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Δημοηικών  τολείων και Νηπιαγωγείων ηοσ νομού 

 

                     Έδρες ηοσς 
 
 

                       

ΘΕΜΑ: «Δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ οικογενειών 
              με τζκνα υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και χαμθλά ειςοδιματα ζτουσ 2016». 

 

ΣΧΕΤ.   α) Σο αρικμ. Φ.7/549/97335/Γ1/28-08-2012 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 
              β) Η αρικμ. 2/46354/0026/20-07-2012 Τ. Α. (ΦΕΚ 2204/Β/26-7-2012) 
              γ) Η αρικμ. 2/37645/0020/17-7-2002 (ΦΕΚ  902/Β/17-7-2002) 
              δ) Σο αρικμ. Φ.7/488/123316/Γ1/04-10-2010 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 
              ε) Σο άρκρο 28 του  Ν. 3879/2010 (Φ.Ε.Κ.163/Α΄/21-09-2010) 
              ςτ) Σο άρκρο 27 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/17-5-2002) 
               η) Η αρικμ. 2/68744/0026/8-12-2015 εγκφκλιοσ του ΓΛΚ. 
 

φμφωνα με τα ανωτζρω ςχετικά,  τα οποία  αναφζρονται ςτο αντικείμενο του κζματοσ, ςασ 
γνωρίηουμε ότι τα δικαιολογθτικά κα υποβλθκοφν από τουσ δικαιοφχουσ, αποκλειςτικά μζςω των 
Δθμοτικών χολείων και Νθπιαγωγείων που φοιτοφν/φοίτθςαν οι μακθτζσ - νιπια, ςφμφωνα με τθ 
ςχετικι υπουργικι απόφαςθ [ 2/46354/0026/20-07-2012 Υ. Α. (ΦΕΚ 2204/Β/26-7-2012)] και τισ ςχετικέσ 
ερμηνευτικέσ εγκυκλίουσ. 

 
H υποβολι τουσ μπορεί να γίνει  ωσ εξισ: 
α) το χρονικό διάςτθμα από 16-6-2016 ζωσ 21-6-2016, μετά από τθν  εγγραφι των μακθτών 

ςτθν επόμενθ τάξθ, 
β) Με τθν ζναρξθ του νζου ςχολικοφ ζτουσ 2016- 2017.   
 
Αρμόδια ςχολικι μονάδα αποςτολισ των δικαιολογθτικών είναι θ ςχολικι μονάδα που 

πραγματοποιικθκε θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων – φοίτθςθ από τουσ μακθτζσ – νιπια κατά το 
ςχολικό ζτοσ που ζλθξε (2015-2016) και κα υποβλθκοφν ςτθ υπθρεςία μασ εφόςον είναι πλιρθ.  

 
Κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικών κα γίνεται αρχικά ζλεγχοσ του ζγκυρου εκκακαριςτικοφ 

ςθμειώματοσ  ποσ σποβλήθηκε για ηα ειζοδήμαηα ηοσ θορολογικού έηοσς 2015  (ονομάζεται: Πράξη 
Διοικητικοφ Προσδιορισμοφ Φόρου και ζχει την ζνδειξη φορολογικό ζτος 2015)  και αν από αυτό 
προκφπτει ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο πραγματικό  ι τεκμαρτό, μαηί με το απαλλαςςόμενο ι 
φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο, ειςόδθμα του φορολογοφμενου, τθσ ςυηφγου του και των ανιλικων 
τζκνων του από κάκε πθγι, μζχρι 3.000,00€,  τότε κα υποβάλλονται τα ςχετικά δικαιολογθτικά για 
πλθρωμι.  

 



Για διευκόλυνςι  ςασ αποςτζλλουμε, ςυνοδευτικά,  ςχετικι αίτθςθ, ςτθν οποία καταγράφονται 
όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ, κακώσ και ςχετικι 
υπεφκυνθ διλωςθ, που πρζπει να ςυμπλθρώνεται υποχρεωτικά από τουσ δικαιοφχουσ. 

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτα εξισ: 
1) Δικαιοφχοι είναι οικογζνειεσ Ελλινων υπθκόων και υπθκόων  κρατών – μελών τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, κακώσ και οι μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, που ζχουν τζκνα που φοιτοφν ςε δθμόςια ςχολεία 
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, εφόςον το ετιςιο οικογενειακό τουσ ειςόδθμα δεν υπερβαίνει το ποςό των 
3.000,00 €. 

