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ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΝΕΟΣΗΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΣΕ
Άπθπο 1
ύζηαζη
πζηήλεηαη ζηνλ ΟΣΕ εηδηθφο ινγαξηαζκφο, κε ηελ νλνκαζία "Λνγαξηαζκφο Νεφηεηαο",
πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηα επφκελα άξζξα.

Άπθπο 2
κοπόρ - ςμμεηοσή
θνπφο ηνπ "Λνγαξηαζκνχ Νεφηεηαο" είλαη, κεηά απφ ζπγθέληξσζε Κεθαιαίνπ, ε
ρνξήγεζε εθάπαμ ρξεκαηηθήο παξνρήο ζηα ηέθλα ηνπ Πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ
ΟΣΕ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε:
α. Σσλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ γάκνπ ησλ ηέθλσλ.
β. Σσλ αξρηθψλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή
απνθαηάζηαζή ηνπο θαη
γ. Σσλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ζπνπδέο ζε Αλψηεξα θαη Αλψηαηα Εθπαηδεπηηθά
Ιδξχκαηα (Ιδξχκαηα ζηα νπνία εηζάγνληαη κε παλειιήληεο εμεηάζεηο) ή ζε αληίζηνηρα
Ιδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ.

Άπθπο 3
Δικαιούμενοι
1.

ην "Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο" κεηέρνπλ γηα ηα ηέθλα ηνπο:
α. Σν Μφληκν Πξνζσπηθφ θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ΟΣΕ κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.
β. Οη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΣΑΠ - ΟΣΕ, πξψελ ππάιιεινη ΟΣΕ θαη
γ. Οη Δηθεγφξνη ηνπ ΟΣΕ.

2.

Η ζπκκεηνρή είλαη πξναηξεηηθή θαη γίλεηαη κε αίηεζε ηνπ γνλέα ππαιιήινπ ή
ζπληαμηνχρνπ, μερσξηζηά γηα θάζε παηδί.
ε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν γνλείο είλαη ππάιιεινη ηνπ ΟΣΕ ή ζπληαμηνχρνη ηνπ
ΣΑΠ - ΟΣΕ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη κφλν απφ ηνλ έλα εθ ησλ γνλέσλ.

3.

Η ζπκκεηνρή θαη θαηαβνιή ηεο κεληαίαο εηζθνξάο αξρίδεη απφ ηελ πξψηε (1ε) ηνπ
επνκέλνπ κήλα πνπ ππνβιήζεθε ε ζρεηηθή αίηεζε θαη ιήγεη θαηά θαλφλα ηελ
ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ ζπκπιεξψλεηαη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ή ηελ
ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ ηειέζηεθε ν γάκνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηεζεί,
1

εμαηηίαο απηνχ ε θαηαβνιή ηεο εθάπαμ ρξεκαηηθήο παξνρήο ηνπ ΟΣΕ.
4.

Ωο ρξφλνο ππνινγηζκνχ θαη θαηαβνιήο ηεο εθάπαμ ρξεκαηηθήο παξνρήο ηνπ ΟΣΕ,
ινγίδεηαη θαηά αξρήλ ε εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ζπκκεηνρήο ζην Λνγαξηαζκφ
Νεφηεηαο.

5.

Μεηά παξέιεπζε δηκήλνπ απφ ηελ αξρηθή αίηεζε εγγξαθήο, δελ επηηξέπεηαη ε
δηαγξαθή απφ ηνλ "Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο" ηνπ ηέθλνπ, εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ νη
πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξ. 3, 5 & 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Καλνληζκνχ.

Άπθπο 4
ύνθεζη και θηηεία Διασειπιζηικήρ Επιηποπήρ
1.

Σν "Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο" δηαρεηξίδεηαη πεληακειήο Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή, ε
νπνία απνηειείηαη απφ:
α. Σνλ Δηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ ΟΣΕ, σο Πξφεδξν, αλαπιεξνχκελν απφ ην Γεληθφ
Δηεπζπληή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Θεκάησλ.
β. Σνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Δηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Δηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Δπλακηθνχ αλαπιεξνχκελνπο, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο ή
θσιχκαηφο ηνπο, απφ ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη
γ. Δχν εθπξνζψπνπο ησλ Εξγαδνκέλσλ ή ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ
ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ΟΜΕ - ΟΣΕ, κέζα ζην κήλα Δεθέκβξην θάζε έηνπο.

2.

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο κεηέρεη, σο Εηζεγεηήο, ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ, ν Πξντζηάκελνο ηεο Τπνδηεχζπλζεο Λνγαξηαζκψλ Πξνζσπηθνχ ή ν
αλαπιεξσηήο ηνπ.

3.

Επίζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Επηηξνπήο, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο,
δχλαηαη λα παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, γηα ηελ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ,
Δηθεγφξνο ηνπ ΟΣΕ νξηδφκελνο απφ ηηο Ννκηθέο Τπεξεζίεο.

4.

