
20L4-2015 YΠEYΘYNH ΔHΛΩΣH

ol KoΓEN EIAKHΣ KATAΣTAΣ HΣ

(ΣυμπληρΦνεται απo oλoυg τoυg υπαλλr]λoυg τoυ ΔημooiοU, τωv N'Π.Δ.Δ., Kαι τωV o.Τ.A. o0μQωvα με τtζ διαταξειq τoυ Ν.247Ol97)

(*1)oι θγγαμεq υπdλληλoι να μαg δΦooυν τo δικo τoυζ A,Φ.M.

δηλιilvω UπειjΘυvα
και με γvιiloη των κυριiloεωv πoυ πρoβλθπει o ν6μo9 για ι}ευδr] δrjλωoη, τα παρακατω αιoι1εlα, πoυ εiναι απαρα[τητα για τηv καταβoλ11 τηq
oικoγενειακιjq παρoχriζ.

1. ΣTolΧElA YnAΛΛHΛoY

oπoιαδι!πoτε μεταβoλι! των παραπιiνω oτoι1ε[ωv Θα τη γvωoτoπoιrioω αμ€oωq με ιiΜη δriλωor! μoυ στην υπηρεo[α μoυ.

Λαριοα, .'''''...'' / .'.'''''.''. /20L4
o/H ΔHΛΩN/oYΣA

M6νo για Σπoυδιiζovτα τiκvα

μ61ρι 24 ετιilν



ΣΗMΕlΩΣElΣ:

1) To επlδoμα τ6κνωv δ[vεται μ6xρι τo 18o 6τoq.

2) Για παιδια πoυ $oιτo0ν oτη B/Θμια Eκπ/oη δivεται μ6xρι τo 19o 6τoq (oτη περiπτωoη πoυ δεv
61oυν oλoκληρωΘεi. oι oπoυδ6q μ61ρι Kαιτo 18" 6τoq).

3) Για παιδια πoυ $oιτo0v oε ανιbτατεq η ανιi-lτερεg oxoλ6g η oε l.E.K. (δημ6oια , ιδιωτικα) oτo

εoωτερικ6 η oτo εξωτερικ6 ( με την επιoημανoη 6τι κατα τo πρoπαρασKευαστικ6 οταδιo εκμαΘηoηq
τηq ξ6νηq γλιbooαq δεv καταβαλλεται), 1oρηγεiται τo επi.δoμα απ6 τηv ημερoμηviα A' εγγρα$ηg
τoUζ Και αv&λoγα με τα πρoβλεπ6μεvα τηq Σxoληq Qoi.τηoηq τoυζ.
Σε περiπτωoη πoυ δεv oλoκληρωΘo0v oι oπoυδ6q μ6οα αrα πρoβλεπ6μενα εξαμηνα Φo[τηoηq τo

επlδoμα ΔlAKoΠΤETA!.
4) To επ[δoμα επαvαχoρηγεlται oτα παιδια πoυ συVεχiζoυv τιg oπoυδ6ζ τoUζ για

απ6κτηοη 2oυ πτυ1i.oυ η πρo1ωρo0ν oε μεταπτυχιακ6 μ6χρι καιτηv ουμπληρωoη τoυ
^,ou ,l'4 ετoυt.

. Σε περiπτωoη πoυ σUμπiπτει o 1ρ6νo9 τηζ Kαvoνικηg Qo[τηoηζ με τηV σtρατιωτικη Θητεiα

τoυ τ€κvoυ η χoρηγηση τoυ επιδ6ματoq δεν διακ6πτεται.

Θ To επ[δoμα διακ6πτεται με τη oυμπληρωση τoU 24ou ι1τoυg τηg ηλικLαζ τoυζ σε

6λεq τιq περ ιπτιi.loε ιg.

o iJooι 61oυv παιδια τωV περιπτιi:oεωv 2 , 3 και 4 vα ουνυπoβαλλoυv oπωoδriπoτε βεβαiωoη

$oiτηoηg oπoυδιi.lv για τo τρ61ov o1oλικ6 6τog oτηv oπoiα vα αvαγρα$ovται η ημερoμηviα 1ηζ

εγγραΦηζ Kαι τα πρoβλεπ6μεvα εξαμηvα περατωσηζ τωV oπoυδιbv .

@ Παρακαλo0με να συμπληριi.loετε 6λα τα τ6κvα, ε[τε δικαιo6νται ε[τε 61ι επiδoμα.

Θ πιοτoπoιητικ6 oικoγεvειακηq κατdιoταoηq( αQoρα αυτoOq πoυ 61oυv μεταβoλ6q oε o16oη με τo

πρoηγoΟμεvo 6τoq και αυτoOq πoυ μετατ6Θηκαv oτo ΠYΣΠE Λαριoαq τo 2014).

Nα oυμπληρωΘεi απ6 6λoυq τoυq εκπαιδευτικo0g πoυ δικαιo0vται oικoγεvειακη παρoχη,

και vα υπoβληΘεi oτην υπηρεo[α μαξ (Στα γραΦεiα τωv εκκαΘαριoτιilv τo αργ6τερo

oκτωβρioυ 2014. oι βεβαιιbσειξ σπoυδιilv vα oταλoιiv τo συντoμ6τερo δυvατ6ν.

3" .4" & 5" ΓραΦε[o)

loιiλιo
μ6pι 31




