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ΠΡΟΣ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
 

ΘΕΜΑ: Επίδομα ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 2010. 
 

 Συνάδελφοι, 
 Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Ταμείου,  αποφάσισε τη χορήγηση του 
επιδόματος Πολυτέκνων  για το έτος 2010 σε όλα τα άμεσα μέλη που έχουν τέσσερα 
παιδιά και άνω, όλα ασφαλισμένα στο ΤΥΠΑΤΕ. Το παραπάνω επίδομα θα  
καταβληθεί εφ΄ άπαξ, για κάθε παιδί, πέραν του τρίτου και για όσα παιδιά μέχρι την 
31/12/2010 δεν έχουν  συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους.  (Παιδιά που έχουν 
γεννηθεί μετά την 1/1/1998 ). 
 
 ‘Oλοι οι δικαιούχοι του επιδόματος, θα πρέπει να υποβάλουν στο 
Πολυιατρείο Αθήνας, στην Οργανωτική Μονάδα Διαχείρισης Επιδομάτων, 
συγκεντρωτική 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. 

 
 

- 2 - 
  



 

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. 
 Το επίδομα θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την 
1/7/2010 και παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των καταστάσεων, ώστε η 
Υπηρεσία να προβεί στις ανάλογες ενέργειες. 
 Σε περίπτωση συνυπηρέτησης των γονέων, δικαιούχος του επιδόματος 
είναι εκείνος που έχει ασφαλίσει στο Ταμείο τα παιδιά.  
 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. 
 
Επισυνάπτουμε υπόδειγμα κατάστασης καταβολής επιδόματος πολυτέκνων  
 
 
Κοιν/ται : Προσωπικό ΤΥΠΑΤΕ 

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

 
 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 

 