Υξέε Γξακκαηέα ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο εθηειεί ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο
Τπεξεζηαθήο Λεηηνπξγίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη ν Λνγαξηαζκφο Νεφηεηαο.

5.

Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΟΜΕ ΟΣΕ, είλαη εηήζηα.

Άπθπο 5
Απαπηία και λήτη αποθάζευν Διασειπιζηικήρ Επιηποπήρ
1.

Η Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ είλαη παξφληεο ν Πξφεδξνο θαη ηξία
ηνπιάρηζην Μέιε απηήο.

2.

Οη απνθάζεηο ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ, πνπ ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ θαη είλαη
ακέζσο εθηειεζηέο κε θξνληίδα ηεο αξκφδηαο Τπεξεζηαθήο Λεηηνπξγίαο ηεο
Δηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.
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3.

Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Γξακκαηέα, θαηαρσξνχληαη ζε
εηδηθφ βηβιίν θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηα παξηζηάκελα Μέιε θαη ηνλ
Γξακκαηέα.

4.

ηνπο κεηέρνληεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ, κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, δελ θαηαβάιιεηαη
πξφζζεηε ακνηβή ή απνδεκίσζε.

Άπθπο 6
Πόποι
Πφξνη ηνπ "Λνγαξηαζκνχ Νεφηεηαο" είλαη:
1.

Οη κεληαίεο εηζθνξέο, πνπ βαξχλνπλ ηνλ γνλέα πνπ δήισζε ηε ζπκκεηνρή θαη πνπ
νξίδνληαη θαη ειάρηζην ζε 1,47 επξψ γηα θάζε ηέθλν. Οη εηζθνξέο απηέο
εηζπξάηηνληαη κέζσ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ γνλέα φζν είλαη ελ ελεξγεία ππάιιεινο, ελψ
ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ζπληαμηνχρνο εηζπξάηηνληαη ή κέζσ ηεο ζπληάμεψο ηνπ
(φπνπ είλαη δπλαηφλ) ή κέζσ πάγηαο ηξαπεδηθήο εληνιήο ηνπ.
Με αίηεζε ηνπ γνλέα πνπ ππνβάιιεηαη κηα θνξά ην έηνο θαηά ην κήλα Ννέκβξην,
είλαη δπλαηφ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ επφκελνπ έηνπο, απηφο λα
θαηαβάιιεη εηζθνξά δηαθνξεηηθή εθείλεο πνπ ήδε θαηέβαιιε. Η απηή λέα εηζθνξά ζα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθάπαμ ρξεκαηηθήο παξνρήο ηνπ ΟΣΕ
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 7 παξ. 4 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Η ηνπνζέηεζε ησλ κεληαίσλ εηζθνξψλ ζην Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο, ππφθεηληαη ζε
ηέιε ραξηνζήκνπ 2,4%, σο εμφθιεζε ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηξίηνπ, κεηαμχ ηνπ ΟΣΕ θαη
ησλ ππαιιήισλ ή ζπληαμηνχρσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο
παξαγξ. 1α ηνπ Κψδηθα Υαξηνζήκνπ.

2.

Οη ηφθνη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ ζηνλ ΟΣΕ.
Οη ηφθνη απηνί ππνινγίδνληαη κε ην βαζηθφ επηηφθην ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο φπσο απηφ ηζρχεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, φρη φκσο ιηγφηεξν απφ
2%, θαη αλαηνθίδνληαη θαηά έηνο.
Μεηά ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο ησλ ρνξεγηψλ θαη ησλ ηφθσλ
ηνπ Λνγαξηαζκνχ Νεφηεηαο (άξζξν 16 ηνπ Ν. 2443/1996), νη αλσηέξσ ηφθνη
απνηεινχλ εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο θαη σο εθ ηνχηνπ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε
θφξνπ κε ζπληειεζηή 15%.
Ο θφξνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πίζησζή ηνπο ζην ηέινο θάζε έηνπο, ψζηε νη ηφθνη
πνπ ζα εκθαλίδνληαη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ επνκέλνπ έηνπο λα είλαη νη θαζαξνί ηφθνη,
κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ.
Όηαλ απηνί θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνπο, δελ ζα ππάξρεη άιιε θνξνινγηθή επηβάξπλζή ηνπο, γηαηί ζχκθσλα
κε ηα αλσηέξσ ζα έρεη εμαληιεζεί ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα πνζά απηά. Θα
δηελεξγείηαη φκσο ε παξαθξάηεζε ηεο λφκηκεο θξάηεζεο, γηα ηνπο ηφθνπο ησλ κελψλ
κεηά ηνλ Ιαλνπάξην, φηαλ ε θαηαβνιή ησλ δηθαηνπκέλσλ πνζψλ γίλεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Οη πηζηνχκελνη ηφθνη ππφθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 2,4%, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15ε ηνπ Κψδηθα Υαξηνζήκνπ.
Σα αλσηέξσ ηέιε ραξηνζήκνπ (εηζθνξψλ & ηφθσλ), πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 & 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Δ. - ΟΣΕ
θαηακεξίδνληαη σο εμήο:
α) Σν ραξηφζεκν (2,4%) ησλ κεληαίσλ εηζθνξψλ βαξχλεη θαηά ην 1/3 (πνζνζηφ 0,8%)
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ηνπο κεηφρνπο γνλείο θαη θαηά ηα 2/3 (πνζνζηφ 1,6%) ηνλ ΟΣΕ θαη
β) Σν ραξηφζεκν ησλ ηφθσλ (2,4%) βαξχλεη ηνλ κέηνρν γνλέα.
3.

Δσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα.

4.

Οη ρξεκαηηθέο παξνρέο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, πνπ δελ έρνπλ
αλαιεθζεί, αθνχ παξαγξαθεί ε απαίηεζε ησλ δηθαηνχρσλ.

Άπθπο 7
Παποσέρ - Αναλήτειρ
1.

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζηα κεηέρνληα ηνπ Λνγαξηαζκνχ Νεφηεηαο
ηέθλα, εθφζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί νη πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη
ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, απνδίδνληαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο:
α. Σν ζχλνιν ησλ κεληαίσλ εηζθνξψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Σα πνζά ησλ εηζθνξψλ, θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην δηθαηνχρν, δελ απνηεινχλ
εηζφδεκα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ θνξνινγνχληαη.
β. Σν ζχλνιν ησλ ηφθσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη
γ. Εθάπαμ ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ ΟΣΕ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηελ παξαγξ. 4 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
Με ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο ησλ ρνξεγηψλ θαη ησλ ηφθσλ
ηνπ Λνγαξηαζκνχ Νεφηεηαο (άξζξν 16 ηνπ Ν. 2443/1996), ε εθάπαμ ή ε ηκεκαηηθή
ρξεκαηηθή παξνρή πνπ θαηαβάιεη ν ΟΣΕ, ζεσξείηαη σο εηζφδεκα απφ ειεπζέξηα
επαγγέικαηα θαη ν ΟΣΕ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηελεξγεί παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9
ηνπ Ν. 2238/1994, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Ο δηθαηνχρνο ηεο ρνξεγίαο απηήο νθείιεη λα ηε δειψζεη ζηελ Εθνξία, κε βάζε ηε
ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Λεηηνπξγία.
Η αλσηέξσ εθάπαμ ή ε ηκεκαηηθή ρξεκαηηθή παξνρή ππφθεηηαη ζε ηέιε ραξηνζήκνπ
3,6%, ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15ε ηνπ Κψδηθα Υαξηνζήκνπ.
Σν αλσηέξσ ηέινο ραξηνζήκνπ βαξχλεη ηνλ ΟΣΕ (απφθαζε Δ.. 2498/25-2-1997).

2.

Είλαη δπλαηή φπνηε δεηεζεί, ε άκεζε επηζηξνθή εηζθνξψλ, ηφθσλ θαη παξνρήο ΟΣΕ,
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξαγξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη πξν ηεο
ζπκπιήξσζεο ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ησλ ηέθλσλ, ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α. Εθφζνλ απηά παληξεχηεθαλ.
β. Λφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.
γ. Λφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 21νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη εθφζνλ ν κέηνρνο γνλέαο
ηνπο δελ ιακβάλεη νηθνγελεηαθφ επίδνκα γηα απηά θαη
δ. ε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.

3.

Είλαη δπλαηή, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ηέθλνπ, ε ρνξήγεζε
ηνπ 50% ηεο δηθαηνχκελεο, θαηά ην ρξφλν απηφ, παξνρήο ηνπ ΟΣΕ, ρσξίο επηζηξνθή
εηζθνξψλ θαη ηφθσλ, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ κέηνρνπ
γνλέα, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπλέρηζεο ηεο θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο πνπ έρεη
δεισζεί απφ ηνλ ππφςε γνλέα.
4

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο γνλέα θαη ηέθλνπ, ε Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή απνθαζίδεη,
θαηά ηελ θξίζε ηεο, γηα ηελ θαηαβνιή ή κε ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ.
4. Η εθάπαμ ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ ΟΣΕ είλαη ηζφπνζε κε ην ζχλνιν ησλ κεληαίσλ
εηζθνξψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί γηα θάζε ηέθλν, δελ κπνξεί φκσο λα ππεξβαίλεη ην έλα
εθαηνζηφ (1/100) ηνπ κέζνπ ηαθηηθνχ κηζζνχ γηα θάζε αθέξαην κήλα ζπκκεηνρήο.
Ωο κέζνο ηαθηηθφο κηζζφο ζεσξείηαη ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
ηαθηηθψλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηνλ κήλα Ιαλνπάξην θάζε έηνπο δηα ηνπ
πιήζνπο απηνχ, δελ κπνξεί φκσο λα ππνιείπεηαη ηνπ νγδνληαεμαπιαζίνπ (86πιαζίνπ)
ηνπ θαηψηαηνπ εκεξνκίζζηνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, φπσο απηφ ζα ηζρχεη θάζε
θνξά.
Σπρφλ αλαδξνκηθέο δηαθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
εθθαζάξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, απφ ηε κεηαβνιή ηνπ κέζνπ ηαθηηθνχ κηζζνχ ηεο 1εο
Ιαλνπαξίνπ, ζα θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κέρξη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ ηνπ
επνκέλνπ έηνπο ηεο εθθαζάξηζεο.
Σπρφλ πξφζζεηεο αλαδξνκηθέο δηαθνξέο, πνπ ελδερφκελα ζα πξνθχςνπλ
κεηαγελέζηεξα, δελ ζα θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο.

