
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
     

  
 

Α Ι Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 

 υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

Περιγραφή αιτήµατος : «∆ιεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης µετόχου για τη χορήγηση δανείου». 

ΠΡΟΣ: 
Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων 

Λυκούργου 12 – 10551 – Αθήνα 

             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
                                             
                                            Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία 

* ∆/νση  Λογιστηρίου – Καταθέσεων – ∆ανείων, Τµήµα ∆ανείων 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα Πατέρα:   Επώνυµο Πατέρα:  

Όνοµα Μητέρας:  Επώνυµο Μητέρας:  

Αριθµός Μητρώου Μ.Τ.Π.Υ.   

Αριθµός Μητρώου Υπηρεσίας  Α.Φ.Μ.  

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:  Αρχή έκδοσης:  

Ηµεροµηνία γέννησης(1):  Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ.          Fax:  
 
Ε - mail:  

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ.  Fax:  
 
Ε - mail:  

Τρέχουσα Υπηρεσία  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ.  Fax:  
 
Ε - mail:  

 
         
 

                          ΕΙΣΗΓΗΣΗ                                                                                            ΕΓΚΡΙΣΗ 
Μετά από έλεγχο όλων των στοιχείων εισηγούµαστε                          Εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. στη συνεδρίαση της 
την έγκριση δανείου ………...……………… ΕΥΡΩ.                         ………………...… το ποσό των ………..……….. ΕΥΡΩ.  
            Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος                                                                   Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για  κατάθεση  αίτησης  ή  παραλαβή  τελικής  διοικητικής πράξης): 
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο ενώπιον του αρµοδίου υπαλλήλου, απαιτείται προσκόµιση 
εξουσιοδότησης µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  Α.∆.Τ.  

Ο∆ΟΣ:  ΑΡΙΘ.  Τ.Κ.: 
 

Τηλ.:  Fax:  E –  mail: 
 

     ΑΡΧΙΚΟ     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ.  



 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ    ΤΗΝ 

ΑΙΤΗΣΗ 
ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3) ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών από το οποίο 
να προκύπτει η διάρκεια της πραγµατικής υπηρεσίας του 
αιτούντος. 

 
 

 
 

 
 

2. Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν και 
κρατήσεων που διενεργούνταν στον αιτούντα κατά το µήνα 
υποβολής της αίτησής του στο Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης στη 
βεβαίωση θα αναγράφονται οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης 
του διορισµού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσής του, ορκωµοσίας και 
ανάληψης υπηρεσίας. 

 
 

 
  

3. Ιατρική γνωµάτευση ή υπεύθυνη δήλωση, όταν το δάνειο 
ζητείται για την αντιµετώπιση εξόδων νοσηλείας.  

 
  

 
 

4. Ληξιαρχική πράξη της αρµόδιας αρχής, σε περίπτωση 
τοκετού, γάµου ή θανάτου(1). 

 
 

 
 

 
 

5. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής σε περίπτωση έκτακτης 
στεγαστικής ανάγκης (σεισµός, πληµµύρα, πυρκαγιά κλπ.). 

 
  

 
 

Για την καταβολή του δανείου (καταβάλλεται µέσω τραπεζικού λογαριασµού) απαιτούνται επιπρόσθετα και πρέπει να υποβληθούν µε 
την παρούσα αίτηση: 
6. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του 
πιστωτικού ιδρύµατος(2) όπου ο αιτών διατηρεί 
λογαριασµό, στην οποία θα φαίνεται καθαρά ο αριθµός 
ΙΒΑΝ του λογαριασµού και το ονοµατεπώνυµό του. Σε 
περίπτωση κοινού λογαριασµού το πρώτο όνοµα 
δικαιούχου πρέπει να είναι αυτό του δανειολήπτη. Εάν δεν 
υπάρχει βιβλιάριο, απαιτείται σηµείωµα του πιστωτικού 
ιδρύµατος µε τα προαναφερθέντα στοιχεία. 

               

  

7. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου 
εισοδήµατος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (όπως 
φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενηµερότητας κ.λ.π.) 
από το οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοµατεπώνυµο του/ 
της δικαιούχου και ο αριθµός φορολογικού µητρώου (τα 
λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή της 
φορολογικής δήλωσης δεν χρειάζονται). 

 
 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
(1) Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού πρέπει να µας δηλώσετε το ∆ήµο ή την Κοινότητα όπου βρίσκεται η οικογενειακή µερίδα, 
καθώς και η ηµεροµηνία και ο τόπος του συµβάντος (γέννησης, γάµου ή θανάτου).  
(2) Ο λογαριασµός θα πρέπει να είναι σε ένα από τα παρακάτω πιστωτικά ιδρύµατα: ΕΘΝΙΚΗ Τ.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 
ALPHA BANK, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ASPIS BANK, ABN AMRO BANK, BNP PARIBAS, CITIBANK, HSBS BANK Plc, 
PROBANK, NOVA BANK, HYPO UND VAREINSBANK, BANK OF AMERICA, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ,  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ.  

 
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

  Να σας αποσταλεί µε επιστολή στη ∆ιεύθυνση: 
  Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας 
  Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο 
  Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας               

 
ΧΡΟΝΟΣ: Είκοσι (20) ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης και των απαιτουµένων δικαιολογητικών 
 
ΚΟΣΤΟΣ: Μηδέν 
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
α) επιθυµώ τη χορήγηση δανείου ποσού ………………………….. € για να το χρησιµοποιήσω για ……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
β) µισθοδοτούµαι µέσω ………………………………………………………………………… (π.χ. ∆ΙΑΣ, ∆.Ο.Υ. κλπ.). 
γ) έχω/ δεν έχω πάρει (διαγράφεται κατά περίπτωση) ξανά δάνειο από το Μ.Τ.Π.Υ. 
 
                     ……./……/200… 
 
(3) Εξουσιοδοτώ  το  ΚΕΠ  (άρθρο 31 Ν. 3013/2002)  να προβεί σε όλες τις απαραίτητες               
 ενέργειες  (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ.)  για  τη  διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.   
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/αναφερόµενη να καταθέσει την αίτηση 
 ή/και  να  παραλάβει  την  τελική  πράξη.  (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)                                                        

 (Υπογραφή) 
 
(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης: π.χ. η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται 
αριθµητικά: 070269 
(2) «’Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών».  
 
Γ401/07 


