
 

 

 

ΘΕΜΑ: « Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων οικογενειακού επιδόµατος µέχρι 

                15 ∆εκεµβρίου 2014 » 

 

             Σύµφωνα µε το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), άρθρο 17, περί οικογενειακής παροχής, 

για τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., χορηγείται 

µηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα µε την οικογενειακή κατάστασή τους ως εξής: 

Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού 

επαγγέλµατος µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η ανωτέρω παροχή καθορίζεται ως εξής 

: 

- πενήντα ευρώ (50 ) για ένα τέκνο, 

- εβδοµήντα ευρώ (70 ) συνολικά για δύο τέκνα, 

- εκατόν είκοσι ευρώ (120) συνολικά για τρία τέκνα 

- εκατόν εβδοµήντα ευρώ (170) συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον 

εβδοµήντα ευρώ (70) για καθένα από το πέµπτο τέκνο και άνω. 

Η κατά τα ανωτέρω παροχή δικαιολογείται µόνο για τέκνα προερχόµενα από γάµο,φυσικά, θετά 

ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους. 

Η ανωτέρω παροχή δεν καταβάλλεται στους έγγαµους υπαλλήλους οι οποίοι όµως δεν έχουν 

αποκτήσει τέκνα, ή τα τέκνα αυτά έχουν ενηλικιωθεί ή περατώσει τις σπουδές τους ή σε κάθε 

περίπτωση έχουν συµπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, µε εξαίρεση τους έγγαµους 

υπαλλήλους που έχουν τέκνα ανίκανα σωµατικά ή πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού 

επαγγέλµατος µε ποσοστό αναπηρίας 50%,τουλάχιστον. 

 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

                 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ 

& ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 

 

Tαχ. ∆/νση   : Μεταξοχωρίου 15   

Ταχ. Κώδικας  : 713 04 Ηράκλειο             

Τηλέφωνο      : 2810-529304            

E-mail            : mail@dipe.ira.sch.gr                                  

Fax                   : 2810 - 372644                                             

 

 

 

Ηράκλειο:  17-11-2014 

Αριθ. Πρωτ.:19642  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους µισθοδοτούµενους 
            µόνιµους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
             λαµβάνουν οικογενειακό επίδοµα 
 

 

 



          Ειδικότερα, η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί να καταβάλλεται σε όσους υπαλλήλους – 

γονείς έχουν παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ (για όλη τη διάρκεια του τυπικού 

κύκλου σπουδών που αναγράφεται στη βεβαίωση  ή µέχρι το 24
ο
 έτος της ηλικίας τους, εφόσον 

συνεχίζουν σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα ή σε δεύτερο πτυχίο, αναδροµικά από την ηµεροµηνία 

εγγραφής τους σε αυτό ) ή απλώς συνεχίζουν στη Β/θµια εκπ/ση µέχρι το 19
ο
 έτος τους. Για τα 

παιδιά αυτά θα πρέπει να κατατίθεται κάθε χρόνο µαζί µε την υπεύθυνη δήλωση και η σχετική 

(ανανεωµένη) βεβαίωση σπουδών, προκειµένου να συνεχιστεί η καταβολή του οικογενειακού 

επιδόµατος, είτε οι σπουδές πραγµατοποιούνται σε σχολές της Ελλάδας είτε σε σχολές ξένων 

κρατών.  

           ∆ιευκρινίζουµε ότι σε περίπτωση ενηλικίωσης του πρώτου τέκνου, ή διακοπής για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο της παροχής για αυτό, το δεύτερο τέκνο λαµβάνει τη θέση του πρώτου 

και το ίδιο ισχύει και για τη θέση των λοιπών τέκνων. 

 

 

***     ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: οι βεβαιώσεις σπουδών οι οποίες προέρχονται από την  αλλοδαπή,  

θα πρέπει α) να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και β) να είναι επίσηµα µεταφρασµένες 

στην ελληνική γλώσσα.  

          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 ∆ιεύθυνση 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.            

          Σε διαφορετική περίπτωση, 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. Η επισηµείωση αυτή πιστοποιεί τη γνησιότητα της 

υπογραφής, την ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχοµένως, την 

ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήµατος που φέρει το έγγραφο. Για τα κράτη που έχουν 

προσχωρήσει στη σύµβαση της Χάγης, βλ. τον σχετικό επισυναπτόµενο κατάλογο. 

           Τέλος, σε ό,τι σχετίζεται µε την έγκυρη επίσηµη µετάφραση, αυτή υφίσταται µόνον όταν 

έχουµε συνηµµένα το αµετάφραστο µε το µεταφρασµένο κείµενο, µε ενδιάµεση επικύρωση 

(σφράγιση), ώστε να αποτελούν ενιαίο σώµα, είτε πρόκειται για µετάφραση από την ελληνική 

προς την ξένη γλώσσα είτε το αντίστροφο. ∆ικαίωµα επικύρωσης µεταφράσεων στη χώρα µας 

έχουν: οι Έλληνες δικηγόροι, οι Έλληνες συµβολαιογράφοι, οι πτυχιούχοι µεταφραστές του 

τµήµατος Ξένων Γλωσσών, 

µετάφρασης και διερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και η µεταφραστική υπηρεσία του 

ελληνικού υπουργείου εξωτερικών. 

 

  

         Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν πληρούνται οι παραπάνω προυποθέσεις για τα 

σπουδάζοντα τέκνα του εξωτερικού ή λόγω µη εµπρόθεσµης υποβολής των αντίστοιχων 

βεβαιώσεων σπουδών για τις σχολές εντός ή εκτός Ελλάδας (ανανεωµένων φυσικά), η 

Εκκαθαριστική Υπηρεσία της ∆/νσης Π/θµιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου θα προχωρά σε 

προσωρινή αναστολή χορήγησης του οικογενειακού επιδόµατος (µέχρι και τη διευθέτηση των 

τυχόν εκκρεµοτήτων) ή και στην οριστική παύση τους. 



           Παρακαλούνται, λοιπόν, όλοι οι εκπαιδευτικοί που µισθοδοτούνται από τη ∆/νση  Π.Ε. N. 

Ηρακλείου και λαµβάνουν ήδη οικογενειακό επίδοµα, να υποβάλλουν µέχρι 15 ∆εκεµβρίου 

2015, τις υπεύθυνες δηλώσεις  οικογενειακής κατάστασής τους, αναγράφοντας κατά αύξοντα 

αριθµό το σύνολο των παιδιών τους ανεξάρτητα εάν δικαιούνται γι’ αυτά τα τέκνα επίδοµα ή 

όχι.  

 

 

Η υποβολή των δηλώσεων οικογενειακής κατάστασης (µαζί υποχρεωτικώς και των 

αντίστοιχων βεβαιώσεων σπουδών) µπορεί να γίνεται µέσω fax (2810372644) στο αρµόδιο 

Τµήµα Μισθοδοσίας. 

 

Υπόδειγµα της σχετικής δήλωσης επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο. 

 

 

 

Ο ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

                                                                                                     Ν. Ηρακλείου 

 

 

 

                                                                      Ευρυβιάδης Βαλατίδης 