Άπθπο 8
Ειδικέρ Ρςθμίζειρ
1.

ε πεξίπησζε απνρψξεζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηνπ ππφρξενπ γηα εηζθνξά ζην
Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο γνλέα, απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζπληαμηνδνηήζεψο ηνπ απφ ην
ΣΑΠ - ΟΣΕ, εμαθνινπζεί ππνρξεσηηθά ε ζπκκεηνρή ηνπ ηέθλνπ ζην Λνγαξηαζκφ
Νεφηεηαο, κε ηελ παξαθξάηεζε ηεο εηζθνξάο απφ ηε ζχληαμή ηνπ (φπνπ είλαη
δπλαηφλ) ή κε ηελ θαηαβνιή ηεο κέζσ πάγηαο ηξαπεδηθήο εληνιήο ηνπ.

2.

Εάλ ν γνλέαο απνρσξήζεη απφ ηνλ ΟΣΕ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ρσξίο λα δηθαησζεί
ζχληαμε απφ ην ΣΑΠ - ΟΣΕ, κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ηέθλνπ ζην
Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο, χζηεξα απφ δήισζε ηνπ άιινπ γνλέα, εάλ είλαη ππάιιεινο
ηνπ ΟΣΕ ή ζπληαμηνχρνο ηνπ ΣΑΠ - ΟΣΕ, δηαθνξεηηθά δηαθφπηεηαη ε θαηάζεζε ηεο
εηζθνξάο θαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηέθλνπ, φηαλ απηφ ζπκπιεξψζεη ην 24ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπ, απνδίδεηαη ζε απηφ:
α. Σν Κεθάιαην πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί.
β. Οη ηφθνη πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί θαηά ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηνπ Κεθαιαίνπ θαη
γ. Αλαινγία ηεο εθάπαμ παξνρήο ηνπ ΟΣΕ, βάζεη ησλ εηψλ θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ.

3.

Εάλ ν γνλέαο, πνπ βξίζθεηαη ζε ελεξγφ ππεξεζία, απνζάλεη θαη δε δηθαησζνχλ απφ ην
γεγνλφο απηφ ζπληάμεσο ν (ε) ζχδπγνο ή ην ηέθλν, δηαθφπηεηαη ε θαηαβνιή ηεο
εηζθνξάο θαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηέθλνπ, εθφζνλ απηφ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή φηαλ ην ζπκπιεξψζεη, ηνπ απνδίδεηαη:
α. Σν Κεθάιαην πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί.
β. Οη ηφθνη πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί θαηά ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηνπ Κεθαιαίνπ θαη
γ. Αλαινγία ηεο εθάπαμ παξνρήο ηνπ ΟΣΕ, ππνινγηδφκελεο απφ ηελ έλαξμε
θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ Κεθαιαίνπ.

5

4.

Εάλ ν γνλέαο απνζάλεη, ζπλερίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζην Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο απφ ηνλ
άιιν γνλέα, εάλ είλαη ππάιιεινο ΟΣΕ ή ζπληαμηνχρνο ηνπ ΣΑΠ - ΟΣΕ, χζηεξα απφ
αίηεζε - δήισζή ηνπ.

5.

Εάλ ν γνλέαο απνζάλεη θαη απφ ην γεγνλφο απηφ δηθαηνχηαη ζπληάμεσο ην ηέθλν, ην
νπνίν είλαη γξακκέλν ζην Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο, ζπλερίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ
ηέθλνπ απηνχ ζην Λνγαξηαζκφ κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζπληαμηνδνηείηαη θαη
πάλησο φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία πιεξψζεσο ησλ φξσλ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Απφ ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο ζπληαμηνδνηήζεσο, δηαθφπηεηαη ε θαηαβνιή ηεο
εηζθνξάο θαη απνδίδεηαη ζε απηφ, κεηά απφ αίηεζή ηνπ, εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη ην
18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή φηαλ ην ζπκπιεξψζεη:
α. Σν Κεθάιαην πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί.
β. Οη ηφθνη πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί θαη
γ. Αλαινγία ηεο εθάπαμ παξνρήο ηνπ ΟΣΕ, βάζεη ησλ εηψλ θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ.

6.

