
 

   
ΘΕΜΑ : «Διαδικασία πληρωμής εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα» 
 
           Σας διαβιβάζουμε  συνημμένα το ΦΕΚ 2204/26-07-2012 με την υπ. αρίθμ. 

2/46354/0026 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία καθορίζει την διαδικασία και τα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης (σχολικό επίδομα)οικογενειών 

με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα. 

             Στο Άρθρο 2  καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ως ακολούθως : 

            Με τη λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης 

υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο διευθυντή του οικείου σχολείου. 

            Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από 

τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (κα 

Μαραγκού 5ος όροφος). 

 Επειδή κατά την περσινή σχολική χρονιά παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έχουμε 

πολλές αιτήσεις χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να δικαιούνται την παραπάνω ενίσχυση, 

λόγω υπέρβασης του ορίου ετήσιου εισοδήματος πραγματικού ή τεκμαρτού 

(3.000,00 ευρώ),παρακαλούμε για τον ακριβή έλεγχο της ύπαρξης της 

προϋπόθεσης αυτής με δεδομένο μάλιστα ότι είναι πλέον υποχρεωτική η 

ηλεκτρονική υποβολή (μέσω taxisnet) της φορολογικής δήλωσης από όλους τους 

φορολογούμενους και επομένως η άμεση έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος 

από το οποίο μπορεί να γίνει ο έλεγχος αυτός.  

 Επίσης μεγάλη προσοχή χρειάζεται, ύστερα από οδηγίες που λάβαμε από την ΥΔΕ 

Ν. Πειραιά, η βεβαίωση φοίτησης η οποία εκδίδεται από τον Διευθυντή του 

σχολείου. Ημερομηνία έκδοσης πρέπει να έχει μετά την 15η Ιουνίου 2016 

(ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους) και να αναγράφεται ότι «ο 

συγκεκριμένος μαθητής γράφτηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στην ……. 

Τάξη φοίτησε κανονικά και προήχθη στην …….. Τάξη του σχολείου για το 

σχολικό έτος 2016-2017».   
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