
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Σας επισυνάπτουμε υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης και παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση 
συμπλήρωσή της ΜΟΝΟ από τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ανήκοντες στο ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, εκπαιδευτικούς του 
σχολείου σας, και την αποστολή του συνόλου των υπεύθυνων δηλώσεων του σχολείου σας στη Δ/νση ΠΕ Ν. 
Χαλκιδικής μέχρι και την Παρασκευή 08/11/2019. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ:          
Σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 226 Α΄), άρθρο 15, περί οικογενειακής παροχής, για τους υπαλλήλους του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή 
κατάστασή τους ως εξής: 
Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με 
ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε :  

 πενήντα (50) ευρώ για ένα τέκνο,  

 εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα,  

 εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα,  

 εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον  

 εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.  
Η ανωτέρω παροχή χορηγείται: 

 για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν 
υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

 για τέκνα που φοιτούν στη Β/θμια Εκπ/ση χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας (στην 
περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές μέχρι και το 18ο έτος). 

 για παιδιά που φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές ή 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), χορηγείται το επίδομα από την ημερομηνία Α΄ εγγραφής τους για όλη τη διάρκεια των 
προβλεπόμενων υποχρεωτικών εξάμηνων/ετών σπουδών της σχολής φοίτησης τους ή μέχρι το 24ο έτος της 
ηλικίας τους, εφόσον συνεχίζουν τη φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή σε δεύτερο πτυχίο. 

 Στην περίπτωση αναπηρίας (σωματικής ή πνευματικής) για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, η 
οικογενειακή παροχή καταβάλλεται επ’ αόριστον, ανεξάρτητα αν στην οικογένεια ή στο παιδί χορηγείται 
παροχή ή βοήθημα από οποιοδήποτε Δημόσιο Οργανισμό, όπως Πρόνοια κ.λ.π.  

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε.& Δ.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
------------------------------------------- 

Ταχ.Δ/νση      : 22ας Απριλίου 6B 
Ταχ.Κώδικ.     : 63 100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ     
Πληροφορίες: ΓΑΒΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Τηλ.                 : 2371023278 
TELEFAX         : 2371024235 
e-mail          : mail@dipe.chal.sch.gr  
URL                 :http://dipe.chal.sch.gr    

 

 
 

           Πολύγυρος,23-10-2019 
           Αριθ.Πρωτ.:Δ.Υ 

 ΠΡΟΣ: 1.ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ         
                Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
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 Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι σπουδές μέσα στα προβλεπόμενα εξάμηνα φοίτησης το επίδομα 
ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ. 

 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 έτους της ηλικίας τους σε όλες τις περιπτώσεις. 

 Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το όριο ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31 Δεκεμβρίου του έτους 
συμπλήρωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ   
Η ανωτέρω παροχή ΔΕΝ χορηγείται: 

 Στους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.3 του Ν.4484/2017(ΦΕΚ 110/τ.Α΄) 
σύμφωνα με τις οποίες: «Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 
προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με 
τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη 
πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του 
αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 
Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο 
διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.». 

Α.ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με ΟΡΓΑΝΙΚΗ θέση στο ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (όχι οι 
αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ),που υπηρετούν στη σχολική σας μονάδα και: 

1. ΕΙΧΑΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ που επιφέρει μεταβολή στην καταβολή του 
επιδόματος οικογενειακής παροχής σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4354/2015 όπως: 
 Γέννηση τέκνου μετά την υποβολή της αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης του περασμένου σχολικού 

έτους, 
 Εισαγωγή ή μετεγγραφή τέκνου στην Τριτοβάθμια ή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (I.E.K) κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση φοίτησης1),  
 Εγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20  σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή σε δεύτερη 

σχολή Α.Ε.Ι /Τ.Ε.Ι, αποφοιτήσαντος από την Τριτοβάθμια ή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (I.E.K) 
τέκνου που δεν έχει συμπληρώσει τα 24 έτη (η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από 
βεβαίωση φοίτησης),  

 Διακοπή φοίτησης από την Τριτοβάθμια ή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (I.E.K) τέκνου,  
2. Όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν φέτος στη Δ/νση Π.Ε Χαλκιδικής , 
3. Όλοι οι μόνιμοι διαζευγμένοι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν οικογενειακή παροχή, αναγράφοντας στο 

σχετικό πεδίο το ονοματεπώνυμο του ασκούντος την επιμέλεια (προκειμένου να υπολογίζονται ορθά τα 
φορολογικά βάρη). 

4. Όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν οικογενειακή παροχή και εμπίπτουν στις διατάξεις του 
άρθρου 35 παρ.3 του Ν.4484/2017(ΦΕΚ 110/τ.Α΄), δηλ. δηλ. έχουν τέκνα με ίδια εισοδήματα που υπέβαλαν 
φορολογική δήλωση το έτος 2019 για εισοδήματα που απέκτησαν το οικονομικό έτος 2018 και τα 
εισοδήματά τους υπερέβαιναν το αφορολόγητο όριο (8.636,36€) θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου 
υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης στην οποία δεν θα αναγράφονται πλέον τα τέκνα που 
πληρούν τα ανωτέρω.  

 
Β.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΛΩΣΗΣ : 

1. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί (άγαμοι, έγγαμοι, διαζευγμένοι) που δεν είναι δικαιούχοι οικογενειακής παροχής 
επειδή δεν έχουν άγαμα-ανήλικα τέκνα ή έχουν ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν φοιτούν στα υποχρεωτικά έτη 
σπουδών της οικείας σχολής ή έχουν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια/ μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

2. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν κατά το σχολικό έτος 2018-19 δήλωση και έκτοτε δεν έχουν καμία 
από τις προαναφερθείσες αλλαγές (βλ. Α) στην οικογενειακή τους κατάσταση. 

 
Παρακαλούμε στην υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται η πλήρης ημερομηνία γέννησης(ηη/μμ/εεεε) των τέκνων κι 
όχι μόνο το έτος γέννησης. 
                                                           
1 Στις βεβαιώσεις φοίτησης της οικείας σχολής/τμήματος πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής του φοιτητή, το εξάμηνο φοίτησης 
και τα υποχρεωτικά εξάμηνα/έτη φοίτησης. Οι βεβαιώσεις σπουδών από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να 
προσκομίζονται με έγκυρη επίσημη μετάφραση. 

 



 

 

Η μη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης ή η παράλειψη αποστολής της βεβαίωσης σπουδών επισύρει την 
διακοπή καταβολής της οικογενειακής παροχής. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: για τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ που προέρχονται από την  αλλοδαπή,  θα πρέπει α)να είναι 
επικυρωμένες ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και β) να είναι επίσημα μεταφρασμένες στην ελληνική 
γλώσσα.  
α)Επικύρωση (http://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html) 
Για να γίνει αποδεκτό ένα αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες απαιτείται προηγουμένως 
η νόμιμη κατά περίπτωση επικύρωσή του. Η επικύρωση προηγείται της επίσημης μετάφρασής του.  
Ειδικότερα:  

 εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο έχει εκδοθεί από Αρχή συμβαλλόμενης χώρας στη Σύμβαση της Χάγης του 
1961, η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με το Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 108Α),  σύμφωνα με την υφιστάμενη 
συμβατική υποχρέωση πρέπει να φέρει την επισημείωση apostille. 
Για τον κατάλογο των χωρών, που είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση της Χάγης του 1961 δείτε 
http://www.ypes.gr/el/eidlixypes/archiki/Apostille/  
Για την ανεύρεση και των αρμοδίων οργάνων κάθε κράτους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, για την 
επίθεση της σφραγίδας apostille δείτε http://www.hcch.net/index_en.php?act=home.splash 
 

 εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο προέρχεται από Αρχές  χωρών που μολονότι έχουν προσχωρήσει στη 
Σύμβαση της Χάγης, η χώρα μας έχει εκφράσει αντιρρήσεις στην προσχώρηση τους αυτή και για όσο διάστημα 
δεν έχουν αυτές αρθεί, ήτοι τις Αλβανία, Γεωργία, Κιργιζία, Μογγολία, Ουζμπεκιστάν και Περού, αυτό 
επικυρώνεται μόνο από το την  αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Αρμόδια Προξενεία είναι: 1) Αλβανία – Προξ. 
Γραφείο Πρεσβείας Τιράνων, Γενικό Προξενείο Κορυτσάς, Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου, 2) Γεωργία - Προξ. 
Γραφείο Πρεσβείας Τιφλίδας, 3) Κιργιζία - Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Αστανά (Καζακστάν), 4) Μογγολία - Προξ. 
Γραφείο Πρεσβείας Πεκίνου, 5) Ουζμπεκιστάν – Γενικό Προξενείο Μόσχας και 6) Περού - Προξ. Γραφείο 
Πρεσβείας  Λίμα. 
 

 εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο προέρχεται από Αρχές χώρας που δεν είναι συμβαλλόμενη στη Σύμβαση της 
Χάγης ή πρόκειται για δημόσιο έγγραφο που εξαιρείται ρητώς από το κείμενο της Σύμβασης ως προς την 
επίθεση επισημείωσης  apostille, (π.χ. έγγραφα που εκδίδονται από Διπλωματικούς ή Προξενικούς πράκτορες, 
διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη), απαιτείται, προκειμένου αυτό να 
γίνει αποδεκτό από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, η προξενική επικύρωσή του.  

β)Έγκυρη επίσημη μετάφραση 
Έγκυρη επίσημη μετάφραση υφίσταται μόνον όταν έχουμε συνημμένα το αμετάφραστο με το μεταφρασμένο 
κείμενο, με ενδιάμεση επικύρωση (σφράγιση), ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα. 
Δικαίωμα επικύρωσης μεταφράσεων στη χώρα μας έχουν: οι Έλληνες δικηγόροι, οι Έλληνες συμβολαιογράφοι, οι 
πτυχιούχοι μεταφραστές του τμήματος Ξένων Γλωσσών,  
μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και η μεταφραστική υπηρεσία του ελληνικού υπουργείου 
εξωτερικών. 
 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 
 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 
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 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Για  τον  υπολογισμό της οικογενειακής παροχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 – άρθρο 15 

και του φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2019-20 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

Επώνυμο: Α. Μ. Υπουργείου : 

Όνομα: Κλάδος: 

Όν. πατέρα Σχέση εργασίας: 

Όν. μητέρας Σχολείο που έχω οργανική : 

Δ.Ο.Υ.: Σχολείο / υπηρεσία που υπηρετώ: 

Α.Φ.Μ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Α.Δ.Τ.: Οδός:  Σταθερό:   

Α.Μ.Κ.A.: αρ.:             Τ.Κ.:  κινητό: 

Ημερομηνία γέννησης: Πόλη:  Εργασίας:   

Τόπος γέννησης email.: 

Ο / Η υπογραφόμενος/η δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος για ψευδή δήλωση τα παρακάτω 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή της οικογενειακής παροχής. 
Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 
                                                         
  

 
Σε περίπτωση διάζευξης, η επιμέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί (με δικαστική απόφαση) 
στον/στην………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 

Επώνυμο: Όνομα: Όν. πατέρα: 

Επάγγελμα: Τηλ. 

 
Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ (φυσικά, θετά, αναγνωρισθέντα) 

 Δεν αναγράφονται τα τέκνα για τα οποία λαμβάνω ως σήμερα οικογενειακή παροχή και κατά το οικονομικό έτος 2018 είχαν ίδια εισοδήματα, 

υπέβαλαν φορολογική δήλωση το έτος 2019 και υπερέβαιναν το αφορολόγητο όριο (€8636,36) 

 Να  αναγραφούν μόνο τα τέκνα που είναι άγαμα, ανήλικα, ή ενήλικα σπουδάζοντα στα υποχρεωτικά έτη φοίτησης και έως 24 ετών 

καθώς και όσα έχουν αναπηρία (σωματική ή πνευματική) σε ποσοστό τουλάχιστον 50% και άνω. 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
Σχολείο που 

φοιτά 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ 18-24 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΩΜΑΤΙΚΗ/ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

50% 

Σχολή που φοιτά 
Μήνας & 
έτος 1

ης
 

εγγραφής 

Έτη 
ελάχιστης 
διάρκειας 
φοίτησης 

1
ο
        

2
ο
         

3
ο
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Η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση  υποβάλλεται για να βεβαιώσει την ισχύ των δικαιολογητικών που έχω ήδη καταθέσει σχετικά με την 
οικογενειακή μου κατάσταση. Τυχόν νέα μεταβολή για την οποία δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά θα συνοδευτεί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. Οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω δηλούμενων στοιχείων θα τη γνωστοποιήσω αμέσως, με άλλη δήλωσή μου, στην 
υπηρεσία μου.  

(τόπος ………………………..), ……../…./2019 
Ο/Η ΔΗΛ… 

(Υπογραφή- Ονοματεπώνυμο) 

Να συμπληρωθεί από τους μόνιμους 
εκπ/κούς των περιπτώσεων Α. 1 & 2  που  
ανήκουν οργανικά & μισθοδοτούνται από τη 
ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και να αποσταλεί μέχρι 
την Παρασκευή 08-11-2019 με ευθύνη των 
Δ/ντών/Προϊσταμένων των σχολικών 
μονάδων όπου υπηρετούν. 

Προς: Δ/νση Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
           Τμήμα Μισθοδοσίας  
           22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6B  
           Φαξ.:2371024235 
           Τηλ.: 2371024910           
  

Άγαμος  Διαζευγμένος/η  Σε διάσταση  Έγγαμος  Χηρεία  