Εάλ ην ηέθλν, πνπ είλαη γξακκέλν ζην Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο, απνζάλεη, δηαθφπηεηαη
ε θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο θαη απνδίδεηαη ζην γνλέα, πνπ έρεη δειψζεη ηελ εγγξαθή
ηνπ ηέθλνπ ζην Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο ή, ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο απηνχ, ζηνπο
λφκηκνπο θιεξνλφκνπο ηνπ πξψηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο, ην Κεθάιαην πνπ έρεη
ζπγθεληξσζεί, νη αλάινγνη ηφθνη, θαζψο θαη αλαινγία ηεο εθάπαμ παξνρήο ηνπ ΟΣΕ,
βάζεη ησλ εηψλ ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ ηέθλνπ.
Η ηζρχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αξρίδεη απφ 1-1-2004.

7.

Εάλ ν κέηνρνο γνλέαο απνρσξήζεη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο
ηνπ αλαζηέιιεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ νξίνπ ειηθίαο, γηα λα έρεη
δηθαίσκα ζπλέρηζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηέθλσλ ηνπ ζην Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο, ζα
πξέπεη λα πξνθαηαβάιιεη ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απφιπζήο ηνπ
κέρξη ηε ιήμε αλαζηνιήο ηεο ζχληαμεο.

8.

Εηδηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ξπζκίδνληαη κε
απφθαζε ηεο Δηαρεηξηζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ.

9.

Η εθάπαμ ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ ΟΣΕ ρνξεγείηαη αηφθσο.

Άπθπο 9
Λογιζηική

Παπακολούθηζη

Η ινγηζηηθή, ηακηαθή θαη γεληθά ε παξαθνινχζεζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ Νεφηεηαο, γίλεηαη
απφ ηελ Τπνδηεχζπλζε Λνγαξηαζκψλ Πξνζσπηθνχ ηεο Δηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ.
Η Δηαρεηξηζηηθή Επηηξνπή εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ λα εγθξίλεη ηηο δηάθνξεο πιεξσκέο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν ζπλεδξηάζεψλ ηεο.
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Άπθπο 10
Έλεγσορ
Ο έιεγρνο ηεο Δηαρεηξίζεσο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Νεφηεηαο, γίλεηαη απφ ηηο εθάζηνηε
αξκφδηεο Τπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ ΟΣΕ, ηαθηηθά κεηά ην θιείζηκν θάζε
δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο θαη κέρξη 20 Ινπλίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο θαη έθηαθηα φηαλ θξίλεη
φηη επηβάιιεηαη ηνχην ν Δηεπζχλσλ χκβνπινο ή ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΟΣΕ ή ε
ΟΜΕ - ΟΣΕ.
Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο νη παξαπάλσ αξκφδηεο Τπεξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ ΟΣΕ
ππνβάιινπλ έθζεζε, γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ
ΟΣΕ γηα έγθξηζε.

Άπθπο 11
Παπαγπαθή

Απαιηήζευν

Κάζε απαίηεζε γηα αλάιεςε ηεο εθάπαμ ρξεκαηηθήο παξνρήο ΟΣΕ απφ ην Λνγαξηαζκφ
Νεφηεηαο παξαγξάθεηαη, ππέξ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Νεφηεηαο, κεηά πεληαεηία απφ ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ηέθλνπ.

Άπθπο 12
Σποποποίηζη

Κανονιζμού

Ο παξψλ Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Νεφηεηαο, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε
απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΣΕ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δηαρεηξηζηηθήο
Επηηξνπήο ή κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ε.ζ.ζ.ε κεηαμχ ΟΣΕ θαη ΟΜΕ - ΟΣΕ.

Άπθπο 13
Μεηαβαηικέρ

Διαηάξειρ

1. Η θαηαβαιιφκελε ρνξεγία ζε ηέθλα, γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζην Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο,
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 31-12-1987, ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ
ίζρπζαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή.
2. Η θαηαβαιιφκελε ρνξεγία ζε ηέθλα, γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζην Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο,
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-1-1988 κέρξη 6-11-2011, ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο πνπ ίζρπζαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή.
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ΠΡΟ :

Λογαπιαζμό Νεόηηηαρ Πποζυπικού ΟΣΕ
Δηνηθ. Μέγαξν ΟΣΕ Κεθηζίαο 99 – Μαξνχζη,
Σ.Κ. 15124

Α Ι T Η  Η

ΕΠΩΝΤΜΟ : ...........................................
ONOMA

: ..........................................

K.A.M.

: .........................................

ΤΠΗΡΕΙΑ

: .........................................

