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ΠΡΟΣ:
Ως Πίνακας Αποδεκτών

Θέµα: Χορήγηση ετήσιων υποτροφιών σε Αιγαιοπελαγίτες ερασιτέχνες
αθλητές - µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων ή Σπουδαστές
Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
• Του Π∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
• Του Π.∆. 1/86 “Kαθορισµός αρµοδιοτήτων Υπουργείου Αιγαίου”
όπως συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 326/2000
•

Του Π.∆. 110/2001 «Οργανισµός του ΥΠΑΙ»
συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.

όπως

• Του Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισµός και ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
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• Του Π.∆ 85/2012, άρθρο 5 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Ίδρυση και
µετονοµασία Υπουργείων µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π∆ 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α).
• Του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
2. Tην υπ’ αριθµ. ∆∆Ο/Φ.101.22/6310/10-8-2012 απόφαση (ΦΕΚ
2357/Τεύχος ∆εύτερο/23.09.2012) περί Μεταβίβασης δικαιώµατος
υπογραφής “µε εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραµµατέα
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής …..”.
3.Την εγγεγραµµένη πίστωση στον Τακτικό Προϋπολογισµό της
Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικού
φορέα 41-160 , ΚΑΕ 2749, για το έτος 2014.
4. Την αρ.πρωτ. ∆∆Ο/Φ.157.00/7475/2014(Α∆Α:Ω7ΙΤΟΠ-ΖΒΑ)
ανάληψη υποχρέωσης που καταχωρήθηκε µε α/α 100656 στο
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµών της Υ∆Ε στη Γ.Γ.ΑΙ.&
Ν.Π. και έλαβε τον ΑΜ∆Ε 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων της
Γ.Γ.ΑΙ.&Ν.Π.
5. Την ανάγκη ανάπτυξης του κλασικού αθλητισµού και του
ναυταθλητισµού στον χώρο του Αιγαίου
6.Την ανάγκη παροχής κινήτρων µε την µορφή ετήσιων υποτροφιών
σε Αιγαιοπελαγίτες ερασιτέχνες αθλητές - µαθητές Γυµνασίων και
Λυκείων και σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, οι
οποίοι ανήκουν σε αθλητικά Σωµατεία που έχουν την έδρα τους
στους Νοµούς Λέσβου, Χίου, Σάµου, Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου

