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ΠΡΟΣ
1. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/Τμήμα 4ο
Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4, Τ.Κ. 10177
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ &
ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΜΟΥΡΟΥΖΗ 4, Τ.Κ. 10674
ΚΟΙΝ
1. AΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
2. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
3. ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. – Ορισμός δικαιολογητικών».
ΣΧΕΤ.: α) Υπ’ αριθ. 23/17 από 24-05-2012 Πρακτικό-Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., περί
όρων και προϋποθέσεων χορήγησης δανείων από τους Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..
β) Υπ’ αριθ. 72834/Π-103 από 11-06-2012 εγκύκλιος δανείων.
γ) Υπ’ αριθ. 18/9 από 18-04-2013 Πρακτικό - Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. περί
επανέναρξης αποδοχής αιτήσεων για χορήγηση δανείων από τον Τομέα
Τ.Π.ΑΣ./
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που θέσπιζε η υπ’ αριθ. 23/17 από
24-05-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για τον Τ.Ε.Α.Ε.Χ..
δ) Υπ’ αριθ. 45/25 από 23-12-2015 Πρακτικό - Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. περί
χορηγήσεως δανείων από τον Τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ. αντί του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..
ε) Υπ’ αριθ. 46/6, 46/7 & 46/8 από 29-12-2015 Πρακτικά – Αποφάσεις Δ.Σ. του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., περί εξουσιοδότησης του Διευθυντή Ασφάλισης – Παροχών για έκδοση
Εγκυκλίου χορήγησης Δανείων.
στ) Άρθρο 138 § Γ 1 & Γ 2 εδάφ. (ε), (στ) και (ζ) του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ 41 τ. Α΄).
ζ) Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ 1/1/242 από 25-2-2016 (ΦΕΚ 724 τ. Β΄/18-3-2016) Απόφαση
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

1. Σε συνέχεια των ανωτέρω (δ) & (ε) σχετικών, τροποποιούμε τα (α) και (β) σχετικά όσον
αφορά τον τύπο των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους Τομείς Τ.Π.ΑΣ. &
Τ.Π.Υ.Α.Π. και ορίζονται αντίστοιχα για τον Τ.Π.Υ.Π.Σ., ως εξής:
α) Οι Τομείς Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.)
χορηγούν στους μετόχους τους, προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στα (α) έως (στ) σχετικά.
β) Κατόπιν της υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ 1/1/242 από 25-2-2016 εγκριτικής Απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύνανται οι
ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 να καταθέτουν
στο Ταμείο σχετικές αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
γ) Ο τύπος των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και τα δικαιούμενα ποσά των
χορηγούμενων δανείων, παρατίθενται συνημμένα στα παραρτήματα της παρούσας
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ για μετόχους Τ.Π.ΑΣ., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ για μετόχους Τ.Π.Υ.Α.Π.
και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ για μετόχους Τ.Π.Υ.Π.Σ.).
δ) Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει τα ανωτέρω διαφορετικά από την παρούσα, παύει να
ισχύει.

2. Επισημαίνεται ότι:
α) Δεν θα χορηγείται το αιτούμενο δάνειο, εφόσον, σε οποιαδήποτε στάδιο της
διαδικασίας, προκύψει διαγραφή μετόχου, για οποιονδήποτε λόγο από το μισθολόγιο
της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
β) Σε μετόχους των Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. που μισθοδοτούνται από
οποιονδήποτε άλλο φορέα, εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος, μετά το αίτημα τους για δάνειο, το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. θα απευθύνεται στον
φορέα εκκαθάρισης της μισθοδοσίας τους για ανταλλαγή σε μηνιαία βάση αρχείων
πληροφορίας (στον τύπο και την μορφή που υποστηρίζει η εφαρμογή δανείων του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.). Δάνειο θα χορηγείται στον μέτοχο των ανωτέρω Τομέων, μόνο στην
περίπτωση που ο ανωτέρω φορέας ανταποκριθεί θετικά.
γ) Το ποσό που θα χορηγείται στους δικαιούχους θα πιστώνεται στον τραπεζικό
λογαριασμό μισθοδοσίας τους.
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3. Τα Τμήματα Α΄ και Γ΄ Παροχών, καθώς και το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., να αναρτήσουν το παρόν στο εσωτερικό δίκτυο διανομής
αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος (POLICE ON LINE & PSNET) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
(www.teapasa.gr) αντίστοιχα, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ασφαλισμένοι του
Ταμείου ανά την επικράτεια.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ
Ευάγγελος Ηλ. Τσαλοκώστας
Πύραρχος

