Υπόδειγμα 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ N. 4354/2015
Ο/Η υπογραφόμενος/η
Επώνυμο :

Αριθμός
:
Μητρώου

Όνομα :

Α.Φ.Μ. :

Όνομα Πατέρα :

Δ.Ο.Υ. :

Κλάδος-Ειδικότητα :

Αριθμός
:
Ταυτότητας

Σχολείο
:
Υπηρέτησης
Διεύθυνση
:
Κατοικίας

Τηλέφωνο :

Δηλώνω Υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών που προβλέπει ο Νόμος για ψευδή δήλωση, τα παρακάτω στοιχεία που είναι
απαραίτητα για την καταβολή της οικογενειακής παροχής Ν.4354/2015:
Δηλούμενα στοιχεία παιδιών (από νόμιμο γάμο, θετά και αναγνωρισμένα) που δικαιούνται να λάβουν την οικογενειακή παροχή
του άρθρου 15 του Ν. 4354/2015
Α/α Ονοματεπώνυμο

Πλήρης
Ημερομηνία
Γέννησης

Μόνο για σπουδάζοντα
Σχολείο που φοιτά
τέκνα μέχρι 24 ετών
(Μόνο για τέκνα που έχουν συμπληρώσει το
Ημερομηνία
1ης Εξάμηνα
18ο έτος και μέχρι 24 ετών)
εγγραφής
φοίτησης

1
2
3
4
5
Όλα τα ανωτέρω δηλούμενα παιδιά δεν υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση ή υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση
και το δηλωθέν εισόδημα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, δεν υπερβαίνει το ύψος του
αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων θα τη γνωστοποιήσω αμέσως στην υπηρεσία μου με άλλη δήλωσή μου.
Συνημμένα
1.

Ημερομηνία ……………………………
Ο/η δηλ…….

2.
3.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Το επίδομα τέκνων δίνεται μέχρι το 18ο έτος.
Για παιδιά που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δίνεται μέχρι το 19ο έτος (στη περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί
οι σπουδές μέχρι και το 18ο έτος).
Για παιδιά που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, 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 και ανάλογα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα της Σχολής φοίτησής
τους και μέχρι το 24ο έτος. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι σπουδές μέσα στα προβλεπόμενα εξάμηνα φοίτησης το
επίδομα ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ.
Το επίδομα επαναχορηγείται στα παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές τους για απόκτηση 2ου πτυχίου ή προχωρούν σε
μεταπτυχιακό μέχρι και την συμπλήρωση του 24ου έτους.
Σε περίπτωση που συμπίπτει ο χρόνος της κανονικής φοίτησης με την στρατιωτική θητεία του τέκνου η χορήγηση του
επιδόματος δεν διακόπτεται.
Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται για το διάστημα που ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης σύμφωνα με τα δικαιολογητικά
που έχουν προσκομιστεί στο γραφείο Μισθοδοσίας της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας και στη συνέχεια διακόπτεται χωρίς άλλη ειδοποίηση.

7 . Δικαιολογητικά που έχουν ήδη προσκομιστεί στο Γραφείο Μισθοδοσίας της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας δεν επανυποβάλλονται.

