω μέτοχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα (SMS), στο κινητό τους 
τηλέφωνο, που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ή όπου αυτό δεν καταστεί εφικτό, με 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.  

2. Τονίζεται ότι για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται η υποβολή  ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ 
ΟΜΟΛΟΓΟΥ (Σύμβαση Δανείου). Υπόδειγμα του εν λόγω ομολόγου ανά Τομέα 
Πρόνοιας ήτοι, Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν 
από τη Γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να τα εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του 
Ταμείου μας (www.teapasa.gr). 

- Στο Χρεωστικό Ομόλογο αναγράφεται ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο μέτοχος, ανά 
περίπτωση, ήτοι: 

α. για τους  ασφαλισμένους στην  τ. Ελληνική Χωροφυλακή αναγράφεται  «Τ.Π.ΑΣ.» 

β. για τους ασφαλισμένους στην τ. Αστυνομία Πόλεων αναγράφεται «Τ.Π.Υ.Α.Π.» 

3. Το Χρεωστικό Ομόλογο, αφού συμπληρωθεί εις διπλούν και θεωρηθεί για το γνήσιο της 
Υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας εκάστου, να προσκομιστεί 
αυτοπροσώπως ή να μας αποσταλεί ταχυδρομικώς (όχι μέσω Police on Line ή άλλο 
ηλεκτρονικό μέσο) εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων (10) ημερών, ήτοι μέχρι και 
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019. 

- Τα χρεωστικά ομόλογα που θα περιέχονται στο Ταμείο μετά την εκπνοή της ως άνω 
προθεσμίας, θα θεωρούνται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτά και συνεπώς δεν θα 
χορηγείται το δάνειο. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 

http://www.teapasa.gr/

