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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 3/2011 

 
ΠΡΟ 

ΟΛΔ ΣΙ ΣΟΠΙΚΔ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

ΔΓΡΔ ΣΟΤ 
 

 

ΘΕΜΑ : «Επιδόμαηα Αζθενείαρ έηοςρ 2011 ». 
 

 

Σπλάδειθνη, 

Σαο γλσξίδνπκε όηη ην Δ.Σ. ηνπ Τακείνπ ζηε Νν 3 /2011, ζπλεδξίαζε 

απνθάζηζε : 

 

1. Τε ζπλέρηζε  ηεο  ρνξήγεζεο ησλ επηδνκάησλ γηα ην 2011. 

2. Τν ύςνο ηνπ πνζνύ ησλ επηδνκάησλ λα παξακείλεη ην ίδην. 

3.  Να παξακείλεη ην πιαθόλ ηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ζην πνζό ησλ 

€ 25.000 πξνζαπμεκέλν θαηά € 3.000 γηα θάζε πξνζηαηεπόκελν  – θαηά ηε 

θνξνινγηθή έλλνηα- παηδί. 

Σςγκεκπιμένα : 

 

A.) Οη ήδε επηδνηνύκελνη αζθαιηζκέλνη γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ επηδόκαηνο, 

πξέπεη λα ππνβάινπλ ζην Τακείν μόνο αληίγξαθν ηεο Φνξνινγηθήο 

Δήισζεο πνπ ζα θαηαζέζνπλε,  Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2011 (΄Εζνδα Έηνπο 

2010 ) ή ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο Εθνξίαο  Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 

2011 (΄Εζνδα Έηνπο 2010 ). 

Β.) Οη αζθαιηζκέλνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πξώηε θνξά λα επηδνηεζνύλ, 

πξέπεη λα ππνβάινπλ ζην Τακείν ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

1. Αίηεζε. (ζηελ νπνία πξέπεη απαραίηηηα να αναθέρεηαι ο αριθμός 

Λογαριαζμού ποσ ηηρεί ζηην ΑΤΕ για ηην καηάθεζη ηοσ επιδόμαηος). 

 

 

 



- 2- 

 

2. Αληίγξαθν ηεο Φνξνινγηθήο Δήισζεο πνπ θαηαζέζαλε Οηθνλνκηθνύ 

Έηνπο 2011 (΄Εζνδα Έηνπο 2010 ) ή ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο 

Εθνξίαο  Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2011 (΄Εζνδα Έηνπο 2010 ). 

3.  Ιαηξηθή Γλσκάηεπζε Δεκόζηνπ Ννζνθνκείνπ ή Γλσκάηεπζε από Ιαηξό 

ησλ Πνι/ηξείσλ ηνπ Τακείνπ ( Αζελώλ ή Θεζζαινλίθεο ), από ηελ νπνία λα 

πξνθύπηεη ε πάζεζή ηνπο. 

4. Πξνζθόκηζε βεβαίσζεο από ηελ  Πξόλνηα ή άιινπ Φνξέα όηη δελ έρνπλ 

δηθαίσκα ιήςεο παξόκνηνπ επηδόκαηνο ( Καλνληζκόο Πεξίζαιςεο Άξζξν 15 

παξ.4 ) γηα ηα  έκκεζα κέιε .  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Σε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ιόγσ ηεο πάζεζήο ηνπ αδπλαηεί 

λα πάεη ζην Ννζνθνκείν ή λα πξνζέιζεη ζηα Πνι/ηξεία ηνπ Τακείνπ, ηόηε ζα 

εμεηαζηεί ζηελ νηθία ηνπ από Ιαηξό, πνπ ζα νξηζηεί γηα κελ ηελ Επαξρία από 

ηελ Τνπηθή Υγεηνλνκηθή Επηηξνπή ησλ Καηαζηεκάησλ ηεο ΑΤΕ, γηα δε ηελ 

Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε από ηηο Υγεηνλνκηθέο Επηηξνπέο ηνπ Τακείνπ. 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβιεζνύλ ζην Τακείν 

(Πνι/ηξείν Αζελώλ, Οξγαλσηηθή Μνλάδα Δηαρείξηζεο Επηδνκάησλ), ζα 

εμεηαζηνύλ από ηελ Υγεηνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Τακείνπ (Πνι/ηξείνπ 

Αζελώλ) θαη ζηε ζπλέρεηα νη αζθαιηζκέλνη ζα ελεκεξσζνύλ εγγξάθσο, γηα 

ηελ έγθξηζε ή όρη ηνπ επηδόκαηνο αζζελείαο θαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα ηνπο 

θαηαβάιιεηαη ην επίδνκα. 

                Οι Τοπικέρ Υγειονoμικέρ Επιηποπέρ και οι Διεςθςνηέρ ηων 

Υπηπεζιακών μονάδων, παπακαλούνηαι να θπονηίζοςν να λάβοςν 

έγκαιπα γνώζη ηηρ παπούζηρ Εγκςκλίος οι Υπάλληλοι ηηρ μονάδαρ 

ηοςρ, καθώρ και οι Σςνηαξιούσοι ηηρ πεπιοσήρ εςθύνηρ ηοςρ. 

Κοιν/ηαι : Προζωπικό ΣΤΠΑΣΔ. 

1. Πολ/ηρείο Αθήνας. 

2. Πολ/ηρείο Θεζζαλονίκης. 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  α/α 

 

 

Ξσδάς  Βαζίλειος  

σνηονιζηής Σομεάρτης 


