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ΠΡΟΣ 
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ΘΕΜΑ : «Επιδόματα Ασθενείας έτους 2010 ». 

 
 

Συνάδελφοι, 

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Ταμείου στη Νο 2/2010, συνεδρίαση 

αποφάσισε : 

 

1. Τη συνέχιση  της  χορήγησης των επιδομάτων για το 2010. 

2. Το ύψος του ποσού των επιδομάτων να παραμείνει το ίδιο. 

3.  Να αυξηθεί το πλαφόν του οικογενειακού εισοδήματος από το ποσό των € 

24.000 ( που ίσχυε μέχρι σήμερα ), στο ποσό των € 25.000 προσαυξημένο 

κατά € 3.000 για κάθε προστατευόμενο – κατά τη φορολογική έννοια- παιδί. 

 

Συγκεκριμένα : 
 

Οι ασφαλισμένοι που ενδιαφέρονται για πρώτη φορά να επιδοτηθούν, 

πρέπει να υποβάλουν στο Ταμείο τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

1. Αίτηση. (στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ο αριθμός 

Λογαριασμού που τηρεί στην ΑΤΕ για την κατάθεση του επιδόματος). 

 

2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της Εφορίας  Οικονομικού Έτους 2010 

(΄Εσοδα Έτους 2009 ). 

3.  Ιατρική Γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου ή Γνωμάτευση από Ιατρό των 

Πολ/τρείων του Ταμείου ( Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ), από την οποία να 

προκύπτει η πάθησή τους. 

4. Προσκόμιση βεβαίωσης από την  Πρόνοια ή άλλου Φορέα ότι, δεν έχουν 

δικαίωμα λήψης παρόμοιου επιδόματος ( Κανονισμός Περίθαλψης Άρθρο 15 

παρ.4 ) για τα  έμμεσα μέλη .  

 

 

 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος λόγω της πάθησής του αδυνατεί 

να πάει στο Νοσοκομείο ή να προσέλθει στα Πολ/τρεία του Ταμείου, τότε θα 

εξεταστεί στην οικία του από Ιατρό, που θα οριστεί για μεν την Επαρχία από 

την Τοπική Υγειονομική Επιτροπή των Καταστημάτων της ΑΤΕ, για δε την 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ταμείου. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Ταμείο 

(Πολ/τρείο Αθηνών, Οργανωτική Μονάδα Διαχείρισης Επιδομάτων), θα 

εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή του Ταμείου (Πολ/τρείου Αθηνών) 

και στη συνέχεια οι ασφαλισμένοι θα ενημερωθούν εγγράφως, για την 

έγκριση ή όχι του επιδόματος ασθενείας και για τον τρόπο που θα τους 

καταβάλλεται το επίδομα. 
                Οι Τοπικές Υγειονoμικές Επιτροπές και οι Διευθυντές των Υπηρεσιακών 

μονάδων παρακαλούνται να φροντίσουν να λάβουν έγκαιρα γνώση της παρούσης 

Εγκυκλίου οι Υπάλληλοι της μονάδας τους, καθώς και οι Συνταξιούχοι της περιοχής 

ευθύνης τους. 

 

Κοιν/ται : Προσωπικό ΤΥΠΑΤΕ. 

1. Πολ/τρείο Αθήνας. 

2. Πολ/τρείο Θεσσαλονίκης. 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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