Αποφασίζουµε
Ι. Χορηγούµε ετήσιες υποτροφίες σε Έλληνες ερασιτέχνες αθλητές
Σωµατείων του Αιγαίου, οι οποίοι είναι µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων
της Γενικής ή Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ή Μέσων Επαγγελµατικών
Σχολών Αναγνωρισµένων από το Κράτος ή Σπουδαστές Ανωτέρων ή
Ανωτάτων Σχολών και ως εξής:
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α)Οι µαθητικές υποτροφίες θα είναι πέντε (5), µια για κάθε Νοµό του
Αιγαίου και θα αντιστοιχεί για κάθε µια από αυτές το ποσό των χιλίων
(1.000€) ΕΥΡΩ η κάθε µία.
β)Οι φοιτητικές θα είναι πέντε (5), µία για κάθε Νοµό του Αιγαίου και θα
αντιστοιχούν σε ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500€) ΕΥΡΩ η κάθε µία.
γ) Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων
(12.500) ΕΥΡΩ, θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 2749 ειδικού φορέα
41-160, οικον. έτους 2014.
ΙΙ. Οι υποτροφίες αυτές θα χορηγούνται σύµφωνα µε τις παρακάτω
προϋποθέσεις και διαδικασίες:
΄Αρθρο 1
1. Οι µαθητικές υποτροφίες χορηγούνται σε µαθητές ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, που φοιτούν σε Σχολεία των Νοµών Λέσβου, Χίου,
Σάµου, Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου και ανήκουν στη δύναµη
αθλητικού Σωµατείου που έχει την έδρα του σ΄ έναν από τους
παραπάνω Νοµούς.
2. Οι φοιτητικές υποτροφίες χορηγούνται σε σπουδαστές Ανώτερων ή
Ανώτατων Σχολών, που ανήκουν στη δύναµη αθλητικού Σωµατείου
που έχει την έδρα του σ΄ έναν από τους παραπάνω Νοµούς του
Αιγαίου.
3. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω υποτροφίες αφορούν ερασιτέχνες
αθλητές-τριες Κλασσικού αθλητισµού και ναυταθλητισµού, που
ανήκουν στη δύναµη αθλητικού Σωµατείου, που υπάγεται σε
αναγνωρισµένη από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, Αθλητική
Οµοσπονδία.
΄Αρθρο 2
Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για να εκπληρώνουν τις βασικές προϋποθέσεις χορήγησης της
υποτροφίας οι ενδιαφερόµενοι, θα πρέπει µέσα στο αµέσως προηγούµενο
από την υποβολή της αίτησης Σχολικό ή Ακαδηµαϊκό έτος και ειδικότερα
το διάστηµα από 1 Οκτωβρίου 2013 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2014,
να έχουν επιτύχει τουλάχιστον µια από τις παρακάτω
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• 1 - 8 νίκη σε Ολυµπιακούς ή Παγκόσµιο Πρωτ/µα Α/Γ Ανοικτού
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Στίβου
1η - 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτ/µα Α/Γ
1η - 8η νίκη σε Παγκόσµιο Πρωτ/µα Ε/Ν
1η - 8η νίκη σε Παγκόσµιο Πρωτ/µα Π/Κ
1η - 8η νίκη σε Παγκόσµιο Σχολικό Πρωτ/µα
1η - 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτ/µα Ν/Α-Ν/Γ
1η - 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτ/µα Ε/Ν
1η - 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτ/µα
1η - 3η νίκη σε Μεσογειακούς αγώνες Α/Γ
1η - 3η νίκη στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ΜΠΡΟΥΝΟ ΖΑΟΥΛΙ
1η - 3η νίκη στους Βαλκανικούς Αγώνες Α/Γ-Ν/Α-Ν/Γ - Ε/Ν-Π/Κ
1η - 3η νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτ/µα Α/Γ
1η νίκη σε ∆ιεθνείς αγώνες (Εθνικών Οµάδων) Α/Γ –Ν/Α-Ν/Γ- Ε/Ν Π/Κ
1η νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτ/µα Ν/Α-Ν/Γ-Ε/Ν
1η νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτ/µα Π/Κ
1η νίκη στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτ/µα

