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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο14 /2009 
 

ΠΡΟΣ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
 

ΘΕΜΑ: 1. Επίδομα Παιδικής Μέριμνας 10 πρώτων μηνών. 
                                     2. Επίδομα Κηδείας. 
 Συνάδελφοι, 
 Σας γνωρίζουμε ότι από 1/7/2009 τα παραπάνω επιδόματα, καταβάλλονται στους 
δικαιούχους από  το Πολ/τρείο Αθηνών, Οργανωτική Μονάδα Διαχείρισης Επιδομάτων.  
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:  
1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 10 ΠΡΩΤΩΝ ΜΗΝΩΝ. 
Οι δικαιούχοι του επιδόματος της Παιδικής Μέριμνας των 10 πρώτων μηνών αφού 
λάβουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, από το ΤΥΠΑΤΕ, θα πρέπει να υποβάλουν 
στο Πολυιατρείο Αθήνας, στην Οργανωτική Μονάδα Διαχείρισης Επιδομάτων τα 
παρακάτω δικαιολογητικά   
- Αίτηση με φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του ΤΥΠΑΤΕ του 
δικαιούχου παιδιού  και 
-Κατάσταση από τις Δ/νσεις, Υποδ/νσεις, Κατ/τα που υπηρετούν σε τρία αντίγραφα, 
στην οποία  να αναφέρεται   : 
 α. Το ονοματεπώνυμο του Υπαλλήλου που έχει ασφαλίσει το παιδί. 
 β. Το όνομα του παιδιού. 
 γ. Η ημερομηνία γέννησής του. 
 δ. Ο Αριθμός Μητρώου του παιδιού ( 10 νούμερα ). 
 ε. Το ποσό που δικαιούται. 
           στ. Ο Αριθμός  Λογαριασμού που τηρούν στην ΑΤΕ, προκειμένου να τους 
κατατεθεί το ποσό που δικαιούνται. 



Η κατάσταση αυτή πρέπει να υπογράφεται από τους δικαιούχους δίπλα από τον αριθμό 
Λογαριασμού τους και να θεωρείται από τον Προιστάμενο ή Δ/ντή για την ακρίβεια των 
στοιχείων. 
 Επισυνάπτουμε υπόδειγμα κατάστασης καταβολής επιδόματος παιδικής μέριμνας 
των 10 πρώτων μηνών  (katast_pm) 
 
2 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ 
Οι δικαιούχοι του επιδόματος Κηδείας, θα πρέπει να υποβάλουν στο Πολυιατρείο 
Αθήνας, στην Οργανωτική Μονάδα Διαχείρισης Επιδομάτων, από τις Δ/νσεις, 
Υποδ/νσεις, Κατ/τα που υπηρετούν ,τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
 
α. Αίτηση του Άμεσα ασφαλισμένου, στην οποία απαραίτητα να αναφέρεται, ο Αριθμός  
Λογαριασμού που τηρεί στην ΑΤΕ, προκειμένου να του κατατεθεί το ποσό που δικαιούται, 
όπως επίσης να αναφέρει εάν θέλει βεβαίωση για τη διαφορά , προκειμένου να τη 
χρησιμοποιήσει στην εφορία. 
 
β. Πρωτότυπο Τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών, στο οποίο θα αναφέρεται απαραίτητα το 
όνομα του Άμεσα ασφαλισμένου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας. 
 
γ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 
 Παρακαλούνται οι Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές και οι Διευθυντές των 
Υπηρεσιακών Μονάδων, να φροντίσουν να λάβουν έγκαιρα γνώση της παρούσας 
Εγκυκλίου, όλοι οι Υπάλληλοι της Μονάδας τους καθώς και οι Συνταξιούχοι της περιοχής 
ευθύνης τους. 
 
Συν.1 
Κοιν/ται : Προσωπικό ΤΥΠΑΤΕ 

1.    Πολ/τρείο Αθήνας. 
2.    Πολ/τρείο Θεσ/νίκης. 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 


