
 

  

                                                                                                 Καβάλα, 05-10-2022 

                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.:  Φ.14.1/6053 

 

 

 

 

 
 
ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση Υπεύθυνων Δηλώσεων Οικογενειακής Κατάστασης». 

 

Σας επισυνάπτουμε υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης και παρακαλούμε για τη 
συμπλήρωσή της ΜΟΝΟ από τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στη  Δ.Π.Ε. 
Καβάλας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 31-10-2022. 
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. όταν υπάρχει μεταβολή στοιχείων (π.χ. γάμος, διάζευξη, στοιχεία επικοινωνίας) 
2. σε περίπτωση γέννησης  τέκνου  
3. σε περίπτωση έναρξης σπουδών για τέκνα πάνω από 18 ετών, συνοδευόμενη με Βεβαίωση 

Σπουδών 
4. σε περίπτωση  διακοπής σπουδών νωρίτερα από τα προβλεπόμενα έτη της σχολής φοίτησης, 

συνοδευόμενη με πρόσφατη  Βεβαίωση Διαγραφής ή Διακοπής. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις αποστέλλονται μέσω των διευθυντών των σχολικών μονάδων για τους 

υπηρετούντες σε σχολεία της ΔΠΕ Καβάλας. Οι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΠΕ ή σε φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. να 

αποστείλουν την υπεύθυνη δήλωση είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 20, 65100 

Καβάλα είτε με email στο misthodosia@dipe.kav.sch.gr. αφού τη σαρώσουν ώστε να φαίνεται η 

υπογραφή. 

Οποιαδήποτε μεταβολή των δηλούμενων στοιχείων στην Υπεύθυνη Δήλωση θα γνωστοποιείται αμέσως 
με νέα δήλωση σας στην Υπηρεσία μας. 

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν ενημερωτικό σημείωμα μισθοδοσίας να 
γνωστοποιήσουν το email τους στην Υπηρεσία μας. 

Πληροφορίες: 

 Το επίδομα τέκνων δίνεται μέχρι το 18ο έτος ηλικίας  (ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου 
έτους είναι η 31/12). 

 Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές του τέκνου στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση μέχρι και το 18ο έτος, το επίδομα αυτό χορηγείται  μέχρι το 19ο έτος ηλικίας. 

 Για το τέκνο  που φοιτά σε Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι ή σε Ι.Ε.Κ. (δημόσια, ιδιωτικά) χορηγείται το 
οικογενειακό επίδομα από την ημερομηνία 1ης  εγγραφής του στη σχολή και  διακόπτεται με 
το πέρας  των προβλεπόμενων ετών  της Σχολής (δηλαδή σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των  
σπουδών μέσα στα προβλεπόμενα έτη φοίτησης το επίδομα  παύει να χορηγείται την 31/8 
του έτους που συμπληρώνονται τα προβλεπόμενα έτη σπουδών). 

 Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν τέκνα που φοιτούν σε  ΙΕΚ, υποχρεούνται να υποβάλλουν 
βεβαίωση φοίτησης  μετά την εγγραφή τους σε νέο εξάμηνο. Κάθε προηγούμενη βεβαίωση 
έχει ισχύ μόνο για το συγκεκριμένο εξάμηνο και δει ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους. 

 Για το τέκνο  που φοιτά σε Σχολή του εξωτερικού επισημαίνεται ότι κατά το στάδιο 
εκμάθησης της ξένης γλώσσας δεν μπορεί να καταβληθεί το επίδομα. 

 Σε περίπτωση που συμπίπτει ο χρόνος της κανονικής φοίτησης με τη στρατιωτική θητεία του 
τέκνου η χορήγηση του επιδόματος δεν διακόπτεται. 

                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  Α.Μ.Θ. 

Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

 
Δ/νση:               Εθνικής Αντίστασης 20 
Τ.Κ. - Πόλη:       651 10 - Καβάλα    
e-mail:               mail@dipe.kav.sch.gr           
Πληροφορίες:  Ε. Βλαχοπούλου – Μαυρογεώργη Ν. 
Τηλέφωνο:       2510291560 

 

Προς: 

Τις Σχολικές Μονάδες της 

Δ.Π.Ε. Καβάλας 
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 Το επίδομα παύει να χορηγείται με τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του τέκνου σε 
όλες τις περιπτώσεις (ημερομηνία συμπλήρωσης του 24ου έτους είναι η 31/12) εκτός των 
περιπτώσεων που τα τέκνα έχουν αναπηρία 50% και άνω. 

 Σε περίπτωση αναπηρίας απαιτείται Βεβαίωση ΚΕΠΑ σε ισχύ. 

 Η οικογενειακή παύει να χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ιδία εισοδήματα 
είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους 
φορολογική δήλωση και το δηλωθέν υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως 
αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.  

 Τυχόν αλλαγές στα στοιχεία, πρέπει να σημειωθούν με έντονη υπογράμμιση. 

                         Διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη.    

 Η Διευθύντρια Π.Ε. Καβάλας 

  

 Αθανασία Φ. Γαϊτανίδου 
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