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Κ Ο Ι Ν 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 
ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Δανείων μετόχων Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α.». 

 

ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθ. 21/4 από 2-7-2015 Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική εγκρίθηκαν αιτήσεις δάνειων 15 μετόχων του 
Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και αφορά μόνο Αστυνομικούς Υπάλληλους που είναι ασφαλισμένοι 
στα Ταμεία της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής και έχουν ειδοποιηθεί με SMS μέσω OTE, στο 
κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 

 

2. Για την εκταμίευση των δανείων απαιτείται ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ (Σύμβαση Δανείου), 
υπόδειγμα του οποίου σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Το χρεωστικό ομόλογο μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να το παραλάβουν από τη γραμματεία της Υπηρεσίας τους ή να το εκτυπώσουν  
από τον ιστότοπο του Ταμείου (www.teapasa.gr) από το μενού Έντυπα – Δικαιολογητικά δανείων. 
Αφού συμπληρωθεί και θεωρηθεί για το γνήσιο της Υπογραφής από τον Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας σας, να μας αποσταλεί εις διπλούν άμεσα. 

 

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη παραλαβή του Χρεωστικού Ομολόγου, παρακαλούνται οι 
αιτούντες τα δάνεια όπως με προσωπική τους μέριμνα προσκομίσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά 
τα Χρεωστικά ομόλογα μη εμπλέκοντας την Υπηρεσία τους.  

 

4. Το Χρεωστικό Ομόλογο πρέπει να περιέλθει στον Τ.Π.ΑΣ. εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων 
(10) ημερών, από την ημερομηνία του παρόντος. 

 

5. Εφιστούμε τη προσοχή, γνωρίζοντας σας, ότι εγκριθέντα δάνεια μετόχων των οποίων τα 
Χρεωστικά Ομόλογα θα περιέλθουν στον Τ.Π.ΑΣ.  μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας, δεν 
θα γίνονται δεκτά και τα δάνεια δεν θα εκταμιευτούν. 

 

6. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, όταν πραγματοποιηθεί η εκταμίευση των Δανείων στην Εθνική 
Τράπεζα, θα αποσταλεί εκ νέου ανακοίνωση σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και 
ταυτόχρονα οι μέτοχοι θα ειδοποιηθούν μέσω SMS. 

 

7. Παρακαλούμε όπως αναρτηθεί το παρόν στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας, για την 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων, χωρίς να υποχρεούστε στην αναζήτηση των αιτούντων της 
παραγράφου (1). 

 

8. Το αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την 
ανάρτηση του Χρ. Ομολόγου στην επίσημη ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. www.teapasa.gr. 
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