
 
 
 
 
 

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ «Ε. ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΕΚΝΩΝ» ΣΗΝ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

 
 Καηαγξάθνληαη θαηά ζεηξά γέλλεζήο ηνπο όια ηα ηέθλα, αλεμάξηεηα αλ γη’ απηά ρνξεγείηαη ή όρη νηθνγελεηαθή παξνρή. 

 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Καηαγξάθεηαη  ην επώλπκν θαη ην όλνκα θάζε ηέθλνπ κε θεθαιαία. 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: Καηαγξάθεηαη γηα θάζε ηέθλν ε πιήξεο εκεξνκελία γέλλεζεο (εκέξα/κήλαο/έηνο). 

 ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: Καηαγξάθεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θάζε ηέθλνπ («ΑΓΑΜΟ» ή «ΔΓΓΑΜΟ») κε 

θεθαιαία. 

 ΥΟΛΔΙΟ/ΥΟΛΗ ΦΟΙΣΗΗ: Καηαγξάθεηαη γηα θάζε ηέθλν πνπ θνηηεί ζηε Β/ζκηα εθπ/ζε,  ζε ζρνιή 

αλώηεξεο/αλώηαηεο εθπ/ζεο ηνπ εζωηεξηθνύ ή ηνπ εμωηεξηθνύ ή ζε Ι.Δ.Κ.,  κε ζπληνκία, ε επωλπκία ηνπ Σρνιείνπ 

Β/ζκηαο Δθπ/ζεο (π.ρ. 1ν ΓΤΜΝ. ΚΑΒ.)  ή ε επωλπκία ηεο ζρνιήο Α.Δ.Ι. ή ε επωλπκία ηνπ Ι.Δ.Κ. θνίηεζεο. Σε θάζε 

άιιε πεξίπηωζε ην πεδίν απηό παξακέλεη θελό. 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΣΗ ΔΓΓΡΑΦΗ: Καηαγξάθεηαη γηα θάζε ηέθλν πνπ θνηηεί ζε ζρνιή αλώηεξεο/αλώηαηεο εθπ/ζεο ηνπ 

εζωηεξηθνύ ή ηνπ εμωηεξηθνύ ή ζε Ι.Δ.Κ. ε πιήξεο εκεξνκελία (εκέξα/κήλαο/έηνο) ηεο πξώηεο εγγξαθήο ηνπ ηέθλνπ 

ζηε ζρνιή ή ζην Ι.Δ.Κ. 

 ΔΣΗ ΠΟΤΓΩΝ: Καηαγξάθεηαη γηα θάζε ηέθλν πνπ θνηηεί ζε ζρνιή αλώηεξεο/αλώηαηεο εθπ/ζεο ηνπ εζωηεξηθνύ ή 

ηνπ εμωηεξηθνύ ή ζε Ι.Δ.Κ., κε αθέξαην αξηζκό (π.ρ. 3, 4...) ην πιήζνο ηωλ εηώλ θαλνληθήο θνίηεζεο, ζύκθωλα κε ηνλ 

Οξγαληζκό ηεο ζρνιήο ή ηνπ Ι.Δ.Κ . θαη όπωο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή Βεβαίωζε ηεο ζρνιήο.  Σε θάζε άιιε 

πεξίπηωζε ην πεδίν απηό παξακέλεη θελό. 

 ΩΜΑΣΙΚΗ Ή ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Καηαγξάθεηαη γηα θάζε ηέθλν κε «ΝΑΙ» ή κε «ΟΦΙ» αλ παξνπζηάδεη 

δηαπηζηωκέλε από αξκόδην θνξέα (Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξηώλ – ΚΔ.Π.Α.) ζωκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξία κε 

πνζνζηό 50% θαη άλω. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
 Α)  Γηα ηελ ρνξήγεζε νηθνγελεηαθήο παξνρήο, ιόγω γέλλεζεο ηέθλνπ,  απαηηνύληαη ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά: 

       (υποβάλλονηαι ζηην υπηρεζία που μιζθοδοηεί ηον/ηην υπάλληλο): 

1. Αίηεζε ηνπ/ηεο ππαιιήινπ. 

2. Υπεύζπλε Γήιωζε ηνπ/ηεο ππαιιήινπ γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ/ηεο θαηάζηαζε. 

3. Λεμηαξρηθή Πξάμε γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ. 

