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ΔΓΚΤΚΛΙΟ Νο 13/2011 

ΠΡΟ 
ΟΛΔ ΣΙ ΣΟΠΙΚΔ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 
ΔΓΡΔ ΣΟΤ 

 

ΘΔΜΑ: « Αλλαγή ζηον ηρόπο καηαβολής ηοσ Βρεθονηπιακού  Δπιδόμαηος». 

 Σπλάδειθνη, 

 Σε ζπλέρεηα ηεο Δηαηαγήο ηεο ΑΤΕ Νν 1240/65112/22-9-2011, ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή 

ηνπ βξεθ/θνύ επηδόκαηνο, ζαο γλωξίδνπκε όηη νη αλαθεξόκελεο αιιαγέο αθνξνύλ θαη ηελ 

θαηαβνιή ηνπ βξεθ/θνύ επηδόκαηνο ζε βάξνο ηνπ ΤΥΠΑΤΕ θαηά ηα ινηπά όπωο αλαθέξνληαη 

ζηηο πξνεγνύκελεο δηαηαγέο καο.(Εγθύθιηνο ΤΥΠΑΤΕ 18/2009)  

 

ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ: Δ ΟΛΔ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΘΑ ΚΑΣΑΘΔΣΔΙ Η 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΓΟΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ ΜΑ ΣΟ 

ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟ ΠΟΟ. 

 

1.)Φύλαξη παιδιού ζε Βπεθονηπιακό ηαθμό ή Νηπιαγωγείο με δαπάνη ηος γονέα. 

Σε όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο δηθαηνύρνπο ην πνζό ηωλ € 19,56 ην κήλα ζα 

θαηαβάιιεηαη από ην ΤΥΠΑΤΕ κε ηελ πξνζθόκηζε θνξνινγηθνύ παξαζηαηηθνύ ζην όλνκα 

ηνπ γνλέα πνπ έρεη αζθαιίζεη ην παηδί ζην ΤΥ θαη εάλ πξνθύπηεη δηαθνξά πνπ επηβαξύλεη 

ηνλ αζθαιηζκέλν, ην ΤΥΠΑΤΕ ζα εθδίδεη βεβαίωζε γηα θνξνινγηθή ρξήζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα εθδίδνπκε ηελ παξαπάλω βεβαίωζε πξέπεη λα ζηέιλνληαη νη 

απνδείμεηο θαηά εκεξνινγηαθό έηνο έγθαηξα, ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο.  

2.)Φύλαξη παιδιού ζηο ζπίηι με δαπάνη (Ένζημα ή Απόδειξη Παποσήρ Τπηπεζιών) 

ή σωπίρ δαπάνη. 

3.)Φύλαξη παιδιού ζε Βπεθονηπιακό ηαθμό ή Νηπιαγωγείο σωπίρ δαπάνη ηος 

γονέα. 

 



 

 

 

Απαιηούμενα δικαιολογηηικά 

1. Καηάζηαζε  θαηαβνιήο (γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο).  

2. Φνξνινγηθό Παξαζηαηηθό (ζην όλνκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ γνλέα).  

3. Αληίγξαθν βεβαίωζεο εγγξαθήο ζην ζηαζκό θαη ην ωξάξηό ηνπ (γηα ηνλ Ιδηωηηθό θαη γηα 

ην Δεκόζην Σηαζκό). 

4. Αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο (εθόζνλ πξόθεηηαη γηα λέν παηδί) 

5. Αληίγξαθν ηεο Υπεύζπλεο Δήιωζεο ηνπ Υπαιιήινπ κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ Εγθύθιην 1299/61412/7-9-2009 ηεο Α.Τ.Ε.   

6. Αληίγξαθν ηνπ αξηζκνύ ινγ/ζκνύ πνπ δηαηεξείηε ζηελ ΑΤΕ. 

Παξαθαινύληαη νη Τνπηθέο Υγεηνλνκηθέο Επηηξνπέο θαη νη Δηεπζπληέο ηωλ Υπεξεζηαθώλ 

Μνλάδωλ, λα θξνληίζνπλ λα ιάβνπλ έγθαηξα γλώζε ηεο παξνύζαο Εγθπθιίνπ, όινη νη 

Υπάιιεινη ηεο Μνλάδαο ηνπο ,θαζώο θαη νη Σπληαμηνύρνη ηεο Πεξηνρήο επζύλεο ηνπο. 

 

 

Κοιν/ηαι : Πξνζωπηθό ΤΥΠΑΤΕ 

1. Πνι/ηξείν Αζήλαο. 

2. Πνι/ηξείν Θεζ/λίθεο. 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ α.α. 

 

 

Ξςδάρ Βαζίλειορ  

ςνηονιζηήρ Σομεάπσηρ 


