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         ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
  ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
                ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
      www.atpsyte.gr 
 

                   Αθήνα, 18 Μαΐου 2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10 

ΘΕΜΑ:  ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Π.Κ.Α. – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ – 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,   

       Σας ενημερώνουμε ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και για τη σχολική περίοδο 2020-2021, αρχίζει η 
περίοδος εγγραφών στο Π.Κ.Α. και η χορήγηση του επιδόματος Βρεφονηπιακού Σταθμού – 
Νηπιαγωγείου, μέσω ηλεκτρονικών αιτήσεων.      

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Π.Κ.Α. 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020 - 2021 

Για τη νέα σχολική περίοδο 2020 – 2021, το Π.Κ.Α., δέχεται αιτήσεις για βρέφη και νήπια : 
1) για τα παιδιά των εργαζομένων, που δικαιούνται φιλοξενίας, 
2) για τα παιδιά και εγγόνια συνταξιούχων. 

Το Π.Κ.Α. έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί βρέφη (6 μηνών - 2,5 χρονών) και νήπια (2,5 - 6 
χρονών). 
Η μεταφορά των παιδιών γίνεται : 
α. από τα ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.  
β. από τους ίδιους τους γονείς. 

Το Π.Κ.Α. θα εναρμονιστεί με τις ισχύουσες αποφάσεις της Πολιτείας για την ασφαλή μεταφορά 
παιδιών. 

Οι δηλώσεις εγγραφής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από 19 Μαΐου μέχρι και 
12 Ιουνίου 2020, στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.surveymonkey.com/r/58DLCW2 

Για τα παιδιά που ήδη φιλοξενούνται στο ΠΚΑ, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά 
το αργότερο μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020 δήλωση επανεγγραφής για φιλοξενία του παιδιού για τη 
νέα σχολική χρονιά, στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.surveymonkey.com/r/5YL2K77 

Η επιλογή των νέων παιδιών θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του 
Π.K.A. 

Για τους γονείς που θα υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση, θα γίνει ξενάγηση στους χώρους 
του Προσχολικού Κέντρου και ενημέρωση από τη Διεύθυνση του Π.Κ.A. στις 04/06/2020 και 
10/06/2020, ώρα 6.30 μ.μ. Παρακαλούνται οι γονείς να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή στη Γραμματεία 
του Π.Κ.Α. προκειμένου για λόγους ασφαλείας να ρυθμιστεί η προσέλευση των γονέων για την 
αποφυγή συγχρωτισμού. 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του 
Προσχολικού Κέντρου (τηλέφωνα: 210-6726 858, 210-6726 859). 

http://www.atpsyte.gr/
https://www.surveymonkey.com/r/58DLCW2
https://www.surveymonkey.com/r/5YL2K77
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Γνωστοποιείται στους συναδέλφους γονείς ότι για τη νέα σχολική περίοδο 2020 – 2021 θα 
χορηγηθεί επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την εκάστοτε 
Συλλογική Σύμβαση μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και Τραπεζών.  

1. Κατηγορίες δικαιούχων 
 Το επίδομα θα χορηγηθεί στις εξής κατηγορίες εργαζομένων στην Τράπεζα της Ελλάδος: 

α) στις εργαζόμενες μητέρες με παιδιά ηλικίας μέχρι 6 χρονών, 
β) στους εργαζόμενους πατέρες με εργαζόμενη σύζυγο και παιδιά ηλικίας μέχρι 6 χρονών.  

2Α. Εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Αττικής 

 Το παραπάνω επίδομα θα καταβάλλεται στους εν λόγω εργαζόμενους ως εξής: 
α) Σε όσους διαμένουν σε περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια των 

λεωφορείων του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 
β) Σε όσους διαμένουν σε περιοχές που καλύπτονται από τα δρομολόγια των λεωφορείων του 

Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., αλλά για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους δεν είναι δυνατή η μετάβαση των 
παιδιών τους στο Π.Κ.Α. Οι περιπτώσεις αυτές θα εξετάζονται ενδελεχώς, ώστε εάν 
χρειασθεί, να προσκομισθούν και δικαιολογητικά από Κρατικά Νοσοκομεία. 

γ)  Σε όσους έχουν παιδιά ηλικίας κάτω των 6 μηνών. 

