
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

201…-201…  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
 

 
Ο/Η υπογραφόμενος/η (επώνυμο) ……………………………………………………………………………(όνομα)……………………………………………………………. 

(όνομα πατέρα)………………………….……………………………(όνομα μητέρας)…………………………..……………Α.Μ. …………………………..……………. 

(ειδικότητα) ………………………..……………. (Σχολείο οργανικής) …………………………..……………………………………………… (Δ/νση Π.Ε. οργανικής) 

…………………………………………………...........  (Σχολείο που υπηρετεί) ……………..………………………………………………………………………………………… 

Δ/νση κατοικίας-πόλη…………………………..….….(οδός)………………………………………………………………….(αριθ.)……………………………………………. 

Τ.Κ. ……………………Τηλέφωνο……………………………..…… Κινητό ……………………………………………………… 

Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας : ……………………………………..Ημερ/νία Γέννησης ………………………………………. 

ΑΜΚΑ : ………………………………………………….. ………………………  e-mail : ………………………………………………….. ………………… 

Αριθ. Φορολογικού Μητρώου : ………………………………………… Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΗΣ: ………………………………………………. 

 
(*1) Οι έγγαμες υπάλληλοι να δηλώσουν το δικό τους Α.Φ.Μ. (όχι του συζύγου) 
 

δ η λ ώ ν ω  υ π ε ύ θ υ ν α  
και με γνώση των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος για ψευδή δήλωση, τα παρακάτω στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την 
καταβολή της οικογενειακής παροχής και τον προσδιορισμό κράτησης του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 201…. 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
Οικογενειακή κατάσταση : 

Άγαμος  Έγγαμος  Σε διάσταση  

Σε διάζευξη  Σε χηρεία   

(Σημειώστε Χ ανάλογα) 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 
Ονοματεπώνυμο …………………………………………… …………………………….Πατρώνυμο………………………………………..……. 

Επάγγελμα …………………………………………... Υπηρεσία ή Επιχείρηση όπου εργάζεται…………………………..…….………. 

Είναι ασφαλισμένος/η στ… ……………………..…..…. (ή Συνταξιοδοτείται από ……………………..………….………..………...) 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ 
 

Μόνο για Σπουδάζοντα 
τέκνα μέχρι 24 

ημερολογιακών ετών 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πλήρης 
Ημερομηνία 

γέννησης 

Σχολείο που φοιτά Ημερομηνία 1
ης

 
εγγραφής 
τη σχολή 
φοίτησης 

Έτη 
φοίτησης 
η εξάμηνα 
φοίτησης 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

Σε περίπτωση διάστασης ή διάζευξης: η επιμέλεια των τέκνων έχει νόμιμα ανατεθεί στον/στην 

…………………………………………………………………………..………………………… 

Οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων θα τη γνωστοποιήσω αμέσως με άλλη δήλωσή μου στην υπηρεσία μου. 
 

Ιωάννινα, ………/…………/201… 
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1) Το επίδομα τέκνων δίνεται μέχρι το 18ο ημερολογιακό έτος. 

2) Για παιδιά που φοιτούν στη Β/θμια Εκπ/ση δίνεται μέχρι το 19ο ημερολογιακό έτος 

(στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές μέχρι και το 18ο 

ημερολογιακό έτος). 

3) Για παιδιά που φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές η σε Ι.Ε.Κ. (δημόσια, 

ιδιωτικά) στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (με την επισήμανση ότι κατά το 

προπαρασκευαστικό στάδιο εκμάθησης της ξένης γλώσσας δεν καταβάλλεται και ότι 

επίσης χρειάζεται επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης της σχολής), χορηγείται το 

επίδομα από την ημερομηνία Α΄ εγγραφής τους και ανάλογα με τα προβλεπόμενα 

εξάμηνα (κανονισμός Σχολής) της Σχολής φοίτησής τους.  

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι σπουδές μέσα στα προβλεπόμενα εξάμηνα 

φοίτησης το επίδομα ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ.  

4) Το επίδομα επαναχορηγείται στα παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές τους για 

απόκτηση 2ου πτυχίου ή προχωρούν σε μεταπτυχιακό μέχρι και τη συμπλήρωση του 

24ου ημερολογιακού έτους. 

 Σε περίπτωση που συμπίπτει ο χρόνος της κανονικής φοίτησης με την 

στρατιωτική θητεία του τέκνου η χορήγηση του επιδόματος δεν διακόπτεται. 

 Το επίδομα διακόπτεται με τη συμπλήρωση του 24ου ημερολογιακού έτους της 

ηλικίας τους σε όλες τις περιπτώσεις. 

 Όσοι έχουν παιδιά των περιπτώσεων 2, 3 και 4 να συνυποβάλλουν 

οπωσδήποτε βεβαίωση φοίτησης σπουδών για το τρέχον έτος φοίτησης στην σχολή 

τους στην οποία να αναγράφονται η ημερομηνία 1ης εγγραφής και τα προβλεπόμενα 

εξάμηνα περάτωσης των σπουδών. 

 

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να την αποστείλουν στην οργανική τους 

θέση απ’ όπου και μισθοδοτούνται. 


