
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι γονείς μαθητών, που φοιτούν σε τάξη υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα είτε δηλωθέν είτε τεκμαρτό δεν 

υπερβαίνει τα 3.000€. 

Το επίδομα αφορά στην προηγούμενη σχολική χρονιά. Από το Σεπτέμβριο του 2016 

πληρώνεται το επίδομα που αφορά στο προηγούμενο σχολικό έτος (2015-2016). 

Οι μαθητές, που τελείωσαν την ΣΤ’ δημοτικού το 2015-2016 και γράφτηκαν στην Α’ 

Γυμνασίου δικαιούνται επιδόματος με την βεβαίωση του δημοτικού, η οποία θα αναφέρει 

σε ποιό Γυμνάσιο γράφτηκαν. Η αίτηση κατατίθεται στο δημοτικό σχολείο αποφοίτησης. 

Οι μαθητές της Α’τάξης δικαιούνται το επίδομα, αν μέχρι 31-12-2015 είχαν κλείσει τα πέντε 

(5) έτη. Την βεβαίωση φοίτησης την εκδίδει το νηπιαγωγείο και σε αυτή αναφέρεται το 

Δημοτικό σχολείο, στο οποίο γράφτηκαν μετά την αποφοίτησή τους από το νηπιαγωγείο. Η 

αίτηση κατατίθεται στο νηπιαγωγείο. 

Δικαιούχος, που για κάποιο λόγο δεν έκανε αίτηση για το επίδομα για προηγούμενο έτος 

από το 2015-2016, μπορεί να καταθέσει αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του έτους, 

για το οποίο αιτείται το επίδομα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 300€ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση   (υπάρχει έτοιμη φόρμα) στον Δ/ντη του 

σχολείο,  με την οποία ζητά την καταβολή του επιδόματος των 300€ (εισοδηματική 

ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλό εισόδημα). 

Στην αίτηση περιγράφονται υποχρεωτικά  όλα τα στοιχεία του αιτούντος 

(ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, όνομα μητέρας, Α.Μ.Κ.Α., Διεύθυνση κατοικίας, 

Α.Φ.Μ., IBAN Τραπεζικού λογαριασμού καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας), μαζί με 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1α.. Έγκυρο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του 

Φορολογικού έτους 2015, για το οποίο αιτείται η ενίσχυση ή έγκυρο εκτυπωμένο 

εκκαθαριστικό μέσω του Taxis - net . Εκκαθαριστικά με το χαρακτηρισμό 

«ενδεικτικά» ή όταν αναγράφουν «οικονομικό έτος» δεν γίνονται δεκτά (δες 

φωτογραφία).. Πρέπει στα προστατευόμενα μέλη, όπως περιγράφονται στο 

εκκαθαριστικό (ΚΩΔΙΚΟΣ 003), να φαίνεται ο αριθμός των τέκνων (δες 

φωτογραφία). 

1β. Πιστοποιητικό (πρόσφατο) οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου. Τα 

παιδιά πρέπει να περιγράφονται στο πιστοποιητικό με κανονικό όνομα, το οποίο 

θα είναι ίδιο με αυτό της βεβαίωσης, που χορηγεί ο Δ/ντής. Για παιδιά με μικρό 

όνομα Α.Κ.Ο. τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά από την Υ.Δ.Ε..  

1γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του δικαιούχου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει 

εισπράξει την οικονομική ενίσχυση για το ίδιο σχολικό έτος άλλη φορά. (Υπάρχει 

αναρτημένη έτοιμη φόρμα). 

1δ. Φωτοαντίγαρφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, του οποίου είναι 

πρώτος δικαιούχος, στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός ΙΒΑΝ. 



1ε. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 

2.  Ο Δ/ντής του Σχολείου (όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του 

επιδόματος) εκδίδει την μοναδική βεβαίωση, στην οποία βεβαιώνεται η επιτυχής 

παρακολούθηση της προηγούμενης χρονιάς και η εγγραφή του μαθητή για τη νέα 

σχολική χρονιά. Η βεβαίωση χορηγείται, όταν ο μαθητής παρακολούθησε 

ανελλιπώς και επιτυχώς τη σχολική χρονιά γεγονός, που περιγράφεται στην 

βεβαίωση.  (Υπάρχει αναρτημένο υπόδειγμα)  

3.  Η βεβαίωση μαζί με τα δικαιολογητικά και την αίτηση του ενδιαφερόμενου 

διαβιβάζονται από τον Δ/ντή του Σχολείου στην Δ/νση Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας . 

4. Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας, εκτός των περιπτώσεων μονογονεικών 

οικογενειών, διαζευγμένων και εν διαστάσει συζύγων, όπου η επιμέλεια των 

παιδιών έχει δοθεί στην μητέρα με δικαστική απόφαση , αντίγραφο της οποίας 

αποτελεί απαραίτητα συνοδευτικό δικαιολογητικό της αίτησης . Την αίτηση για το 

επίδομα την καταθέτει πάντα ο/η δικαιούχος. 

5. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα μέχρι 3.000€. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό 

ετήσιο φορολογούμενο δηλωθέν 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. Η συγκεκριμένη εισοδηματική 

ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού 

εισοδήματος με βάση, το οποίο χορηγείται αυτή. (ΦΕΚ 902/17-7-2002) 

6. Επίδομα δικαιούνται και οι μαθητές της Α’ τάξης, που κατά το προηγούμενο έτος 

φοιτούσαν σε νηπιαγωγείο, αρκεί να είχαν κλείσει τα 5 έτη μέχρι την 31-12-του 

έτους, που φοιτούσαν στο Νηπιαγωγείο. Για τα Νηπιαγωγεία η βεβαίωση εκδίδεται 

από το Νηπιαγωγείο. 

7. Αν ο μαθητής παραμένει στην ίδια τάξη για άλλο λόγο πέραν τον απουσιών 

καταθέτει τα δικαιολογητικά και εξετάζεται κατά περίπτωση. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 

1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ  ή 

ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ TAXIS – NET. 

 

2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΠΟΥ ΝΑ ΦΕΝΕΤΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ 

 

3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

4. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 



 

5. ΑΙΤΗΣΗ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 

 

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

1. Διαζευκτήριο και επιμέλεια για διαζευγμένους (ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ) 

2. Αν το συνολικό εισόδημα είναι πάνω από 3.000€, αλλά το υπερβάλλον ποσό 

προέρχεται από αυτοτελή φορολογούμενα, βεβαίωση για το ποσό των 

αυτοτελών,  που να περιγράφει από που προέρχονται. (Συνήθως εκτυπώνεται 

ηλεκτρονικά από το λογιστή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ) 

3. Ότα πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες και στο πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης αναφέρεται ο πατέρας (έχει αναγνωρίσει τα 

παιδιά), εκκαθαριστικό του πατέρα  ίδιου έτους με την αιτούντα, ώστε να 

ελεγθεί μήπως τα παιδιά είναι δηλωμένα και στους δύο. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ 

1. Ο αιτών – η αιτούσα έχει ατομικό ή οικογενειακό 

εισόδημα είτε δηλωθέν είτε τεκμαρτό μεγαλύτερο από 

3.000€ (δες φωτογραφία). 

2. Στο εκκαθαριστικό (κωδικός 003) δεν αναφέρεται 

αριθμός τέκνων ή δεν υπάρχει κωδικός 003 (δες 

φωτογραφία). 

3. Το παιδί, για το οποίο αιτείται το επίδομα, περιγράφεται 

στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με μικρό 

όνομα ΑΚΟ. 

4. Ο μαθητής δεν παρακολούθησε  επιτυχώς τη σχολική 

χρονιά, λόγω απουσιών 

5. Ο μαθητής – μαθήτρια ήταν στο νηπιαγωγείο και δεν είχε 

κλείσει το πέμπτο 5ο έτος της ηλικίας του έως 31-12-του 

έτους φοίτησης στο νηπιαγωγείο 

6. Την αίτηση δεν την κάνει ο γονέας, που έχει με δικαστικά 

έγγραφα την επιμέλεια του παιδιού 

7. Την αίτηση την κάνει η σύζυγος, χωρίς να έχει 

διαζευκτήριο και επιμέλεια των παιδιών  



8. Τα παιδιά, για τα οποία ζητείται το επίδομα, δεν 

περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης του αιτούντος 

 

Υπεύθυνος για τη συλλογή των δικαιολογητικών και για πληροφορίες είναι ο κ. 
Αυλωνίτης. 



 




