
 

 

  

 

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

 ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 Η οικογένεια μου  αποτελείται 
από................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

.. 

Μαζί μας συνοικούν ........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

. 

 Το επίδομα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες των ανήλικων παιδιών. 

 Ο πατέρας: είναι άρρωστος ...................................... 

                   μας έχει εγκαταλείψει............................... 

                               έχει πεθάνει .............................................. 

                               φιλακισμένος............................................. 

                               τα παιδια είναι εκτός γάμου...................... 

                               διαζύγιο..................................................... 

                               σε διάσταση.............................................                 

 Σε περίπτωση αλλαγής των δηλωθέντων στοιχείων όπως ανεύρευση εργασίας, απόκτηση οικονομικών 
πόρων , αλλαγή δ/νσης κατοικίας ή μετοίκησης σε άλλο δήμο, θα ενημερώσω αμέσως την υπηρεσία σας. 

 Δεν έχω κάνει αίτηση για το επίδομα σε άλλο Δήμο. 

 Δεν επιδοτούμαι για τον ίδιο λόγο απο το ΠΙΚΠΑ ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα. 

 Εργάζομαι σήμερα ως .........................................................στ.......................................................... 

ή είμαι συνταξιούχος του ασφαλιστικο φορέα .................................................................................... 

 Τα παιδιά δεν περιθάλπονται ως εσωτερικά με δαπάνες του δημοσίου σε προνοιακό  ίδρυμα. 



 

 

  

 

 Δεν ζούμε κάτω από την ίδια στέγη με τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος καταβάλλει / δεν καταβάλλει 
διατροφή . (Ποσό διατροφής :...............................................€/ μήνα) 

 Σε περίπτωση που δεν ενημερώσω την υπηρεσία σας για μεταβολή που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή του 
επιδόματος, θα επιστρέψω όσα χρήματα εισπράξω αχρεωστήτως. 

............................................................................................................................................................ 

 Πληρώνω ενοίκιο ...............................€ το μήνα . 
............................................................................................................................................................ 

 Πληρώνω δόση δανείου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας .................................€ το μήνα 
............................................................................................................................................................ 

 Επίσης υποχρεούμαι να υποβάλλω κάθε χρόνο στην υπηρεσία σας πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ, την κάρτα ανεργίας θεωρημένη και βεβαίωση ανεργίας, 
τα  βιβλιάρια ασθενείας θεωρημένα και βεβαιώσης φοίτησης παιδιού/ παιδιών απο το σχολείο για την 
συνέχιση του επιδόματος. 

Ημερομηνία:       
 

Ο/Η Δηλ........... 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
 

 