Παρατηρήσεις
1. Προκειµένου για την κατάκτηση µιας ή περισσοτέρων από τις
παραπάνω θέσεις σε οµαδικό άθληµα, θα πρέπει ο αθλητής-τρια να
έχει συµµετάσχει στους µισούς τουλάχιστον αγώνες του Πανελληνίου
ή του ∆ιεθνούς Πρωταθλήµατος, στο οποίο η Εθνική οµάδα ή το
Σωµατείο ή το Σχολείο του επέτυχε την αντίστοιχη διάκριση.
2. Η ιδιότητα του µέλους της Εθνικής Οµάδας προϋποθέτει:
α) Ατοµικά αθλήµατα
Τη συµµετοχή σε δυο διαφορετικές επίσηµες συναντήσεις Εθνικών
οµάδων ή άλλους επίσηµους αγώνες, που διοργανώνονται από την
Εθνική ή την ∆ιεθνή Οµοσπονδία του αθλήµατος και συµµετέχουν
αλλοδαποί αθλητές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (εκτός από τα ∆ιεθνή
Μήτιγκ που οργανώνει ο ΣΕΓΑΣ ή τα Σωµατεία).
β) Οµαδικά αθλήµατα
Τη συµµετοχή σε πέντε τουλάχιστον αγώνες, σαν µέλη της
Εθνικής
οµάδας του αθλήµατος, σε επίσηµες συναντήσεις µε
αλλοδαπές
Εθνικές οµάδες.
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3. Για την κατάκτηση της 1ης µέχρι 3ης νίκης στους Βαλκανικούς
Αγώνες Παίδων- Κορασίδων είναι απαραίτητη προϋπόθεση να
συµµετέχουν στο κάθε άθληµα αθλητές-τριες στον αριθµό
τουλάχιστον έξι (6) και από άλλες Βαλκανικές Χώρες.
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ
1. Αίτηση του αθλητή ή της αθλήτριας προς τη Γενική Γραµµατεία
Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, µέσω των Β’ Βάθµιων ∆/νσεων
Εκπαίδευσης της έδρας του Σωµατείου, για την χορήγηση της
υποτροφίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας.
2. Βεβαίωση του Γυµνασίου ή Λυκείου ή της Σχολής που φοίτησε ή
φοιτά.
3. Βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Οµοσπονδίας, από την οποία να
προκύπτει:
α) Ότι ο αθλητής ή η αθλήτρια είναι ερασιτέχνης.
β) Σε ποιο αθλητικό σωµατείο ανήκει και ποια είναι η έδρα του.
4.Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασµού του
δικαιούχου ή του κηδεµόνα , στο οποίο θα φαίνεται υποχρεωτικά το IBN
(GR και ακολουθούν 24 νούµερα)
Για τα ατοµικά αθλήµατα:
Οι αγώνες στους οποίους έλαβε µέρος ο/η αθλητής/-τρια, ο τόπος
και ο χρόνος διεξαγωγής των αγώνων ή των διεθνών συναντήσεων
καθώς και η τελική θέση και η επίδοση που πέτυχε στους αγώνες
αυτούς. Προκειµένου για επίτευξη Πανελλήνιας επίδοσης, θα πρέπει
να βεβαιώνεται η επίσηµη αναγνώριση της νέας Πανελλήνιας επίδοσης
και όχι απλώς η κατάρριψη της προηγούµενης.
Για τα οµαδικά αθλήµατα:
Η τελική θέση που κατέλαβε το Σωµατείο, το Σχολείο ή η Εθνική
οµάδα στην τελική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος ή των
Σχολικών Αγώνων Γυµνασίων, Λυκείων ή των ∆ιεθνών αγώνων ή του
∆ιεθνούς Πρωταθλήµατος, ο συνολικός αριθµός των αγώνων της
οµάδας στο συγκεκριµένο Πρωτάθληµα και τέλος ο αντίστοιχος
αριθµός των αγώνων στους οποίους έλαβε µέρος ο αιτών την
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υποτροφία αθλητής (ή αθλήτρια), προσκοµίζοντας επικυρωµένα φύλλα
αγώνων από την οικεία Οµοσπονδία ή τη Β’Βάθµια ∆/νση Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Επίσης θα ζητείται από την οικεία Οµοσπονδία και θα
επισυνάπτεται υποχρεωτικά, στη αίτηση του αθλητή ή της
αθλήτριας φύλλο αγώνα ή πινάκιο.
΄Αρθρο 3
1. Τρόπος και χρόνος υποβολής αιτήσεων
α)Οι Β΄ Βάθµιες ∆/νσεις Εκπαίδευσης των πέντε Νοµών του Αιγαίου,
στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, να γνωστοποιήσουν µε
ευθύνη τους την απόφαση αυτή, σε όλα τα αθλητικά σωµατεία, τα
Σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στην δικαιοδοσία
τους. Να ενηµερώσουν κάθε πιθανό ενδιαφερόµενο µε ανακοινώσεις
στα Σχολεία, δηµοσιεύσεις στον Τοπικό Τύπο και να αναρτήσουν στα
Γραφεία τους περίληψη της απόφασης αυτής.
β)Οι ενδιαφερόµενοι-ες για υποτροφία αθλητές-τριες, πρέπει να υποβάλλουν τα ανωτέρω απαιτούµενα δικαιολογητικά ανάλογα µε την
περίπτωσή τους, µέχρι 27-11-2014, στις ανωτέρω ∆/νσεις (Οµάδες
Φυσικής Αγωγής), οι οποίες θα πρέπει να τα διαβιβάσουν στη Γενική
Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το αργότερο µέσα σε
πέντε ηµέρες και µέχρι 5-12-2014 σε συγκεντρωτική κατάσταση
κατά σειρά αξιολόγησης.