.................................................................
ΣΗΛΕΦ. ΤΠΗΡΕΙΑ: ...........................
Α.Μ. ΤΝΣΑΞΗ : …………………….
ΣΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑ : ………………….....
ΘΕΜΑ : « ςμμεηοσή ηος παιδιού μος
ζηο Λογαπιαζμό Νεόηηηαρ »

αο γλσξίδσ φηη επηζπκψ ηε ζπκκεηνρή ηνπ
παηδηνχ κνπ ......………………...............................,
πνπ γελλήζεθε ηελ ...............….....………............,
ζην Λνγαξηαζκφ Νεφηεηαο θαη παξαθαιψ λα
ελεξγήζεηε ζρεηηθά.
αο δειψλσ φηη έιαβα γλψζε ηνπ Καλνληζκνχ
πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο άλσ Λνγαξηαζκνχ,
ηνλ νπνίν θαη απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα θαη ζαο
εμνπζηνδνηψ λα θξαηάηε απφ ηε κηζζνδνζία ή ηε
ζχληαμή κνπ ην πνζφ ησλ ................…........ επξψ,
ην νπνίν ζα απνηειεί ηελ ππέξ ηνπ άλσ παηδηνχ κνπ
κεληαία εηζθνξά.
πλεκκέλα ππνβάιισ πηζηνπνηεηηθφ ή ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο.

Ο/Η ΑΙΤ.......
....................................., ......../......../200...

(Τα παρακάτω στοιτεία σσμπληρώνονται από την Υπηρεσία τοσ Λογαριασμού Νεότητας)
Αξηζκφο ηέθλνπ: ………………..….
Έλαξμε εηζθνξάο: ………….……....

10/11/2011
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Α Ι Σ Η  Η

ΠΡΟ:

Λογαπιαζμό Νεόηηηαρ Πποζυπικού ΟΣΕ
Δηνηθ. Μέγαξν ΟΣΕ Κεθηζίαο 99 – Μαξνχζη,
Σ.Κ. 15124

ΕΠΩΝΤΜΟ : …………………….…...….

αο γλσξίδσ φηη επηζπκψ ηελ αιιαγή ηεο

ΟΝΟΜΑ

: …………………......…..…

εηζθνξάο πνπ θαηαβάιισ ζην Λνγαξηαζκφ

Κ.Α.Μ.

: ……………………..….…

Νεφηεηαο γηα ην ηέθλν κνπ ……………………

ΤΠΗΡΕΙΑ : ……………………..……..

πνπ γελλήζεθε ηελ …………………………..,

……………….......................................…..

απφ …………..………………………... επξψ

ΣΗΛΕΦ. ΤΠΗΡΕΙΑ : …………….…..

ζε …………………….…… επξψ κεληαίσο.

Α.Μ. ΤΝΣΑΞΗ : ……………………..
ΣΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑ : ……………………...
Ο/Η ΑΙΤ….
ΘΕΜΑ: « Αλλαγή ηηρ ειζθοπάρ ςπέπ
ηος Λογαπιαζμού Νεόηηηαρ »

.......……………..., ......../......../200....

10/11/2011

9

ΠΡΟ:

Λογαπιαζμό Νεόηηηαρ Πποζυπικού ΟΣΕ

Α Ι Σ Η  Η

ΕΠΩΝΤΜΟ : ……………………......….

Δηνηθ. Μέγαξν ΟΣΕ Κεθηζίαο 99 – Μαξνχζη,
Σ.Κ. 15124

Επεηδή ηελ ............................ απνιχζεθα

ΟΝΟΜΑ

: …………………......……

απφ ηελ Τπεξεζία θαη ε ζχληαμή κνπ ζα

Κ.Α.Μ.

: ……………………..……

θαηαβιεζεί ζηηο ................................., παξαθαιψ

ΚΑΣΟΙΚΟ : ...........................................

λα κνπ γλσξίζεηε ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε

ΟΔΟ : ........………....…… ΑΡΙΘ. : ..…

εηζθνξάο η..... ηέθλ............ κνπ, ζην Λνγαξηαζκφ

Σ.Κ. ……………………

Νεφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ.

ΣΗΛΕΦΩΝΟ : …................………….…

ΘΕΜΑ: « ςνέσιζη ηηρ ειζθοπάρ
ηέκνυν ζηο Λογαπιαζμό
Νεόηηηαρ λόγυ απόλςζηρ
με αναζηολή ζύνηαξηρ »

ΟΝΟΜΑ

Πνζφ εηζθνξάο

1. .......................................

...................….

2. .......................................

........................

3. ........................................

........................

4. .......................................

........................

5. ........................................

........................

Επηζπκψ δε λα θαηαβάιισ ηα πνζά ηεο
.......……………..., ......../......../200....

εηζθνξάο, φηαλ εηδνπνηεζψ πξνο ηνχην γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε, αλαδξνκηθά απφ ηελ σο άλσ
εκεξνκελία απφιπζήο κνπ.

Ο/Η ΑΙΤ….

10/11/2011
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ΠΡΟ:

Λογαπιαζμό Νεόηηηαρ Πποζυπικού ΟΣΕ

Α Ι T Η  Η

ΕΠΩΝΤΜΟ : ........................…..............
ΟΝΟΜΑ

Δηνηθ. Μέγαξν ΟΣΕ Κεθηζίαο 99 – Μαξνχζη,
Σ.Κ. 15124

αο γλσξίδσ φηη επηζπκψ ηε ζπλέρηζε ηεο

: ....................................…..

εηζθνξάο ππέξ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Νεφηεηαο γηα η...

