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Περίληψη της αποφάσεως
1. Υπάλληλοι — Αποδοχές — Οικογενειακά επιδόματα — Σχολικό επίδομα — Προϋποθέσεις
χορηγήσεως—Πραγματική και τακτική φοίτηοη σε πρωτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα
(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως τωνΥπαλλήλων, παράρτημα VII, άρθρο 3)
2. Υπάλληλοι — Αποδοχές — Οικογενειακά επιδόματα — Σχολικό επίδομα — Έξοδα σχολικής
φοίτησης — Έξοδα για ψυχολογικά τεστ σχολικού προσανατολισμού — Περιλαμβάνονται
(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των Υπαλλήλων, παράρτημα VII, άρθρο 3)
1. Το άρθρο 3 του παραρτήματος VII του
Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως
πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το
δικαίωμα για τη χορήγηση σχολικού επιδό
ματος γεννάται την πρώτη ημέρα του μήνα
κατά τον οποίο το συντηρούμενο παιδί του
υπαλλήλου αρχίζει να φοιτά πραγματικά
και κανονικά σε ένα πρωτοβάθμιο εκπαι
δευτικό ίδρυμα.

Η διατύπωση της διατάξεως αυτής δεν
απαιτεί να είναι υποχρεωτική η φοίτηση
στο ίδρυμα αυτό από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία του τόπου κατοικίας του προ
σώπου που έχει την κατά νόμο επιμέλεια
του παιδιού. Εφόσον το μοναδικό κριτήριο
για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος
είναι αν η εκπαίδευση που λαμβάνει το
παιδί είναι πράγματι πρωτοβάθμια εκπαίII-1365
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δευση, η χορήγηση αυτή δεν μπορεί να απο
κλειστεί όταν το παιδί αρχίζει να φοιτά σε
πρωτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα πριν από
την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής φοί
τησης.

2. Τα έξοδα για τα ψυχολογικά τεστ στα
οποία υπέστη το συντηρούμενο παιδί του
υπαλλήλου προκειμένου να καθοριστεί ο

τύπος της εκπαιδεύσεως που αντιστοιχεί
στις ικανότητες και στις ανάγκες του παι
διού αυτού αποτελούν, από τον ίδιο τον
σκοπό τους, έξοδα σχολικής φοίτησης, τα
οποία αποδίδονται στο πλαίσιο του σχο
λικού επιδόματος που προβλέπεται από το
άρθρο 3 του παραρτήματος VII του Κανονι
σμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως, με τον
περιορισμό του ανωτάτου μηνιαίου ορίου
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της δια
τάξεως αυτής.
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κάτοικος Μάαστριχτ, Ολλανδία, εκπροσωπούμενος από τον Ch. Μ. Ε. Μ. Paulussen,
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