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ΕΓΚΥΚΛΙΟ για το Σχολικό επίδομα 2012 για μαθητές γυμνασίου και δημοτικού εξέδωσε το
Υπουργείο Οικονομικών.Στην εγκύκλιο καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης των οικογενειών με τέκνα
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.α. Με τη λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλουν
σχετικές αιτήσεις στο διευθυντή του οικείου σχολείου, ο οποίος εκδίδει τη
μοναδική βεβαίωση της ενότητας Β, παρ.4.
β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία της περ.(iii), της
παρ. 2α της ενότητας Β, μαζί με την προαναφερόμενη βεβαίωση και τα λοιπά
δικαιολογητικά (ενότητα Β, παρ.5-7) διαβιβάζονται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία μετά την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών
από τα σχολεία που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα αυτής, εκδίδει τη σχετική απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, συντάσσει την κατάσταση πληρωμής της επόμενης ενότητας (παρ.
2α), ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην αρμόδια κατά τόπο
ΥΔΕ για την έκδοση του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:
i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας,
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Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN],
iv) την αιτιολογία και το σχολικό έτος στο οποίο αναφέρεται η εισοδηματική ενίσχυση,
v) το πληρωτέο ποσό,
vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Αίτηση του δικαιούχου
4. Βεβαίωση του διευθυντή δημόσιου σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
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 σε καμία περίπτωση.
5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους
για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπου Ε1) αν κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που
ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
7. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής
ενίσχυσης άλλη φορά.
---------------------Βασική προϋπόθεση είναι να μην υπερβαίνει το οικογενειακό εισόδημα τα 3.000 ευρώ.
Το ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ για τους μαθητές ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ ετησίως για
κάθε παιδί μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης
είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και
υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει
το ποσό των 3.000 ευρώ.
Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού
σχολείου και του γυμνασίου. Η εισοδηματική αυτή ενίσχυση παύει να καταβάλλεται μετά το
πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του μαθητή και σε κάβε περίπτωση με την
συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του.
Η απόφαση αναφέρει ότι με τη λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχοι ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2012 υποβάλλουν τις αιτήσεις στο διευθυντή του οικείου σχολείου, ο οποίος
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εκδίδει ειδική βεβαίωση.
Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, η οποία μετά την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τα σχολεία
που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα αυτής, εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης, συντάσσει την κατάσταση πληρωμής, ελέγχει την πληρότητα των
δικαιολογητικών και τα προωθεί στις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για την
έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.
Απαραίτητη για την διαδικασία είναι η βεβαίωση του διευθυντή δημόσιου σχολείου
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 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.
Ακόμη, απαραίτητο είναι το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου
εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση ή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπου Ε1) αν κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που
ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση θεωρημένη από την Εφορία.
Οι παραπάνω δαπάνες δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και βαραίνουν τους οικείους ειδικούς φορείς του προϋπολογισμού των περιφερειακών
υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας.
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