
      Οι υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ αρμοδιότθτάσ μασ να παραδϊςουν τισ 
Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ τουσ ςτουσ Διευκυντζσ-Προϊςταμζνουσ/εσ των ςχολικϊν μονάδων ςτισ οποίεσ 
υπθρετοφν για να υποβληθούν συνολικά. 
 
      Οι αποςπαςμζνοι ςε άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ι ςε Φορείσ του Υ.ΠΑΙ.Θ. να αποςτείλουν τισ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ 
τουσ ςτθ Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ευρυτανίασ, είτε με κοινι αλλθλογραφία (ςτθ διεφκυνςθ που αναγράφεται 
ςτο πάνω μζροσ αυτισ), είτε με FAX (22370 80245), είτε με e-mail ςτο mail@dide.eyr.sch.gr αφοφ τθ 
ςαρϊςουν ϊςτε να φαίνεται και θ υπογραφι. 

 

 Η ςυγκεκριμζνθ Υπεφκυνθ Διλωςθ υποβάλλεται για να βεβαιϊςει τθν οικογενειακι ςασ κατάςταςθ. 
Δεν απαιτείται εκ νζου υποβολι δικαιολογθτικϊν τα οποία ζχουν κατατεκεί ςτθν Υπθρεςία μασ και 
βρίςκονται ςε ιςχφ (δεν ζχουν τροποποιθκεί). 

 Τυχόν νζα μεταβολι για τθν οποία δεν ζχετε υποβάλει δικαιολογθτικά παρακαλοφμε να τα 
επιςυνάψετε ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ.  

 Οποιαδιποτε μεταβολι των δθλουμζνων ςτοιχείων ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ κα γνωςτοποιείται 
αμζςωσ, με νζα διλωςι ςασ ςτθν Υπθρεςία μασ. 

 Όςοι εκπαιδευτικοί ζχουν αλλαγζσ ςτο θλεκτρονικό τουσ ταχυδρομείο, διεφκυνςθ κατοικίασ, τθλζφωνο 
επικοινωνίασ παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςουν και αυτοί/ζσ τθν υπεφκυνθ διλωςθ. 

 

Πλθροφορίεσ: 

 Το επίδομα τζκνων δίνεται μζχρι το 18ο ζτοσ (θμερομθνία υπολογιςμοφ ςυμπλιρωςθσ του 18ου 
ζτουσ θ 31/12). 

 Για παιδιά που φοιτοφν ςτθ Β/κμια Εκπ/ςθ δίνεται μζχρι το 19ο ζτοσ (ςτθ περίπτωςθ που δεν 
ζχουν ολοκλθρωκεί οι ςπουδζσ μζχρι και το 18ο ζτοσ). 

 Για παιδιά που φοιτοφν ςε ανϊτατεσ ι ανϊτερεσ ςχολζσ ι ςε Ι.Ε.Κ. (δθμόςια , ιδιωτικά) ςτο 
εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό (με τθν επιςιμανςθ ότι κατά το προπαραςκευαςτικό ςτάδιο εκμάκθςθσ τθσ 
ξζνθσ γλϊςςασ δεν καταβάλλεται), χορθγείται το επίδομα από τθν θμερομθνία Αϋ εγγραφισ τουσ και  
ανάλογα με τα προβλεπόμενα εξάμθνα  τθσ Σχολισ φοίτθςισ τουσ.  

 Σε περίπτωςθ που δεν ολοκλθρωκοφν οι ςπουδζσ μζςα ςτα προβλεπόμενα εξάμθνα φοίτθςθσ το 
επίδομα  ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ τθν 31/8 του ζτουσ που ςυμπλθρϊνονται τα προβλεπόμενα ζτθ ςπουδϊν.  

 Το επίδομα επαναχορθγείται ςτα παιδιά που ςυνεχίηουν τισ ςπουδζσ τουσ για απόκτθςθ 2ου 
πτυχίου ι προχωροφν ςε μεταπτυχιακό μζχρι και τθν   ςυμπλιρωςθ του 24ου ζτουσ. 

  Σε περίπτωςθ που ςυμπίπτει ο χρόνοσ τθσ κανονικισ φοίτθςθσ με τθν ςτρατιωτικι κθτεία του 
τζκνου θ   χοριγθςθ του επιδόματοσ δεν διακόπτεται. 

 Το επίδομα διακόπτεται με τθ ςυμπλιρωςθ του  24ου  ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ ςε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ (θμερομθνία υπολογιςμοφ ςυμπλιρωςθσ του 24ου ζτουσ θ 31/12). 
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