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ΠΡΟΣ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
 

ΘΕΜΑ: « Βρεφονηπιακό Επίδομα». 

 

 Συνάδελφοι, 

 Σε συνέχεια της Διαταγής της ΑΤΕ Νο 1299/61412/7-9-2009, σχετικά με την καταβολή 

του βρεφ/κού επιδόματος, σας γνωρίζουμε ότι οι αναφερόμενες αλλαγές αφορούν και την 

καταβολή του βρεφ/κού επιδόματος σε βάρος του ΤΥΠΑΤΕ κατά το λοιπά όπως αναφέρονται 

στις προηγούμενες διαταγές μας.  

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:   

• ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ 

Φύλαξη παιδιού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό ή Νηπιαγωγείο χωρίς δαπάνη του γονέα. 

Για παιδιά ασφαλισμένα στο ΤΥΠΑΤΕ  και εφόσον εργάζονται και οι δύο γονείς ανεξάρτητα 

εάν η μητέρα έχει μειωμένο ωράριο, για το διάστημα που ο Σταθμός ή το Νηπιαγωγείο δε 

λειτουργούν ή  λειτουργούν με μειωμένο ημερήσιο ωράριο (σύμφωνα  με γραπτή βεβαίωση 

του σταθμού) ,θα καταβάλλεται  η αναλογία  του ποσού των  € 12,23 το μήνα, σε σχέση με 

το ωράριο της ΑΤΕ (οκτάωρο), χωρίς να υπολογίζεται το μειωμένο ωράριο της μητέρας.   

• ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Φύλαξη παιδιού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό ή Νηπιαγωγείο με δαπάνη του γονέα. 

Για παιδιά ασφαλισμένα στο ΤΥΠΑΤΕ, ανεξάρτητα εάν εργάζονται οι γονείς, που 

φυλάσσονται  σε βρεφ/κούς σταθμούς ή νηπιαγωγεία και προκύπτει δαπάνη που 

επιβαρύνει τους γονείς,  το επίδομα  του ποσού των € 19,56 το μήνα, καταβάλλεται μόνο  

με την προσκόμιση της συνολικής δαπάνης για όλη τη σχολική περίοδο (δηλ. 1/9 έως 31/8) 

και με απαραίτητη προυπόθεση ότι το ποσό αυτό  δεν έχει καλυφθεί από την ΑΤΕ  

 Το επίδομα σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλεται τμηματικά, παρά μόνο εάν το 

παιδί σταματήσει τη φύλαξη  στο σταθμό και δεν προσκομίσει   άλλη απόδειξη. 
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• ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΤΗ 

Φύλαξη παιδιού στο σπίτι με δαπάνη (Ένσημα ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) ή 

χωρίς δαπάνη. 

 Για παιδιά ασφαλισμένα στο ΤΥΠΑΤΕ και εφόσον    εργάζονται οι δύο γονείς, ανεξάρτητα εάν 

η μητέρα έχει μειωμένο ωράριο, καταβάλλεται  επίδομα ίσο με το ποσό των  €  12,23 το μήνα. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Αντίγραφο της κατάστασης καταβολής.  

2. Αντίγραφο του παραστατικού.  

3. Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο σταθμό και το ωράριό του. 

4. Φωτοτυπία της απόδειξης ή των αποδείξεων.  

5. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης (εφόσον πρόκειται για νέο παιδί) 

6. Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Υπαλλήλου με τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην Εγκύκλιο 1299/61412/7-9-2009 της Α.Τ.Ε.    

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. 

 

 
Κοιν/ται : Προσωπικό ΤΥΠΑΤΕ 

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

 
 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α. 


