ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

(277/11/8-9-2005 Βασική Εγκύκλιος & Κανονισμός Λογαριασμού Νεότητας)
Σκοπός του ΄΄Λογαριασμού Νεότητας΄΄ είναι: Μετά από συγκέντρωση Κεφαλαίου, η χορήγηση
εφάπαξ χρηματικής παροχής στα τέκνα του προσωπικού ΟΤΕ για αντιμετώπιση :
•
•
•

Των αναγκών που δημιουργούνται λόγω γάμου των τέκνων.
Των αρχικών αναγκών που δημιουργούνται για επαγγελματική αποκατάσταση τους και
Των δαπανών που απαιτούνται για σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (που
εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις) ή σε αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού.

Στο Λογαριασμό Νεότητας δικαιούται να μετέχει για τα τέκνα του το παρακάτω προσωπικό :
• Το μόνιμο και δόκιμο προσωπικό.
• Το προσωπικό ειδικής μονιμότητας
• Το έκτακτο προσωπικό αορίστου χρόνου, που είναι ασφαλισμένο στο ΤΑΠ-ΟΤΕ.
• Οι δικηγόροι του ΟΤΕ.
• Οι συνταξιούχοι ΤΑΠ-ΟΤΕ, πρώην υπάλληλοι ΟΤΕ
Η συμμετοχή είναι προαιρετική και γίνεται με αίτηση του γονέα υπαλλήλου ή συνταξιούχου, ξεχωριστή
για κάθε παιδί. Υποβάλλονται όλη τη διάρκεια του έτους. Η κράτηση δύναται να ξεκινήσει από την 1η
του επόμενου μήνα γέννησης του παιδιού. Δεν γίνονται δεκτά αιτήματα για αναδρομική εγγραφή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός παιδιού είναι αυτό να μην έχει συμπληρώσει το 21ο έτος
της ηλικίας του.
Δικαίωμα εγγραφής τέκνου έχει μόνο ο ένας εκ των δύο γονέων.
Μετά παρέλευση δύο (2) μηνών, από το μήνα έναρξης της εισφοράς, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για
διαγραφή ενός παιδιού από το Λογαριασμό Νεότητας, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως αυτοί
αναφέρονται στις παραγράφους 3, 5, και 6 του άρθρου 8 του Κανονισμού του.
Πόροι του ΄΄Λογαριασμού Νεότητας΄΄ είναι:
1. Οι μηνιαίες εισφορές του γονέα για κάθε τέκνο είναι 1,47 ευρώ τουλάχιστον με ευχέρεια
διπλασιασμού η τριπλασιασμού κ.λ.π. Οι αλλαγές των εισφορών γίνονται από την 1η Ιανουαρίου του
επόμενου έτους υποβολής της αίτησης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μια φορά το
έτος και κατά το μήνα Νοέμβριο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση των σχετικών
μεταβολών. Η τοποθέτηση των μηνιαίων εισφορών υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου 2,4% ( 0,8%
βαρύνει τους μετόχους και 1,6% τον ΟΤΕ).
2. Οι τόκοι από την τοποθέτηση των κεφαλαίων του λογ/σμου στον ΟΤΕ που υπολογίζονται στο τέλος
κάθε χρόνου με το επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων, το οποίο χορηγεί η Τράπεζα της
Ελλάδος, για τα χρεωστικά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και
ανατοκίζονται κατ’ έτος Οι τόκοι αυτοί φορολογούνται με 15% και υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου
2,4% που βαρύνει τον μέτοχο γονέα.
3. Δωρεές, κληροδοτήματα κλπ.
Οι παροχές καταβάλλονται στα τέκνα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας
τους και είναι οι εξής :
α. το σύνολο των μηνιαίων εισφορών που έχουν κατατεθεί οι οποίες δεν

φορολογούνται.

β. το σύνολο των τόκων που έχουν συγκεντρωθεί (οι οποίοι φορολογούνται με 15% και
χαρτοσημαίνονται με 2,4%, όπως αναφέρθηκε παραπάνω).
γ. η εφάπαξ χρηματική παροχή του ΟΤΕ που υπόκειται α) σε τέλη χαρτοσήμου 3,6% που βαρύνει τον
ΟΤΕ, και β) σε φόρο εισοδήματος ελευθέρων επαγγελμάτων που υπολογίζεται με βάση την
κλίμακα της παραγρ. 1 άρθρο 9 ν.2238/1994, όπως ισχύει σήμερα καθορίζεται δε ως εξής :
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Ως Mέσος Τακτικός μισθός θεωρείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των τακτικών αποδοχών του
προσωπικού κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους δια του πλήθους αυτού.
Την 1-1-2004 ο μέσος τακτικός μισθός είναι 2.051,57 ευρώ.
Την 1-1-2005 ο μέσος τακτικός μισθός είναι 2.155,50 ευρώ.
Από 20/7/2005 η εφάπαξ χρηματική παροχή δεν πρέπει να υπολείπεται των 86 ημερομισθίων του
ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ισχύει κάθε φορά . Επομένως :
Από 20-7-2005 25,56 Χ 86 = 2.198,16 ευρώ.
Από 1-9-2005 26,41 Χ 86 = 2.271,26 ευρώ.
Από 1-1-2006 27,18 Χ 86 = 2.337,48 ευρώ.
Από 1-9-2006 27,96 Χ 86 = 2.404,56 ευρώ.
Από 1-5-2007 29,39 Χ 86 = 2.527,54 ευρώ.
Είναι δυνατή όποτε ζητηθεί, η καταβολή του κεφαλαίου, των τόκων και της παροχής του ΟΤΕ και προ
της συμπληρώσεως του 25ου έτους εφόσον τα τέκνα:
• Παντρεύτηκαν ή συμπλήρωσαν το 24ου έτους της ηλικίας τους.
• Συμπλήρωσαν το 21ου έτους της ηλικίας τους και ο μέτοχος γονέας τους δεν λαμβάνει οικογενειακό
επίδομα γι’ αυτά.
• Συμπλήρωσαν το 21ου έτους της ηλικίας τους και είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Καταβολή του 50% της εφάπαξ χορηγίας του ΟΤΕ.
Στα παιδιά που σπουδάζουν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (έγινε η εισαγωγή τους σ’
αυτά με πανελλήνιες εξετάσεις ) ή σε αντίστοιχα του εξωτερικού και στα παιδιά που έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους, αλλά ο γονέας τους λαμβάνει γι’ αυτά οικογενειακό επίδομα και δεν έχουν
πάρει άλλη χορηγία ΟΤΕ, χορηγείται ύστερα από αίτησή τους στην οποία πρέπει απαραίτητα να
συνηγορεί ο μέτοχος γονέας τους, το 50% της δικαιούμενης κατά την στιγμή εκείνη, παροχής του ΟΤΕ
και μόνο, χωρίς επιστροφή κεφαλαίου και τόκων και υπό την προϋπόθεση συνέχισης καταβολής της
Εισφοράς που έχει δηλωθεί από τον γονέα.
Η πληρωμή των δικαιουμένων ποσών γίνεται μόνο στα δικαιούχα παιδιά, με την προσκόμιση της
ταυτότητάς τους και αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.
Για την είσπραξη από άλλο πρόσωπο είναι απαραίτητη η προσκόμιση ειδικού ή γενικού πληρεξουσίου ή
αντίστοιχο έγγραφο που έχει συνταχθεί από Ελληνική Αρχή στο εξωτερικό (Πρεσβεία Προξενείο), για
παιδιά που κατοικούν στο εξωτερικό και να προσκομίζει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του
δικαιούχου.