 

Β)  Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο παξνρήο γηα ηέθλα πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο    

ειηθίαο ηνπο  θαη εθόζνλ έρεη ήδε ππνβιεζεί, γηα ην ίδην έηνο, Τπεύζπλε Γήιωζε Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ηνπ/ηεο 

ππαιιήινπ, απαηηνύληαη επηπιένλ ηα παξαθάηω, θαηά πεξίπηωζε, δηθαηνινγεηηθά: 

       (υποβάλλονηαι ζηην υπηρεζία που μιζθοδοηεί ηον/ηην υπάλληλο) 
 

1. Γηα ηέθλν πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ζπλερίδεη λα θνηηεί ζηε Β/ζκηα Δθπ/ζε θαη γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο παξνρήο γη’ απηό κέρξη ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, αλ πξνεγεζεί ε 

απνθνίηεζή ηνπ από ηε Β/ζκηα Δθπ/ζε, ή ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 

ζπκπιεξώλεη ην 19ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, Βεβαίωζε ηνπ Σρνιείνπ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο  γηα ηελ θνίηεζε ηνπ. 

 

 

 

Η «ΥΠΔΥΘΥΝΗ ΓΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ζπκπιεξώλεηαη από όινπο ηνπο 
κηζζνδνηνύκελνπο  από  ηε  Γ/λζε Π/ζκηαο  Δθπ/ζεο  Καβάιαο ππαιιήινπο θαη απνζηέιιεηαη ζηε Γ/λζε 
Π/ζκηαο Δθπ/ζεο Καβάιαο, είηε κε θνηλή αιιεινγξαθία (ζηε δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην πάλω κέξνο 
απηήο), είηε κε FAX (2510291504). 
 

ΠΡΟΟΥΗ:  ΟΛΑ  ΣΑ  ΠΕΔΙΑ  ΣΗ  «ΤΠΕΤΘΤΝΗ  ΔΗΛΩΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
                      ΚΑΣΑΣΑΗ» ΤΜΠΛΗΡΩΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Για ηη διακοπή ηηρ σοπήγηζηρ ηηρ οικογενειακήρ παποσήρ, ωρ ημέπα γέννηζηρ ηων ηέκνων 

θεωπείηαι η 31η Δεκεμβπίος ηος έηοςρ γέννηζήρ ηοςρ. 

 



2. Γηα ηέθλν πνπ θνηηεί ζε αλώηεξε ή αλώηαηε ζρνιή ηνπ εζωηεξηθνύ ή ηνπ εμωηεξηθνύ ή ζε Ι.Δ.Κ. δεκόζηα ή ηδηωηηθά 

θαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο παξνρήο γη’ απηό από ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζήο ηνπ θαη κέρξη ην 

πέξαο ηνπ ρξόλνπ θαλνληθήο θνίηεζήο ηνπ, αιιά όρη πέξαλ ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, Βεβαίωζε ηεο ζρνιήο 

ή ηνπ Ι.Δ.Κ. από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ α) ε εκεξνκελία πξώηεο εγγξαθήο ηνπ ηέθλνπ ζηε ζρνιή θαη β) ν 

ρξόλνο θαλνληθήο θνίηεζεο (έηε ζπνπδώλ, εμάκελα, έλαξμε θαη ιήμε εμακήλωλ) ζύκθωλα κε ηνλ Οξγαληζκό ηεο 

ζρνιήο ή ηνπ Ι.Δ.Κ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Γηα ηέθλν  κε ζωκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξία κε πνζνζηό 50% θαη άλω θαη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο 

νηθνγελεηαθήο παξνρήο επ’ αόξηζηνλ, Βεβαίωζε ηνπ αξκόδηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξηώλ (ΚΔ.Π.Α.) 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:α) Σα παπαπάνω ιζσύοςν και για ηέκνο πος θοιηεί ζε ανώηεπη ή ανώηαηη ζσολή ηος 

εξωηεπικού, με ηην επιζήμανζη όηη θαηά ην πξνπαξαζθεπαζηηθό ζηάδην εθκάζεζεο ηεο μέλεο γιώζζαο δελ 

θαηαβάιιεηαη ε νηθνγελεηαθή παξνρή. 

β) Δικαιολογηηικά πος εκδίδονηαι ζηην αλλοδαπή ςποβάλλονηαι ζςνοδεςόμενα από επίζημη μεηάθπαζη. 

γ) ε πεπίπηωζη πος ζςμπίπηει ο σπόνορ κανονικήρ θοίηηζηρ ζε ανώηεπη ή ανώηαηη ζσολή ή ζε Ι.Ε.Κ., με ηη 

ζηπαηιωηική θηηεία ηος ηέκνος, η σοπήγηζη ηηρ οικογενειακήρ παποσήρ δεν διακόπηεηαι. 

 


