Να σταλεί συμπληρωμέ νη στο στο email: misthpie@sch.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΝΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ

Για τον υπολογισμό οικογενειακής παροχής και φόρου εισοδήματος Οικονομικού έτους 20 21
Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ........................................................ ...............

Πατρώνυμο :. ....... .... ..... ..... .

Τηλέφωνο σταθερό : . .……..……..……… Τηλέφωνο κινητό : ………. ……………

2. Ο ΙΚΟΓ Ε ΝΕ ΙΑ Κ Η Κ Α ΤΑ Σ ΤΑ Σ Η (κυκλ ώστε αν ά λο γ α ) : Άγαμος

Έγγαμος

Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...............................................................

Διάστα ση

Διάζευξη

Χηρεία

Πατρώνυμο :...................... Τηλέφωνο: .................................

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΝΩΝ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ μέχρι ηλικίας 24 ετών

α/α

Ονοματεπώνυμο

Ημερομ. Άγαμα - Επάγγελμα ή
ιδιότητα
Γέννησης Έγγαμα

Σχολ. που φοιτά

Ημερομηνία
έτη
1ης εγγραφής φοίτησης

Είχε στο
2019
εισόδημα
πάνω από
8.636,00€
(Ναι/Όχι)

Σωματική ή
πνευματική
ανικανότητα

 Οποιαδήπο τε μεταβολή των παρ απάνω στοι χείων θα τη γνω στο ποιήσω αμέσως με άλλη δήλωσή μου , στην Υπηρεσί α μου.
 Η υπεύθυνη δήλωση να σταλεί στ η Διεύθυνση Π.Ε. που μισθοδοτείται κάθε εκπ/κός.

............................/..../20…

Ο-Η ΔΗΛ…….

οδηγίες πίσω 2 η σελίδ α
ΔΗΛΩΣΗ ΟικογενΠαροχής - ΝΕΟΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ. docx

ΟΔΗΓΙΕΣ
για τη συμπλήρωση της δήλωσης
1. Στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΝΩΝ, στη στήλη "ονοματεπώνυμο", γράφονται τα ονόματα όλων των παιδιών κατά σειρά ηλικίας, ανεξάρτητα αν
δικαιούνται ή όχι Επίδομα, εφόσον χορηγείται επίδομα έστω και για ένα παιδί .
2. Στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΝΩΝ, στη στήλη "Σχολ. που φοιτά", θα αναγράφε ται το Σχολείο ή η Σχολή, που φοι τά το παι δί, μετά τη συμπλήρωση
του 18 ο υ έτους της ηλι κίας του.
Α) Όσοι έχουν παι διά, που φοιτούν σε Ανώτερες ή Ανώτατε ς Σχολές και στα Ι.Ε.Κ. μέχρι και 24 ετ ών, να προσκομίσουν βεβαίωση
εγγραφής τους στη Σχολή, για το τ ρέχον σχολικό έτος, στην οποία επίσης να αναφέρονται οπωσδ ήποτε: 1) Η ημερομηνία 1 η ς εγγραφής 2)
το εξάμηνο -έτος φοίτησης 3) τα εξάμηνα -έ τη φοίτησης, που προβλέπονται από τον οργανισμό. Η σχετι κή βεβαίωση χορηγείται από τη
Σχολή με αίτηση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: οι βεβαιώσεις σπουδών οι οποίες προέρχονται από την αλλοδαπή, θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.
Εφόσον το έγγραφο προέρχεται από κράτος που έχει προσχωρήσει στη Συνθήκη της Χάγης, θα πρέπει να φέρει την επισημείωση APOSTILLE ή αλλιώς τη σφραγίδα
της Χάγης.
Σε διαφορετική περίπτωση, να πιστοποιείται η γνησιότητά του. Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά την εξακρίβωση της γνησιότητας εγγράφου που έχει εκδοθεί από ξένο
κράτος, το οποίο δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, ο κάτοχος του προς εξακρίβωση εγγράφου οφείλει να αποτανθεί στην Ε3 Διεύθυνση του
Υπουργείου Εξωτερικών. Εκείνη παραλαμβάνει και εν συνεχεία διαβιβάζει το ως άνω έγγραφο στην Προξενική Αρχή της Ελλάδας, στης οποίας την περιοχή
αρμοδιότητας βρίσκεται ο εκδότης του εγγράφου, προκειμένου η τελευταία να επικοινωνήσει με το φορέα που εξέδωσε το έγγραφο, ώστε να εξακριβωθεί η γνησιότητά
του. Εφόσον αυτή εξακριβωθεί, η παραπάνω Προξενική Αρχή βεβαιώνει αρμοδίως τη γνησιότητα του εγγράφου.
Β) Για τα παι διά ηλ ικίας 19 ετών, που φοιτούν σε σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δημόσιες ή Ιδιωτικέ ς, αναγνωρισμένες από το κράτος,
θα υποβληθεί σχετική βεβαίωση.
3. Δεν δικαιούνται επίδ ομα τα τέκνα που έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέ λματος είτ ε από άλλη πηγή,
υποβάλλουν δική του ς φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολ όγητου ορίου, όπως αυτό
διαμορφώνεται κάθε φορά από τι ς διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. (το 2019 εισόδημα πάνω από 8.636,00€ ).
4. Στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΝΩΝ, η στήλη "Σωματική ή πνευματική ανικανότητα", θα συ μπληρωθεί εφόσον υπάρχουν παιδιά σωματικά ή
πνευματικά ανίκαν α για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος, με ποσοστό αναπηρί ας 50% τουλάχιστον και θα
αναφερθεί και η πράξη Υγειονομι κής Επιτροπής (KE.Π.Α.), η οποία έκρινε την ανικανότητα .

Σημεί ωση



Η ανακρίβεια των στοιχεί ων που υποβάλλονται μ' αυτή τη δήλωση αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα .
Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, δεν θα χορηγείται οικογενειακή παροχή από 1 η Ιανουαρίου.
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