ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία και τηλέφωνο επικοινωνίας
(κινητό)
2. Αντίγραφο ΕΔΕ ή ΠΔΕ σε περίπτωση τραυματισμού.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου
τριμήνου)
4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού της τελευταίας φορολογικής
δήλωσης.
5. Εξιτήριο και Ιατρική βεβαίωση Νοσοκομείου ή Ειδικού
Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από τα οποία να προκύπτει
με ακρίβεια η πάθηση του δικαιούχου ή μέλους της
οικογενείας του και ο χρόνος νοσηλείας.
6. Βεβαίωση αναρρωτικών αδειών από την Υπηρεσία και
μόνο για το γεγονός για το οποίο αιτείται.
7. Μισθοδοσία POL Δεκέμβριος 2017 και τρέχοντος μηνός.
8. Μισθοδοσία POL Δεκέμβριος 2018 και τρέχοντος μηνός.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
1 Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής στην οποία
να αναγράφεται ότι ο/η αιτών/ούσα, δίνει τη γραπτή
συγκατάθεσή του για την επεξεργασία ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων .
Αν το αίτημα αφορά τον/την σύζυγο του αιτούντος , να
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση από τον/την σύζυγο ,

ότι δίνει τη γραπτή συγκατάθεσή του/της για την
επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και
αν καλύφθηκαν τα νοσήλια από ιδιωτική ασφάλεια.
Η ίδια υπεύθυνη δήλωση να προσκομίζεται και αν το
αίτημα αφορά ενήλικα παιδιά.
Σε περιπτώσεις που το αίτημα αφορά άτομο με ψυχική
ή διανοητική διαταραχή , σωματική αναπηρία ή
περιέρχεται σε ολική ή μερική ανικανότητα και
αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις
υποθέσεις του, θα πρέπει να προσκομίζεται έγγραφο
δικαστικού συμπαραστάτη.
2 Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής στην οποία
να αναγράφεται ότι όλα τα έγγραφα που
προσκομίζονται, είναι γνήσια αντίγραφα από τα
πρωτότυπα και αν διαθέτει ιδιωτική ασφάλεια
(σημειώνεται με Χ στο αντίστοιχο κουτάκι).
3 Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας
Πειραιώς όπου να εμφαίνονται ευκρινώς, ο αριθμός
λογαριασμού καθώς και το όνομα του δικαιούχου (1ος
δικαιούχος πρέπει να είναι αυτός που κάνει την
αίτηση).
4 Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα δεν έχει λογαριασμό
στην Τράπεζα Πειραιώς θα πρέπει: (σημειώνεται με Χ
στο αντίστοιχο κουτάκι).
Α) Αν το αίτημά του είναι θετικό και εφόσον επιθυμεί,
να ανοίξει λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ή
Β) Να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο
υπογραφής στην οποία θα δηλώνει ότι επιθυμεί το
ποσό οικονομικής του ενίσχυσης να μεταφερθεί με
έμβασμα σε λογαριασμό τράπεζας που διαθέτει (να
αναφέρεται η Τράπεζα και ο αριθμός λογαριασμού

(ΙΒΑΝ) ) και θα χρεωθεί ο ίδιος το ποσό προμήθειας της
μεταφοράς ή
Γ) Θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο
υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι επιθυμεί το
ποσό ενίσχυσης να το παραλάβει από την οικεία
Αστυνομική Διεύθυνση με μέριμνα του Διαχειριστή της.
( για υπηρετούντες σε Α.Δ. Χώρας και εφόσον δεν
επιθυμεί τις επιλογές (α) και (β) )
Ο/Η αιτών/ούσα, έχει την αποκλειστική ευθύνη
συγκέντρωσης και αποστολής του φακέλου του με
τρόπο τον οποίο ο ίδιος θα επιλέξει.