 Ωσ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, νοείται θ φοίτθςθ του μακθτι ςτισ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου 
και γυμναςίου (ζωσ 16 ετών). (παρ.1 τθσ αρ. 2/37645/0020/17-7-2002 υπουργικισ απόφαςθσ) 

Νοείται επίςησ και η φοίτηςη ςτο νηπιαγωγείο, ςφμφωνα με την αριθμ. 2/68744/0026/8-12-2015 
εγκφκλιο του ΓΛΚ,  για τα ανήλικα νήπια που ςτισ 31 Δεκεμβρίου του έτουσ εγγραφήσ του (31-12-2015 για 
το ςχολικό έτοσ 2015-2016) ςυμπλήρωςαν ηλικία 5 ετών, εφόςον παρακολοφθηςαν κανονικά τα 
μαθήματα τουσ το ςχολικό έτοσ που έληξε (2015-2016).  

Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα για τθν εφαρμογι των ανωτζρω νοείται το ςυνολικό ετιςιο 
φορολογοφμενο πραγματικό ι τεκμαρτό, κακώσ και το απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό 
τρόπο, ειςόδθμα του φορολογοφμενου, τθσ ςυηφγου του και των ανιλικων τζκνων του από κάκε πθγι, το 
οποίο δεν υπερβαίνει το ποςό των 3.000,00€ (άρκρου 27, παρ. 4, του Ν. 3016/2002,  Τ.Α. 
2/37645/0020/17-7-2002 (ΦΕΚ  902/Β/17-7-2002)).  

2)  Η βεβαίωςθ φοίτθςθσ είναι μοναδικι και δεν επανεκδίδεται.  
3) φμφωνα με το άρκρο 1515 του Αςτικοφ Κώδικα, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 15 του Ν. 

3719/2008, «θ γονικι μζριμνα του ανιλικου τζκνου που γεννικθκε και παραμζνει χωρίσ γάμο των 
γονζων του, ανικει ςτθ μθτζρα. ε περίπτωςθ αναγνώριςισ του, αποκτά γονικι μζριμνα και ο πατζρασ, 
που όμωσ τθν αςκεί αν υπάρχει ςυμφωνία των γονζων κατά το άρκρο 1513  ι αν ζπαυςε θ γονικι 
μζριμνα τθσ μθτζρασ ι αν αυτι αδυνατεί να τθν αςκιςει για νομικοφσ ι πραγματικοφσ λόγουσ». 

υνεπώσ όταν υποβάλλουν δικαιολογθτικά άγαμοι άνδρεσ δικαιοφχοι πρζπει να αποδεικνφουν με 
απόφαςθ δικαςτθρίου ι με κάκε άλλο νομιμοποιθτικό ζγγραφο δθμόςιασ αρχισ ότι αςκοφν τθ γονικι 
μζριμνα των ανιλικων τζκνων τουσ. 

4) τθν υπεφκυνθ διλωςθ (που επιςυνάπτεται) ςυμπλθρώνεται υποχρεωτικά θ οικογενειακι 
κατάςταςθ.  

5) Σθν αίτθςθ τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ ςε περίπτωςθ μθ μονογονεϊκών οικογενειών τθν 
υποβάλλει ο πατζρασ, ςε περίπτωςθ διάςταςθσ ι διάηευξθσ ο γονζασ που του ζχει ανατεκεί θ επιμζλεια 
και ςε περίπτωςθ άγαμων γονζων θ μθτζρα,  εφόςον δεν ζχει απολζςει τθν γονικι  μζριμνα. 

6) Οι δικαιοφχοι απαιτείται να  υποβάλλουν πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου τθσ 
διλωςθσ του φορολογικοφ  ζτουσ 2015. 

7) ε περίπτωςθ διάηευξθσ επιςυνάπτονται δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθν κατάςταςθ 
αυτι, κακώσ και τθν επιμζλεια των παιδιών.  

8) ε περίπτωςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικών από εξουςιοδοτοφμενο άτομο από αρμόδια αρχι, θ 
αίτθςθ αναφζρεται ςτο όνομα του δικαιοφχου και όχι του ατόμου αυτοφ. Η εξουςιοδότθςθ 
επιςυνάπτεται ςτα δικαιολογθτικά 

9) Υποβολι φωτοτυπίασ πρώτθσ ςελίδασ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, όπου φαίνεται ο   ΙΒΑΝ,  με 
πρώτο όνομα τον/τθν  δικαιοφχο (προςοχι: πρζπει να είναι ευανάγνωςτοσ ο ΙΒΑΝ ςτθ φωτοτυπία). 

10) Λοιπζσ περιπτώςεισ κα αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ από  τθν υπθρεςία μασ.  
Η παροφςα είναι διακζςιμθ και ςτθν ιζηοζελίδα: http://dipe.mes.sch.gr 

 

 
                                                                                 Ο Διευθυνηής Εκπαίδευζης   

 
 

                                                                                                Δημήηριος Ι. Οικονομόποσλος 

                 Δάζκαλος 
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