
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΦΩΚΙΔΑ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ  ΔΗΛΩΗ  ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ 2021-2022  

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΕΕΠ/ΕΒΠ που λαμβάνουν οικογενειακό επίδομα) 
 
Ο/Η υπογραφόμεν… ………………………………………………….………..………………. του …………………………..… και τθσ ……………….……………… 

ειδικότθτασ ……………………….………………….…….…....… Α.Δ.Τ. …….……….…………….….. Ημ.Γζννθςθσ ….………………………………..………….. 

Α.Μ. …….………....……… Α.Φ.Μ. ..…………….……………. Δ.Ο.Υ. .………………………………..………. Α.Μ.Κ.Α. ……..…………….……..………………… 

ΙΒΑΝ GR…………………………………………………………………………..……….………………….  Τράπεηα …………………………………………………………… 

Δ/νςθ κατοικίασ …………………………………………………………………………… αρικ. ….…….…. Τ.Κ. .………………. Πόλθ …...….……………………..  

Τθλζφωνο ……………………………….. Κινθτό …………………………………….. e-mail …..………….…………………….………………………………………… 

Σχολικι Μονάδα         Σχολικι Μονάδα  
Οργανικισ ………………………………………………………………………………. Υπθρεςίασ 2021-2022 ………………………………………………………….. 

 

Δθλώνω υπεφκυνα 
και με γνϊςθ των κυρϊςεων που προβλζπει ο Νόμοσ για ψευδι διλωςθ, τα παρακάτω ςτοιχεία, που είναι απαραίτθτα για 
τθν καταβολι τθσ οικογενειακισ παροχισ ςφμφωνα με το αρ.15 του Ν.4354/2015 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το 
αρ.35 του Ν.4484/2017 και τθν παρακράτθςθ φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
1. ΣΟΙΧΕΙΑ  ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ:  Οικογενειακι Κατάςταςθ  (ςθμειϊςτε Χ ανάλογα) 

Άγαμοσ/θ   Ζγγαμοσ/θ   Σε διάςταςθ   Σε διάηευξθ   Σε χθρεία  

Σε περίπτωςθ διάςταςθσ ι διάηευξθσ: Η επιμζλεια των παιδιϊν ζχει νόμιμα ανατεκεί ςτον/ςτθν 

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

2. ΣΟΙΧΕΙΑ  ΤΖΤΓΟΤ 
Ονοματεπϊνυμο ……………………………………………………………………………………………. Πατρϊνυμο …………………………..……………………… 
Επάγγελμα …………………………………………………………… Υπθρεςία ι Επιχείρθςθ όπου εργάηεται ………………………….……………………… 
Είναι αςφαλιςμζνοσ/θ ςτ.. ……………………………………………….. (ι Συνταξιοδοτείται από ……………………………………………………………) 
 

 3.    ΣΟΙΧΕΙΑ  ΣΕΚΝΩΝ (προςτατευόμενα τζκνα κατά ςειρά γζννθςθσ)   

Α/Α Ονοματεπϊνυμο τζκνου 
Πλιρθσ 

Ημερ.Γζννθςθσ 
ΗΜ/ΜΜ/ΕΕ 

Για ςπουδάηοντα 18-24 ετών Είχε ςτο 
2020 

ειςόδθμ
α πάνω 

από 
8636€ 

Ναι/ϋΟχι 

Ειδικι 
κατθγορία 
(αναπθρία) 

50% και 
άνω 

Ναι/Όχι 

χολι Φοίτθςθσ 

Ημερομθνία 
1

θσ
εγγραφισ 

ςτθ ςχολι 
φοίτθςθσ 

Προβλεπό- 
μενα ζτθ 
φοίτθςθσ 
ςτθ χολι 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Τπάρχει ΑΛΛΑΓΗ ςτα ςτοιχεία μου ςε ςφγκριςθ με τα περςινά (ΝΑΙ / ΟΧΙ) ; ………………………… *υποχρεωτικό πεδίο 

Αν υπάρχει αλλαγι, κατακζςτε τα ςχετικά πρόςφατα δικαιολογθτικά, π.χ.  
 Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ (για αλλαγι οικογενειακισ κατάςταςθσ) 

 Βεβαίωςθ πουδών για τζκνα που ςπουδάηουν (μόνο ςε περίπτωςθ νζασ εγγραφισ-ζναρξθ ςπουδών, αλλαγι 
ςχολισ, ζναρξθσ μεταπτυχιακοφ) 

Επίςθσ, δθλώνω ότι, κα γνωςτοποιώ ςτθν υπθρεςία ζγκαιρα κάκε μεταβολι των παραπάνω ςτοιχείων. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΗΜΕΙΩΗ: Σο επίδομα τζκνων δίνεται: 

1) Στα άγαμα τζκνα μζχρι ςυμπλιρωςθσ του 18
ου

 ι 19
ου

 ζτουσ, αν δεν φοιτοφν. 
2) Εφόςον φοιτοφν ςε οποιοδιποτε φορζα μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ, 

μεταπτυχιακά προγράμματα, (δθμόςια, ιδιωτικά, θμεδαπισ ι αλλοδαπισ) 
ανάλογα με τα προβλεπόμενα ζτθ τθσ Σχολισ και μόνο μζχρι το 24

ο
 ζτοσ.  

3) Σε περίπτωςθ αναπθρίασ απαιτείται Βεβαίωςθ ΚΕΠΑ ςε ιςχφ. 

 
……………………………………….. / …. / ……… 

Ο/Η  Δθλϊν/οφςα 
 
 
 
 

…………………………………………… 
 