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Αττικής, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν 
πρώτα την παραπάνω δήλωση εγγραφής στο Π.Κ.Α. το αργότερο μέχρι 12 Ιουνίου 2020 και να 
αναφέρουν στο πεδίο «Σχόλια» ότι προτίθενται να καταθέσουν δικαιολογητικά για το επίδομα 
Βρεφονηπιακού Σταθμού. Eφόσον η ανωτέρω αίτηση απορριφθεί, θα ακολουθηθεί η παρακάτω 
διαδικασία (παρ. 3).  

2Β.     Εργαζόμενοι στην Περιφέρεια (εκτός Αττικής) 

Το επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού θα χορηγηθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες 
όπως κάθε χρόνο. 

3. Δικαιολογητικά χορήγησης επιδόματος Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Οι γονείς που θα στείλουν τα παιδιά τους σε Βρεφονηπιακό Σταθμό οφείλουν να 
συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο Ταμείο το αργότερο μέχρι 03 Ιουλίου 2020 τα 
εξής:  

Α) Αίτηση η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.atpsyte.gr, Έντυπα-Αιτήσεις), 
μαζί με βεβαίωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού για το ύψος των μηνιαίων διδάκτρων και του 
χρονικού διαστήματος φοίτησης στον Σταθμό. 

β) Εφόσον ένας από τους γονείς εργάζεται σε άλλο εργοδότη (εκτός Τραπέζης της Ελλάδος) και 
είναι ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, βεβαίωση εργοδότη και του ασφαλιστικού του 
φορέα ότι δεν δικαιούται παρόμοιο επίδομα. Εάν δικαιούται το επίδομα από άλλο φορέα, θα 
πρέπει να λαμβάνεται από αυτόν και να αναφέρεται το ύψος αυτού, ώστε να καταβάλλεται από 
το Ταμείο η τυχούσα προκύπτουσα διαφορά.  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση DLlogistirio@atpsyte.gr, είτε εντύπως στην Υπηρεσία Γενικού 
Λογιστηρίου και Επιδοτήσεων του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.  

4.      Εξόφληση Διδάκτρων 

Η εξόφληση των διδάκτρων θα πραγματοποιείται εφ’ εφεξής απ’ ευθείας στον επαγγελματικό 
τραπεζικό λογαριασμό του Βρεφονηπιακού Σταθμού με την έκδοση από αυτόν παραστατικού 
(τιμολόγιο) με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος και του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε (υπόχρεοι πληρωμής) 
αντίστοιχα.  Στο τιμολόγιο θα αναγράφονται το όνομα του άμεσα ασφαλισμένου μέλους, το 
όνομα του παιδιού, το χρονικό διάστημα φιλοξενίας και το αντίστοιχο ποσό. Για το ποσό, ο 
Βρεφονηπιακός Σταθμός θα ενημερώνεται με e-mail από την αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου. 

Σε περίπτωση που υπάρχει υπερβάλλον ποσό, θα εκδίδεται παραστατικό (Α.Π.Υ.) στο όνομα 
του άμεσου μέλους (υπόχρεος πληρωμής). 

http://www.atpsyte.gr/
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Η καταβολή διδάκτρων θα γίνεται σε δόσεις απολογιστικά από 01/11/2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν εγκαίρως τις αποδείξεις με το συνολικό 
καταβαλλόμενο κατά δόση ποσό, ώστε η εξόφληση των διδάκτρων να πραγματοποιηθεί μέχρι 31 
Αυγούστου 2021. 

Επειδή η καταβολή του παραπάνω επιδόματος έχει σκοπό την εξυπηρέτηση των εργαζομένων 
γονέων και την παροχή προσχολικής αγωγής στα παιδιά μικρής ηλικίας, το Ταμείο Υγείας έχει 
εξουσιοδοτηθεί από την Τράπεζα να προβαίνει στους ενδεδειγμένους ελέγχους και να λαμβάνει κάθε 
αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο για την υλοποίηση του σκοπού αυτού.  

Πληροφορίες: Υπηρεσία Γεν. Λογιστηρίου και Επιδοτήσεων του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (τηλ. 210-320 
3043, 210-3203097 και 210-3203044). 

 

   

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

             Γεώργιος Καρασούλας                   Γεώργιος Γιαμπουράς 