γ)Το εµπρόθεσµο της υποβολής των δικαιολογητικών αποδεικνύεται
από την ηµεροµηνία που αυτά πρωτοκολλήθηκαν στις ανωτέρω
αρµόδιες ∆/νσεις.
2. Τρόπος και χρόνος καταβολής των υποτροφιών
Τα χρηµατικά ποσά των υποτροφιών χορηγούνται εφάπαξ στους
δικαιούχους. Επίσης τιµητική διάκριση θα απονεµηθεί και στους
υπόλοιπους αθλητές-τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
3. Στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ συγκροτείται τριµελής Επιτροπή η οποία αποτελείται
από τους:
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α)Τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο,
αναπληρούµενο, από την Προϊσταµένη του Τµήµατος Θαλασσίων
Θεµάτων και Πολιτισµού
β)Τον Προϊστάµενο της Β’ Βάθµιας Εκπαίδευσης Λέσβου , ως µέλος,
αναπληρούµενο από τον νόµιµο αναπληρωτή του.
γ)Τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γεν.
Γραµµατείας Αθλητισµού, ως µέλος, αναπληρούµενο από τον νόµιµο
αναπληρωτή του
δ) Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται η κα Αθανασέλλη Χριστίνα,
υπάλληλος της ΓΓΑΙΝΠ, Προϊσταµένη του Τµήµατος Εφαρµογής
Ρήτρας Νησιωτικότητας µε αναπληρώτρια την κα Μαγδαληνή
Τσιγκάκου, υπάλληλο του Τµήµατος Θαλασσίων Θεµάτων και
Πολιτισµού
Τα καθήκοντα του Γραµµατέα είναι:
 Η τήρηση βιβλίου Πρακτικών της Επιτροπής.
 Η διαφύλαξη των υποβαλλοµένων αιτήσεων και δικαιολογητικών
σε σχετικούς φακέλους και γενικά
 Η υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.
Το έργο της Επιτροπής συνίσταται:
Στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ώστε να
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρούσας και
Στην αξιολόγηση των αιτήσεων, έτσι ώστε να επιλεγούν οι πέντε
φοιτητές-σπουδαστές και οι πέντε (5) µαθητές ∆ευτεροβάθµιας
Εκπ/σης, ένας από κάθε Νοµό του Αιγαίου, µε βάση τις αθλητικές
τους
επιδόσεις και επιτυχίες, σύµφωνα µε την ιεράρχηση του
άρθρου 2 παρ. Α. της παρούσας. Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια η
Επιτροπή θα αποφασίζει για το αδιάθετο ποσό των υποτροφιών
που τυχόν προκύψει.
4. Οι υποτροφίες του έτους 2014 συνολικού ποσού δώδεκα
χιλιάδων πεντακοσίων (12.500,00) ΕΥΡΩ, θα βαρύνουν τις
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας
Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου ειδικού φορέα 41-160, ΚΑΕ 2749, οικον. έτους 2014. Η
ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί µε την έκδοση ΧΕΠ.
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5.Ο υπόλογος διαχειριστής του ανωτέρω ποσού θα ορισθεί µε
απόφαση του Αυτοτελούς Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχ. και ∆ηµοσίων
Επενδύσεων
6. Η πληρωµή της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει µε την προσκόµιση
Αποδείξεων Είσπραξης του ποσού, όπως τα συνηµµένα σχέδια τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
7.Το Τµήµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και ∆ηµοσίων Επενδύσεων της
ΓΓΑΙ&ΝΠ παρακαλείται για την έκδοση σχετικού ΧΕΠ.
8. Ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού ΧΕΠ, ορίζουµε την 31η
Ιανουαρίου 2015.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪ∆ΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Β’Βάθµιες ∆/νσεις Εκπαίδευσης Νοµών του Αιγαίου
•
•
•
•
•