KATΟIKΟ : ………………………..…

ηέθλ… κνπ πνπ κεηέρνπλ ζε απηφλ, χζηεξα απφ

OΔΟ : .......………..……...ΑΡΙΘ.: .......

ζρεηηθή αίηεζε πνπ είρε ππνβάιιεη ν/ε ζχδπγφο

Σ.Κ………………………..

κνπ ν/ε νπνί........ ηελ .............................. απεβίσζε.

ΣΗΛΕΦΩΝΟ : ........................…............

Η αλσηέξσ εηζθνξά παξαθαιψ λα ζπλερηζηεί απφ

A.M. ΤΝΣΑΞΗ : ...................….........

ηε ζχληαμή κνπ ή απφ ηε ζχληαμε ησλ παηδηψλ κνπ
(δηαγξάθεηο

ΘΕΜΑ : « ςνέσιζη ηηρ ζςμμεηοσήρ
ηέκνυν ζηο Λογαπιαζμό
Νεόηηηαρ »

αλάινγα)

θαη

θξαηήζεηε

αλαδξνκηθά ηηο εηζθνξέο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ δελ έγηλαλ θξαηήζεηο.

.................................., ......../......../200...
Ο / Η ΑΙΤ……..

10/11/2011
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Α Ι Σ Η  Η

Πξνο τνλ

Λνγαξηασκό Νεότεταο Πξνσωπηθνύ ΟΣΕ
Δηνηθ. Μέγαξν ΟΣΕ. Κευησίαο 99 - 151 24 ΜΑΡΟΤΙ

(ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΣΕΚΝΟΤ)
ΕΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:

……………………………………….(

)

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: …………………………………………..
ΚΑΣΟΙΚΟ:……………………….…………………………….
ΟΔΟ: …………………………………………. ΑΡΙΘ: …….
Σ. Κ………………………..
ΣΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………..……………………….
Α.Φ.Μ.: ……………………………….…………………………
ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΤ ΕΣΕ : ………………………………………
ΘΕΜΑ: “Καταβνιή

50% παξνρήο ΟΣΕ,
από
τνλ Λνγαξηασκό Νεότεταο, ιόγω
σπκπιήξωσεο τνπ 18νπ τεο ειηθίαο κνπ”
Ημεπομηνία:

/

(ΠΡΟΟΥΗ!! Η αίηηζη αςηή ςποβάλλεηαι για θεώπηζη ηος γνηζίος
νπ
ηηρ ςπογπαθήρ μεηά ηη ζςμπλήπωζη ηος 18 έηοςρ ηηρ ηλικίαρ
ηος αιηούνηα)

Παπακαλώ να μος σοπηγήζεηε ηο 50% ηηρ Πποβλεπόμενηρ
από ηον Κανονιζμό ηος Λογαπιαζμού Νεόηηηαρ παποσήρ
Ο.Σ.Ε, πος δικαιούμαι γιαηί ηην
/
/200
ζςμπλήπωζα
ηο 18ν έηορ ηηρ Ηλικίαρ μος και ςπό ηοςρ όποςρ,
πποϋποθέζειρ και πεπιοπιζμούρ ηος ανωηέπω Κανονιζμού.
Για ηοςρ λόγοςρ αςηούρ, ηην Αίηηζή μος ςπογπάθει
και ο/η μέηοσορ γονέαρ μος.
Επίζηρ ζαρ εξοςζιοδοηώ να καηαθέζεηε ηο ωρ άνω
δικαιούμενο ποζό ζηον παπαπλεύπωρ αναγπαθόμενο
λογαπιαζμό ζηην Εζληθή Σξάπεδα (ΕΣΕ) στνλ νπνίν
είκαη Δηθαηνύρνο.
ςνημμένα ζαρ ςποβάλλω :
1.
2.
3.
4.

Φωηοηςπία ηηρ ηαςηόηηηάρ μος ή πιζηοποιηηικό γέννηζηρ.
Φωηοηςπία ππώηηρ ζελίδαρ βιβλιαπίος Ε.Σ.Ε.
Φοπολογική ενημεπόηηηα για είζππαξη Υπημάηων.
Πληπεξούζιο (μόνο ζε πεπίπηωζη πληπεξοςζίος)

Ο/Η Αητώλ-νύσα

/200

ΣΟΙΥΕΙΑ ΜΕΣΟΥΟΤ ΓΟΝΕΑ
ΕΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:

……………………………………………….

Κ.Α.Μ. ΟΣΕ: …………………………………….…………
Α.Μ. ΤΝΣΑΞΗ: ………………………………………..

