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ΟΔΗΓΙΕΣ    
για τη συμπλήρωση της δήλωσης  

1. Στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΝΩΝ, στη στήλη "ονοματεπώνυμο", γράφονται τα ονόματα  των παιδιών για τα οποία δικαιούται την 
οικογενειακή παροχή ο/η  εκπ/κός,προσοχή όχι τα τέκνα  που 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, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε  φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.  

2. Στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΝΩΝ, στη στήλη "Σχολ. που φοιτά", θα αναγράφεται το Σχολείο ή η Σχολή, που φοιτά το παιδί,  μετά τη 
συμπλήρωση του 18ου  έτους της ηλικίας του.  

   Α) Όσοι έχουν  τέκνα  που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής( ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΤΕΙ 
εσωτερικού και εξωτερικού, σχολές αναγνωρισμένες από τους επίσημους κρατικούς φορείς , καθώς και σε Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.  δημόσια και ιδιωτικά )  μέχρι και 24  ετών,  να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής τους στη 
Σχολή, για το τρέχον ακαδημ.-  σπουδ.-σχολ.έτος 2019-20 ,  στην οποία επίσης να αναφέρονται οπωσδήποτε:  1)  Η ημερομηνία 
1ης  εγγραφής 2)  το εξάμηνο-έτος φοίτησης 3)  τα εξάμηνα-έτη φοίτησης, που προβλέπονται από τον οργανισμό. Η σχετική 
βεβαίωση χορηγείται από τη Σχολή με αί τηση.  

    Β) Για τα παιδιά ηλικίας 19 ετών, που φοιτούν σε σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δημόσιες ή Ιδιωτικές, αναγνωρισμένες από 
το κράτος, θα υποβληθεί σχετική βεβαίωση.  

3. Στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΝΩΝ, η στήλη "Σωματική ή πνευματική ανικανότητα", θα συμπληρωθεί εφό σον υπάρχουν παιδιά σωματικά ή 
πνευματικά ανίκανα για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και θα 
επισυναφθεί αντίγραφο της  πράξης Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) ,  η οποία έκρινε την ανικανότητα  

4. Για να θεωρηθεί εξαρτόμενο μέλος κάποιο παιδί πρέπει ο φορολογούμενος να προσκομίσει βεβαίωση φοίτησης σε σχολή ή 
σχολείο ή ΙΕΚ ,ή βεβαίωση εγγραφής σε μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ότι υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία (για τέκνα έως  25 
ετών)-αρθ .11 του  Κώδικα Φορολογίας  Εισοδήματος  ν .4172/2013  

 

Σημείωση  

 Η ανακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται  μ'  αυτή τη δήλωση αποτελεί  πειθαρχικό αδίκημα .  
 Αν τα δικαιολογητικά δεν ε ίναι  πλήρη, δεν θα χορηγείται   οικογενειακή παροχή  
 Η διαπίστωση των προϋποθέσεων χορήγησης της οικογενει ακής παροχής καθώς και  οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των τέκνων που 

αυξάνουν την παροχή αυτή γίνεται  με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που υποβάλλεται  στον εκκαθαριστή των αποδοχών του,  μαζί  με τα 
συνημμένα δικαιολογητικά (π.χ.  βεβαίωση εγγραφής σε σχολή  κ.λ.π.) .  Εξυπακούεται  ότι  όσα από τα ανωτέρω στοιχεία έχουν ήδη 
προσκομιστεί  κατά καιρούς από τους υπαλλήλους,  δεν απαιτείται  η επανυποβολή τους.  
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