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ΘΕΜΑ:  «Καθορισμός  διαδικασίας  και  δικαιολογητικών  για  την  πληρωμή  της
εισοδηματικής  ενίσχυσης  οικογενειών  με  τέκνα  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  και
χαμηλά εισοδήματα».

       Σας κοινοποιούμε τις αριθ. 2/46354/0026/20-7-2012 (Φ.Ε.Κ. 2204 Β΄/26-7-2012)
και 2/37645/0020/8-7-2002 (Φ.Ε.Κ. 902 Β΄/17-7-2002) υπουργικές αποφάσεις περί του
καθορισμού  της  διαδικασίας  και  των  δικαιολογητικών  για  την  πληρωμή  της
εισοδηματικής  ενίσχυσης  οικογενειών  με  τέκνα  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  και
χαμηλά εισοδήματα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3016/2002 (Φ.Ε.Κ. 110 Α΄/17-5-
2002) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (Φ.Ε.Κ. 163
Α΄/21-9-2010).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση  η  οποία  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τα  παρακάτω  στοιχεία  του
δικαιούχου:  ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο,  διεύθυνση  κατοικίας,  ΑΦΜ,  την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2. Βεβαίωση του Διευθυντή Δημόσιου Σχολείου Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, από
την  οποία  να  προκύπτει  η  εγγραφή  του  μαθητή  σε  τάξη  υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό
έτος που έληξε. Η βεβαίωση αυτή είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται.

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού  έτους
2014  (εισοδήματα  από  1-1-2013  έως  31-12-2013)  για  το  οποίο  αιτείται  η
εισοδηματική ενίσχυση.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
5. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού ή άλλου εγγράφου

της τράπεζας από το οποίο προκύπτει σαφώς ο αριθμός  ΙΒΑΝ. 
6. Υπεύθυνη  δήλωση  ν.1599/1986  του  δικαιούχου,  περί  της  μη  είσπραξης  της

οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά.
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Για διευκόλυνσή  σας αποστέλλουμε, συνοδευτικά,  σχετική αίτηση, στην οποία
καταγράφονται  όλα τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται,  σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση, βεβαίωση του Διευθυντή Δημόσιου Σχολείου Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης,
από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης
και  η  κανονική  παρακολούθηση  των  μαθημάτων  κατά  το  σχολικό  έτος  που  έληξε.
καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση, που πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά από
τους δικαιούχους.

Σημείωση: Παρακαλούμε  να  χρησιμοποιηθούν  μόνο τα  συνημμένα   έντυπα.
Οποιοδήποτε άλλο έντυπο δεν θα γίνεται δεκτό.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
 1) Δικαιούχοι είναι οικογένειες  Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων  κρατών –

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία
υποχρεωτικής  εκπαίδευσης,  εφόσον  το  ετήσιο  οικογενειακό  τους  εισόδημα  δεν
υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €.

 2) Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή των ανωτέρω νοείται το
συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο
ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και
των  ανήλικων  τέκνων  του  από  κάθε  πηγή,  το  οποίο  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό  των
3.000,00€ (άρθρου 27, παρ. 4, του Ν. 3016/2002). 

Σημειώνεται  ότι  στο  εκκαθαριστικό  σημείωμα  της  φορολογικής  δήλωσης
αναφέρεται τόσο το συνολικό όσο και το τεκμαρτό εισόδημα. Στην περίπτωση που ένα
από τα δύο είναι άνω των 3.000,00€, τότε ο φορολογούμενος δεν είναι δικαιούχος.

(Σημ.: Οι έγγαμοι φορολογούμενοι έχουν τεκμαρτό εισόδημα άνω των 3.000,00€
και επομένως δεν δικαιούνται  εισοδηματική  ενίσχυση).

 3)  Η βεβαίωση φοίτησης είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται. 
 4)  Σε  περίπτωση  διάζευξης  επισυνάπτονται  θεωρημένα  δικαιολογητικά  που

αποδεικνύουν την κατάσταση αυτή, καθώς και την επιμέλεια των παιδιών. 
Σας γνωρίζουμε ότι η συγκέντρωση των  δικαιολογητικών των δικαιούχων και η

υποβολή τους στη Διεύθυνση μας  θα γίνει  αποκλειστικά μέσω των Δημ. Σχολείων,
σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση. 
            Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχ. Μονάδων κατά την παραλαβή των
δικαιολογητικών  να  ελέγχουν  αν  πληρούνται  οι  παραπάνω  προϋποθέσεις,  πριν  τα
αποστείλουν  με  διαβιβαστικό   στη  Διεύθυνση,  έως  την  Δευτέρα  29-09-2014,  γιατί
διαφορετικά δεν θα προωθούνται   στην Υ.Δ.Ε N.Θεσσαλονίκης για εκκαθάριση. 

                                                                                                        
  Ο ΑΝΑΠΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Π.Ε.

                                                                                         ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

              
                   ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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