Προς το ….. Γραφείο Π.Ε. ……….………
(Υποβάλλεται στο Γραφείο από το οποίο µισθοδοτείται στις 01-01-2007)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -άρθ. 8 Ν. 3325/55
(Για τον υπολογισµό του οικογ. επιδόµατος και της παρακράτησης φόρου του υποβάλλοντος που αφορά το έτος 2006)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ο/Η υπογραφόµεν......
1. Ονοµατεπώνυµο: …………………………………. Όνοµα πατέρα: ………………………………
2. Ειδικότητα: …………………………………………………………………………………………….
3. Σχολείο οργανικής …………………………….… Σχολείο που υπηρετεί: ……………………...
4. ∆/νση κατοικίας …………………………………… Τ.Κ. ……………………………………………
Τηλέφωνο οικίας: …….…………………….…….. Κινητό:………………………………..…..……
5. Αριθµός Αστυνοµικής ταυτότητας: ………………………………………………………………….
6. Οικονοµική Εφορία: ………………………………. Α.Φ.Μ.: ………………………..………………

∆ηλώνω υπεύθυνα
και µε γνώση των κυρώσεων που προβλέπει ο νόµος για ψευδή δήλωση τα παρακάτω
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή του οικογενειακού επιδόµατος και τον
προσδιορισµό κράτησης φόρου εισοδήµατος, για το οικονοµικό έτος 2006.
Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΓΑΜΟΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
Ονοµατεπώνυµο συζύγου: ………………………………. Εργάζεται:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ - ∆ΙΑΖΕΥΞΗ - ΧΗΡΕΙΑ - ΑΓΑΜΟΣ µε τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η
καταβολή οικογενειακού επιδόµατος
Σε περίπτωση που την επιµέλεια και τη συνοίκηση µε τα τέκνα δεν την έχει ο δηλών, να γραφεί το
ονοµατεπώνυµο του ασκούντος τα παραπάνω γονέα:…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ ΓΑΜΟ, ΦΥΣΙΚΑ, ΘΕΤΑ,
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ
∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ Ή ΟΧΙ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ και
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ.
∆ιάρκεια
α/α
Ηµερ.
σπουδών /
Ηµεροµηνία Έγγαµο
α΄ εγγρ. Παρατηρήσεις
Ονοµατεπώνυµο
γέννησης -Άγαµο Σχολή που φοιτά
1.
2.
3.
4.
5.
Επίσης δ η λ ώ ν ω ότι θα γνωστοποιώ εγγράφως στην Υπηρεσία έγκαιρα κάθε µεταβολή της
οικογενειακής µου κατάστασης µε υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86
Θεσσαλονίκη ..............................
Ο/Η ∆ΗΛ....................................

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
Το παρόν έντυπο πρέπει να συµπληρωθεί από τον εκπαιδευτικό µε προσοχή στην ακρίβεια των
στοιχείων και να σταλεί µέχρι 31-10-2006 στο Γραφείο από όπου θα µισθοδοτείται ο εκπαιδευτικός
την 01-01-2007.
1. Στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΝΩΝ, στη στήλη «Σχολή που φοιτά», θα αναγράφεται το Σχολείο ή η
Σχολή, που φοιτά το παιδί, µετά τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.
Α) Όσοι έχουν παιδιά, που φοιτούν σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές και Ι.Ε.Κ. µέχρι και 24
ετών, να προσκοµίσουν βεβαίωση εγγραφής τους στη Σχολή, για το τρέχον σχολ. έτος 2005-2006,
στην οποία επίσης να αναφέρονται οπωσδήποτε: 1) η ηµεροµηνία 1ης εγγραφής 2) το εξάµηνοέτος φοίτησης 3) τα εξάµηνα-έτη φοίτησης, που προβλέπονται από τον οργανισµό.
Στην έννοια της φοίτησης σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους
της ηλικίας των παιδιών περιλαµβάνεται και η φοίτησή τους σε δεύτερη Σχολή γι απόκτηση
δεύτερου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Β) Για τα παιδιά ηλικίας 19 ετών, που φοιτούν σε σχολές ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης, ∆ηµόσιες ή
Ιδιωτικές, αναγνωρισµένες από το κράτος, θα υποβληθεί σχετική βεβαίωση.
2. Εφόσον υπάρχουν παιδιά σωµατικά ή πνευµατικά ανίκανα για την άσκηση οποιουδήποτε
βιοποριστικού επαγγέλµατος, µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, θα αναφερθεί και η πράξη
Υγειονοµικής Επιτροπής, η οποία έκρινε τη ανικανότητα, στη στήλη παρατηρήσεις του πίνακα
τέκνων.
3. Όσα από τα µέλη της πατρικής οικογένειας συνοικούν και επιβαρύνουν τον/την υπάλληλο να
συµπεριληφθούν στον πίνακα αυτόν.
4. Όσοι έχουν παιδιά µέχρι 18 ετών και φοιτούν σε σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΕΝ
χρειάζεται να συνυποβάλλουν σχετική βεβαίωση.
5. Στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλα τα παιδιά µέχρι και 25 ετών, ανεξάρτητα εάν
δικαιούνται ή όχι οικογενειακή παροχή.
6.
Σηµείωση
• Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται µε αυτή τη δήλωση αποτελεί πειθαρχικό
αδίκηµα.
• Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, δεν θα χορηγείται οικογενειακή παροχή από
01/01/2007.
• ∆ιευκρινίζεται ότι το οικογενειακό επίδοµα περικόπτεται σε περίπτωση που το τέκνο έχει
ξεπεράσει τα προβλεπόµενα έτη σπουδών ,παρότι δεν έχει ξεπεράσει τα 24 έτη.

