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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΤΜΗΜΑ Β΄- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου60 
Τ.Κ.: 46100 Ηγουμενίτσα 
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ΚΟΙΝ: 

 

 

 
Δ/ντές–ντριες, Προϊσταμένους – μένες 
σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της 
Π.Ε.Θεσπρωτίας (με την παράκληση να 
ενημερωθούν όλοι οι μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί ) 

 

 
Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. της Χώρας (με την παράκληση 
να ενημερωθούν οι αποσπασμένοι 
εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στο 
Π.Υ.Σ.Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» 
 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4354/2015, χορηγείται μηνιαία 
οικογενειακή παροχή ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, για την οποία 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Υπόχρεοι για τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης, υπόδειγμα της οποίας σας επισυνάπτουμε, είναι 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

 

Όσοι έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση (π.χ. μεταβολή στον αριθμό τέκνων με 
συνημμένη φωτοτυπία της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης), εφόσον δεν έχει  ήδη δηλωθεί. 
 

1) Οι εκπαιδευτικοί των οποίων τα τέκνα έχουν εισαχθεί τη φετινή χρονιά (2022-2023) σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ 
(Δημόσια ή Ιδιωτικά), αναγνωρισμένα κολλέγια, ή έχουν κάνει εγγραφή σε νέα σχολή ή 
μεταπτυχιακό τμήμα (με συνημμένη φωτοτυπία της βεβαίωσης εγγραφής). 

 

Οι εκπαιδευτικοί των οποίων τα τέκνα έχουν εισαχθεί τη φετινή χρονιά (2022-2023) σε σχολές του 
εξωτερικού (με συνημμένη φωτοτυπία της βεβαίωσης εγγραφής και της διάρκειας φοίτησης, 
επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα). Στην περίπτωση που δεν αναγράφεται η συνολική 
διάρκεια φοίτησης, θα πρέπει να προσκομίζετε κάθε χρόνο βεβαίωση φοίτησης μέχρι την 
ολοκλήρωση των σπουδών. 

 

Επισημαίνουμε ότι λόγω κατάργησης της μεταφραστικής υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΞ., από 01/09/2021, 
η μετάφραση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με την είσοδο των ενδιαφερομένων στη διεύθυνση 
www.gov.gr με επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα και στη συνέχεια επιλογή 
Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή , Είσοδος στην υπηρεσία. 

 

1) Όσοι έχουν παιδιά με αναπηρία σωματική ή πνευματική σε ποσοστό 50% τουλάχιστον και δεν 
έχουν υποβάλει βεβαίωση ΚΕΠΑ σε ισχύ (με συνημμένη φωτοτυπία της βεβαίωσης ΚΕΠΑ σε 
ισχύ). 

 
2) Oι εκπαιδευτικοί των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε  κάποια σχολή και για  οποιοδήποτε λόγο 

διέκοψαν τις σπουδές τους. 
 
 

Οποιαδήποτε νέα μεταβολή, εκτός από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, θα γνωστοποιείται με νέα 
δήλωση στην υπηρεσία μας και θα συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά και αίτηση (π.χ. χορήγησης 
ή επαναχορήγησης οικ/κού επιδόματος σε περίπτωση αλλαγής σχολής, έναρξης σπουδών μετά τα 19 έτη, 
μεταπτυχιακών σπουδών κ.λ.π. ) 
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Ειδικότερα για τις περιπτώσεις (4) και (5) σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης 
μη έγκαιρης γνωστοποίησης στην υπηρεσία μας οποιασδήποτε μεταβολής, θα προβούμε σε καταλογισμό 
των επιπλέον ποσών που εισπράχθηκαν αδικαιολόγητα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

 
 
Οι αποσπασμένοι σε άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε θα αποστείλουν την Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρουν αναρτημένη στο 
site της Δ/νσής μας (ή θα χρησιμοποιήσουν το έντυπο της Δ/σης στην οποία υπηρετούν), με email. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω 5 περιπτώσεις δεν 
χρειάζεται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση.  
Επισημαίνουμε ότι, ειδικά για όσους εκπαιδευτικούς έχουν τέκνα που απλά 
συνεχίζουν τη φοίτηση (και δεν πρόκειται για καινούρια εγγραφή ή μετεγγραφή), 
επίσης δεν χρειάζεται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση. 

 
Πληροφορίες 

 

1) Το επίδομα τέκνων χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 18
ου

 έτους ή 19
ου

 (σε περίπτωση που δεν έχει 
ολοκληρωθεί η φοίτηση στη Β/θμια Εκπαίδευση). 

2) Για τέκνα που φοιτούν σε οποιοδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακά προγράμματα, 
(σε ιδρύματα δημόσια, ιδιωτικά, ημεδαπής ή αλλοδαπής) ανάλογα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα της 
Σχολής στην οποία φοιτούν. 
3) Η παροχή δεν καταβάλλεται σε υπάλληλους τα τέκνα των οποίων έχουν ενηλικιωθεί ή περατώσει τις 
σπουδές τους ή σε κάθε περίπτωση έχουν συμπληρώσει το 24

ο
 έτος της ηλικίας τους. 

4) Το επίδομα δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα, είτε από την άσκηση  
βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το 
δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου. 
5) Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος του τέκνου, λόγω αναπηρίας (σωματικής 
ή πνευματικής) ποσοστού 50% τουλάχιστον, η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται επ΄ αόριστον, 
ανεξάρτητα αν στην οικογένεια ή στο παιδί χορηγείται παροχή ή βοήθημα από οποιοδήποτε Δημόσιο 
Οργανισμό. 
6) Σε περίπτωση που συμπίπτει ο χρόνος της κανονικής φοίτησης με την στρατιωτική θητεία του τέκνου, η 
χορήγηση του επιδόματος δεν διακόπτεται. 

 
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή των ατομικών στοιχείων των 

εκπαιδευτικών (αρ. ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λ.π.) θα γνωστοποιείται στο Τμήμα 
Προσωπικού   mail@dipe.thesp.sch.gr ,  με απλή κοινοποίηση στη μισθοδοσία. 

 
 

Παρακαλούμε, με ευθύνη των διευθυντών: 

 
1. Να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί. 
2. Να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν το αργότερο έως την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 οι 
συμπληρωμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις (αφού σαρωθούν ώστε να φαίνεται η υπογραφή και με 
συνημμένα τα αποδεικτικά έγγραφα), ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση χαρτιού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 mis@dipe.thesp.sch.gr 

 

 ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

Φ.14 
 

                                                                                   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

                                                 ΚΟΥΡΤΗ  ΣΥΛΒΑΝΑ 
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