Λέσβου
Φαξ 2251048268
Χίου
2271044228
Σάµου
22730 80431
Κυκλάδων
2281088376,288
∆ωδεκανήσου
2241364850

(Με την παράκληση να κοινοποιηθεί
στις αντίστοιχες Οµάδες Φυσικής Αγωγής των ∆/νσεων)
2.Πανεπιστήµιο Αιγαίου Φαξ: 22510 36099

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.Γενική Γραµµατεία Αιγαίου & Ν.Π
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αιγαίου & Ν.Π
• Γραφείο Γενικής ∆/νσης ΓΓΑΙ&ΝΠ
• Τµήµα Οικον. ∆ιαχείρισης & ∆ηµοσίων Επενδύσεων
• Υ∆Ε
• Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής
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2. Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
∆/νση ∆ιοικητικού
Φαξ2131316612
∆/νση Αγωνιστικού Αθλητισµού
Υπόψη κου Ζαχαρόπουλου Τρύφωνα

Ε.∆.:1
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(Ανήκει στην αριθµ.πρωτ.∆ΠΟ/Φ.332.5/7589 /19-11-2014
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ

απόφασή µας)

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΠΟΣΟΥ 1500 €

...... κάτωθι υπογεγραµµέν.....

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

κάτοικος .............................................................................................................
κάτοχος

∆ελτίου

Ταυτότητας

..∆ΟΥ

αριθ.

..,

..................................Α.Φ.Μ
έλαβα

από

τη

Γενική

Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. ∆ΠΟ/Φ.332.5/

/

-

-2014

σχετική απόφαση της ΓΓΑΙ&ΝΠ, το ποσό των ........................................
ως

υποτροφία

για

αθλητ......./σπουδαστ..........

την

επιλογή
του

µου

έτους

ως

€

καλύτερ......

2013-2014

του

................................................... (Νοµού).
Το ανωτέρω ποσό παρακαλώ να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασµό µε
IBAN
Τράπεζα
(Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου , όπου θα αναφαίνεται το IBAΝ και ο κάτοχος)
τηλ. Επικοινωνίας..

Ο/Η Λαβών/ούσα

...............................
(υπογραφή
Παρακαλούµε αφού συµπληρωθεί από τον κάθε κηδεµόνα να επιστραφεί στην υπηρεσία µας(Μ. Ασίας 2-Μυτιλήνη 81110)
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(Ανήκει στην αριθµ.πρωτ.∆ΠΟ/Φ.332.5/7589 /19-11-2014

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ

απόφασή µας)

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΠΟΣΟΥ 1000 €

...... κάτωθι υπογεγραµµέν.....

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

κάτοικος .............................................................................................................
κάτοχος ∆ελτίου Ταυτότητας αριθ. ...................

Α.Φ.Μ.

∆ΟΥ.κηδεµόνας του /της αθλητή /τριας

µαθητή

/τριας., έλαβα από τη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύµφωνα µε την
αριθ. πρωτ. ∆ΠΟ/Φ.332.5/../

-

-2014 σχετική απόφαση της ΓΓΑΙ&ΝΠ,

το ποσό των ........................................ € ως υποτροφία για την επιλογή του
ανωτέρω ως καλύτερ......

αθλητ......./µαθητ....... του έτους 2013-2014 του

................................................... (Νοµού).
Το ανωτέρω ποσό παρακαλώ να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασµό µε
IBAN
Τράπεζα
(Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου , όπου θα αναφαίνεται το IBAΝ και ο κάτοχος)
τηλ. Επικοινωνίας..

Ο/Η Λαβών/ούσα

...............................
(υπογραφή
Παρακαλούµε αφού συµπληρωθεί από τον κάθε κηδεµόνα να επιστραφεί στην υπηρεσία µας(Μ. Ασίας 2-Μυτιλήνη 81110)
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