
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν./Δ. 3323/55) 
Δηλώνω υπεύθυνα με γνώση των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση ότι τα παρακάτω 
στοιχεία του εντύπου αυτού που συμπληρώθηκαν από εμένα είναι αληθή. 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ  
Δ/ΝΣΗ 
(ΟΔΟΣ/ΑΡ.) 

 ΠΟΛΗ  ΤΚ  

ΤΗΛ.ΣΤΑΘ.  ΤΗΛ.ΚΙΝ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
Α.Μ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤ.  ΑΦΜ  

Α.Μ.Κ.Α.  e-mail  

Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΘΕΣΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Αν ναι, κυκλώστε, Δ/ΝΤΗΣ - ΥΠ/ΝΤΗΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟΥ 
Δ.Σ. – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ν/ΓΕΙΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 

 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15 

 

δηλώνω υπεύθυνα 
Έχοντας υπόψη τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση, ότι η οικογενειακή μου κατάσταση  
έχει ως εξής : 
(Τα παρακάτω στοιχεία είναι απαραίτητα για την καταβολή της οικογενειακής παροχής για το 
οικον. έτος  2015) 

ΑΓΑΜΟΣ  ΕΓΓΑΜΟΣ  ΧΗΡΕΙΑ  ΔΙΑΖΕΥΞΗ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
1. ΣΥΖΥΓΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  
Εργάζεται; (αν ΝΑΙ )     Πού;  

2. ΤΕΚΝΑ  (Να γραφούν όλα ανεξαιρέτως-ακόμη και τα έγγαμα ή εργαζόμενα τέκνα, κατά 
σειρά γέννησης) 

Α/Α ΟΝΟΜΑ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΕΓΓΑΜΟΣ 
ΑΓΑΜΟΣ ΑΣΧΟΛΙΑ 

ΣΧΟΛΗ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΕΤΗ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 1.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (αν δεν έχει προσκομισθεί ή αν  
μεταβλήθηκε η οικογενειακή κατάσταση) 

         2. Βεβαίωση Σπουδών (αν υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν ) 
ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΣΑΣ 
ΔΗΛΩΣΗ; (ΚΥΚΛΩΣΤΕ)                                ΝΑΙ              ΟΧΙ 
Επίσης δηλώνω ότι θα γνωστοποιώ στην υπηρεσία έγκαιρα κάθε μεταβολή της οικογενειακής μου κατάστασης  
 

 ____________,  ____/___/2014 
     
                                    Ο/Η    ΔΗΛ____ 
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης όπισθεν 

  
 



 
  

Σημείωση :  
1. Το επίδομα τέκνων δίνεται μέχρι το 18ο έτος. 
2. Για παιδιά που φοιτούν στη Δευτ/θμια  Εκπ/ση ή μεταλυκειακά  κέντρα δίνεται μέχρι  το 19ο έτος (στην 

περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές μέχρι και το 18Ο έτος) 
 3.  Για παιδιά που φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές ή σε ΙΕΚ (Δημόσια, ιδιωτικά)στο           εσωτερικό ή στο 

εξωτερικό (με την επισήμανση ότι κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο εκμάθησης της ξένης γλώσσας δεν 
καταβάλλεται) το ποσό  προσαύξησης χορηγείται από την ημερομηνία Α΄εγγραφής τους και  ανάλογα με  τα 
προβλεπόμενα εξάμηνα της κάθε Σχολής   ή  του Παν/μίου  στο οποίο  φοιτά το παιδί μέχρι και  το  24ο έτος. 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 την συμπλήρωση του 24ου έτους.  

 5.     Το επίδομα διακόπτεται με τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους σε όλες τις περιπτώσεις 
 6.    Όσοι έχουν παιδιά των περιπτώσεων   2 , 3 & 4  να συνυποβάλλουν βεβαίωση φοίτησης κατά   το διδακτικό ή       

Πανεπιστημιακό έτος   2013-2014 (μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν υποβάλει κατά τα προηγούμενα έτη). 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 
1. Παρακαλούμε να επιστραφούν οι δηλώσεις στη Δ/νση Π.Ε. Φθιώτιδας το συντομότερο 

δυνατό και όχι μετά τις 24/10/2014. 
2. Εάν μισθοδοτείστε από άλλη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να σταλεί η δήλωσή σας 

απευθείας στην αντίστοιχη Δ/νση μισθοδοσίας. 
3. Οι δηλώσεις για την οικογενειακή παροχή θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τα 

κατάλληλα δικαιολογητικά που θα είναι σχετικά με τα δηλωθέντα στοιχεία. 
Σημείωση: Δε χρειάζονται βεβαιώσεις όταν έχουν προσκομισθεί τα προηγούμενα έτη 
και δεν υπάρχει μεταβολή. 

4. Για τα παιδιά μέχρι 24 ετών που φοιτούν σε ανώτερες και ανώτατες σχολές της Ελλάδας ή 
αντίστοιχες αναγνωρισμένες του εξωτερικού, θα υποβληθεί (για το πρώτο έτος εγγραφής 
τους) βεβαίωση εγγραφής τους στη Σχολή, στην οποία  θα αναφέρεται το έτος πρώτης 
εγγραφής και τα έτη φοίτησης που προβλέπονται από τον οργανισμό της Σχολής. 

5. Εάν πρόκειται για σχολή του εξωτερικού χρειάζεται επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης.  
6. Για παιδιά ηλικίας 19 ετών που φοιτούν σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) ή 

Μεταλυκειακά Κέντρα (ΙΕΚ) θα υποβληθεί σχετική βεβαίωση των κέντρων αυτών. 
7. Σας υπενθυμίζουμε ότι είστε υποχρεωμένοι όταν διακόπτεται ή περατώνεται 

η φοίτηση των τέκνων να ενημερώνετε έγκαιρα το τμήμα μισθοδοσίας. 
8. Σας πληροφορούμε ότι η συμπλήρωση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης είναι υποχρεωτική για 

κάθε οικονομικό έτος ανεξαρτήτως αν υπάρχει μεταβολή ή όχι στην οικογενειακή κατάσταση. 
 
    
 


