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ΠΡΟΣ:

ΑΘΗΝΑ , 30/08/2018
Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες
που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.
'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ'

ΘΕΜΑ: « Επανέναρξη υποβολής αιτήσεων χορήγησης δανείων εκτάκτων αναγκών από τους Τομείς
Πρόνοιας της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής (Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών – Τ.Π.ΑΣ.)
και της τ. Αστυνομίας Πόλεων (Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων –
Τ.Π.Υ.Α.Π.) »
ΣΧΕΤ: α ) Υπ' αριθμό 1030/18/534855 από 15/03/2018 έγγραφο (με τη συνημμένη σ’
αυτό υπ’ αριθμ. 179980/Ο 1024 από 15-03-2018 Εγκύκλιο του κ.
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
β ) Υπ' αριθμό 1030/18/566816 από 20/03/2018 έγγραφο (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
γ ) Υπ' αριθμό 1030/18/1295515 από 27/06/2018 έγγραφο (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
Σε συνέχεια ανωτέρω (γ΄) σχετικού και προγενέστερης συναφούς αλληλογραφίας, γνωρίζονται τα
ακόλουθα:
1. Οι ασφαλισμένοι της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και της τ. Αστυνομίας Πόλεων, που έχουν
συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη ασφάλισης και λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές από
οχτακόσια (800) ευρώ και άνω, μπορούν από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου έως και την
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 να υποβάλλουν στο Ταμείο μας και συγκεκριμένα στον
Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας
Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.), αιτήσεις με τα απαιτούμενα σε αυτές δικαιολογητικά για χορήγηση
προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών.
- Ο ορισμός των δικαιολογητικών, οι λεπτομέρειες που διέπουν τα εν λόγω δάνεια και η
διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσής τους περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 179980/Ο
1024 από 15-03-2018 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., η οποία επισυνάπτεται στο ανωτέρω (α΄) σχετικό.
2. Επισημαίνονται τα εξής:
α) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά υποβάλλονται
στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αποκλειστικά μέσω του συστήματος PoliceonLine.
β) Οι αιτήσεις χορήγησης δανείου θα εξετάζονται κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας ως
ακολούθως για την κάλυψη εξόδων:
 νοσηλείας – θεραπείας λόγω ασθένειας,
 τοκετού,
 θανάτου,
 γάμου,
 έκτακτης στεγαστικής ανάγκης.
Επίσης, η σειρά προτεραιότητας ανά κατηγορία θα καθορίζεται από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.
γ) Η αλληλογραφία προς το Ταμείο μας θα αποστέλλεται με ξεχωριστό διαβιβαστικό για τον
εκάστοτε αιτούντα, ανεξάρτητα αν στην ίδια Υπηρεσία υπάρξουν περισσότεροι του ενός που
θα αιτηθούν τη χορήγηση δανείου.
δ) Οι υποβληθείσες αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από ανάλογα παραστατικά
– δικαιολογητικά μέσω των οποίων θα αποδεικνύεται η έκτακτη ανάγκη λήψης του δανείου

(π.χ. βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή
βεβαίωση αρμόδιου γιατρού για τοκετό, ληξιαρχική πράξη θανάτου, δημοσίευση
αναγγελίας τέλεσης γάμου σε εφημερίδα, βεβαίωση εργολάβου ή τεχνίτη για διενέργεια
εργασιών σε οικία του δανειολήπτη, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί
να υποστηρίξει την αίτηση του ενδιαφερομένου και θα συμβάλλει στην έγκριση της αίτησής
του). Αιτήσεις που στερούνται δικαιολογητικών δεν θα εξετάζονται.
ε) Η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και τα λοιπά δικαιολογητικά να σαρώνονται (scan) σε ένα
ενιαίο αρχείο μορφής PDF και ακολούθως να αποστέλλονται όπως προαναφέρθηκε μέσω
Police on Line.
στ) Στο «ΘΕΜΑ» του διαβιβαστικού με το οποίο θα διαβιβάζονται οι αιτήσεις προς το Ταμείο
μας να αναγράφονται τα εξής:
 «Αίτηση χορήγησης προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών του/της (Βαθμός) (Α.Γ.Μ.)
(Ονοματεπώνυμο) από τον Τ.Π.ΑΣ. (για τους ασφαλισμένους της τ. Ελληνικής
Χωροφυλακής)
 «Αίτηση χορήγησης προσωπικού δανείου εκτάκτων αναγκών του/της (Βαθμός) (Α.Γ.Μ.)
(Ονοματεπώνυμο) από τον Τ.Π.Υ.Α.Π. (για τους ασφαλισμένους της τ. Αστυνομίας
Πόλεων).
ζ) Μετά την έγκριση των δανείων από το Δ.Σ. του Ταμείου οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να
υποβάλλουν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (με αλληλογραφία ή αυτοπροσώπως) εις διπλούν
Χρεωστικό Ομόλογο – Απόδειξη Χρέους (επέχον θέση Δανειακής Σύμβασης) – θεωρημένο
για το γνήσιο της υπογραφής, με προσωπική μέριμνα και ευθύνη τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους για την
έγκριση χορήγησης του αιτούμενου δανείου και όχι δέκα (10) ημερών που προέβλεπε η
υπ’ αριθ. 179980/Ο 1024 από 15-03-2018 Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. .
3. Εφιστάται η προσοχή ως προς την κανονική και ορθή σύνταξη των Αιτήσεων και Υπεύθυνων
Δηλώσεων, συμπληρώνοντας τα αιτούμενα κενά πεδία από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα
προβούν σε ενδελεχή έλεγχο αυτών για τυχόν ελλείψεις, πριν διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας,
καθώς έχει παρατηρεί σε προγενέστερες περιόδους, ότι οι αιτήσεις αποστέλλονταν με
σοβαρότατες ελλείψεις γεγονός που δυσχέραινε τη διαδικασία εξέτασης και χορήγησης των εν
λόγω δανείων.
4. Υποδείγματα αίτησης δανείου και υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86 ανά Τομέα Πρόνοιας
(Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π.) που είχαν διαβιβαστεί με το ανωτέρω (β΄) σχετικό, επισυνάπτονται και
στο παρόν έγγραφο και επίσης είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου μας
(www.teapasa.gr) για χρήση από τους ενδιαφερόμενους. Στην ίδια ιστοσελίδα είναι αναρτημένη
και η υπ’ αριθ. 179980/Ο 1024 από 15-03-2018 Εγκύκλιο του κ. Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν και από εκεί εκτενώς για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των εν
λόγω δανείων.
5. Παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού,
δυνάμεώς σας, εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό. Σημειώνεται ότι δικαίωμα χορήγησης δανείου
εκτάκτων αναγκών έχουν οι πολιτικοί υπάλληλοι που είναι ασφαλισμένοι στην τ. Αστυνομία
Πόλεων και τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ Τ.Π.Υ.Α.Π..
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