ΔΗΛΩΗ ΜΕΣΟΥΟΤ ΓΟΝΕΑ

ςνηγοπώ για ηην σοπήγηζη ζηο ανωηέπω ηέκνο μος, ηος
50% ηηρ πποβλεπόμενηρ από ηον Κανονιζμό ηος
Λογαπιαζμού Νεόηηηαρ παποσήρ Ο.Σ.Ε, λόγω ζςμπλήπωζηρ
ηος 18ος έηοςρ ηηρ ηλικίαρ ηος.
Ο/Η Δειώλ-νύσα

ΘΕΩΡΗΗ ΓΝΗΙΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥΟΤ ΓΟΝΕΑ

(Μόλν από Κ.Ε.Π. ή Αστπλνκηθό Σκήκα)
(ε πεπίπηωζη πληπεξούζιος ηην αίηηζη και δήλωζη ςπογπάθει ο έσων ηην πληπεξοςζιόηηηα αναγπάθονηαρ
όνομα, επώνςμο και Απ. Δεληίος Σαςηόηηηαρ ηος)

Σόπορ –Ημεπομηνία…………………………………………………..

10/11/2011
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Α Ι Σ Η  Η
(ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΣΕΚΝΟΤ)
ΕΠΩΝΤΜΟ: ………………..…………………………………….
ΟΝΟΜΑ: ……………………………..……………….(

)

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: ………….…………………………………..
ΚΑΣΟΙΚΟ:…………………….…….…………………………….
ΟΔΟ: ……………………..………………………. ΑΡΙΘ: …….

Πξνο τνλ
Λνγαξηασκό Νεότεταο Πξνσωπηθνύ ΟΣΕ
Δηνηθ. Μέγαξν ΟΣΕ. Κευησίαο 99 - 151 24
ΜΑΡΟΤΙ
Παπακαλώ να μος σοπηγήζεηε ηην πποβλεπόμενη,
από ηον Κανονιζμό ηος Λογαπιαζμού Νεόηηηαρ,
παποσή ΟΣΕ, πος δικαιούμαι από ηη ζςμμεηοσή ζ’
αςηόν και ηην επιζηποθή ηων ενηόκων ειζθοπών,
επειδή ηην......../......./200.....ζςμπλήπωζα ηα ......
σπόνια ηηρ ηλικίαρ μος ή πανηπεύηηκα (διαγπάθειρ

Σ.Κ…………………………………..

ανάλογα).

ΣΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………….

Επίζηρ ζαρ εξοςζιοδοηώ να καηαθέζεηε ηο ωρ άνω

Α.Φ.Μ.: ……………………….………………………………

δικαιούμενο ποζό ζηον παπαπλεύπωρ αναγπαθόμενο

ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΤ ΕΣΕ : ……………………………………

λογαπιαζμό ζηην Εζληθή Σξάπεδα (ΕΣΕ) στνλ

ΘΕΜΑ: “Καταβνιή ευάπαμ παξνρήο

νπνίν είκαη Δηθαηνύρνο

ΟΣΕ θαη επηστξνυή ελτόθωλ
εησυνξώλ Λνγ/σκνύ Νεότεταο”
Ημεπομηνία:

/

ςνημμένα ζαρ ςποβάλλω :
1. Φωηοηςπία ηηρ ηαςηόηηηάρ μος ή πιζηοποιηηικό
γέννηζηρ.
2. Φωηοηςπία ππώηηρ ζελίδαρ βιβλιαπίος Ε.Σ.Ε.
3. Φοπολογική ενημεπόηηηα για είζππαξη Υπημάηων.
4. Πληπεξούζιο (μόνο ζε πεπίπηωζη πληπεξοςζίος)

/200

ΣΟΙΥΕΙΑ ΜΕΣΟΥΟΤ ΓΟΝΕΑ

Ο/Η Αητώλ-νύσα

ΕΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:

……………………………………………….

Κ.Α.Μ. ΟΣΕ: …………………………………….…………
Α.Μ. ΤΝΣΑΞΗ: ………………………………………..

τνηρεία πνπ σπκπιεξώλνλταη από τελ Τπεξεσία τνπ Λνγαξηασκνύ Νεότεταο ΟΣΕ
α/α ηέκνος ζηο ΙΚΑ-ΕΣΑΜ (κλάδος ζύνηαξηρ ηος ΣΑΠ-ΟΣΕ)

……………

Ημεπομηνία διαγπαθήρ ηος ηέκνος από ηο ΙΚΑ-ΕΣΑΜ ( κλάδο ζύνηαξηρ ηος ΣΑΠ-ΟΣΕ)………./………/..…….
Επεζηπάθηζαν εςπώ: ποζό μην. ειζθοπάρ ……………….Υ μήνερ ……………=…………….……
Έλαβε ηο 50% ηηρ σοπηγίαρ ποζό …………………………εςπώ ηην…………/……………/……….

ΘΕΩΡΗΗ ΓΝΗΙΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΟΤΝΣΑ
(Μόλν από Κ.Ε.Π. ή Αστπλνκηθό Σκήκα)
(ε πεπίπηωζη πληπεξούζιος ηην αίηηζη

ςπογπάθει ο έσων ηην

επώνςμο και Απ. Δεληίος Σαςηόηηηαρ ηος)

Σφπνο –Ηκεξνκελία…………………………………………………..

10/11/2011
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πληπεξοςζιόηηηα

αναγπάθονηαρ

όνομα,

