Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

E 402

(1)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71: άρθρα 73, 74, 77 και 78
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 574/72: άρθρο 86, άρθρα 88, 90, 91 και 92
A. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης
Συμπληρώνεται από τον αρμόδιο φορέα για τη χορήγηση των οικογενειακών παροχών. Εάν το έντυπο προορίζεται για φορέα του
Βελγίου ή της Τσεχικής Δημοκρατίας, επισυνάπτεται το έντυπο «E 402 παράρτημα».

1.

Πρόσωπο που ζητά τις οικογενειακές παροχές
n Μισθωτός
n Αυτοαπασχολούμενος
n Πρόσωπο που τις ζητά με άλλη ιδιότητα

1.1.

Επώνυμο (1a)

n Συνταξιούχος (σύστημα μισθωτών)
n Συνταξιούχος (σύστημα αυτοαπασχολουμένων)
n Ορφανό

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

1.2.

Ονόματα

Προηγούμενα επώνυμα (1α)

Τόπος γέννησης (2)

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

1.3.
1.4.

Ημερομηνία γέννησης Φύλο

Υπηκοότητα

Αριθ. ταυτότητας/ασφάλισης (3)

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

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

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

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

Διεύθυνση ( ) .........................................................................................................................................................................................................
5

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

2.

Μαθητής ή σπουδαστής

2.1.

Επώνυμο (1α)
...................................................................................................................................................................................................................................

2.2.

Ονόματα

Προηγούμενα επώνυμα (1α)

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

2.3.
2.4.

Τόπος γέννησης (2) (4)

Ημερομηνία γέννησης

Αριθ. ταυτότητας/ασφάλισης (3)

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

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

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

Διεύθυνση ( )
5

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

2.5.

n απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

n μη απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (11)

3.

Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση οικογενειακών παροχών

3.1.

Επωνυμία ..............................................................................................................................................................................................................

3.2.

Διεύθυνση (5) .........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

3.3.

Αριθμός φακέλου .................................................................................................................................................................................................

3.4.

Σφραγίδα

3.5. Ημερομηνία
..............................................................................................

3.6. Υπογραφή
..............................................................................................

1

E 402
B. Βεβαίωση
Συμπληρώνεται από το ίδρυμα (σχολείο, πανεπιστήμιο ή ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και υποβάλλεται στο φορέα που αναγράφεται
στο πλαίσιο 3.
4.
4.1.

Το πρόσωπο που αναφέρεται στο πλαίσιο 2 παρακολουθεί μαθήματα στο ίδρυμα που αναφέρεται στο πλαίσιο 7
από τις .....................................................................................................................................................................................................................

4.2.

Το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος άρχισε ......................................... (ημερομηνία) και τελείωσε .......................................... (ημερομηνία)

4.3.

Είδος σχολείου (6) ................................................................................................................................................................................................
Μορφή των σπουδών (6α) ..................................................................................................................................................................................

4.4.

Η εκπαίδευσή του (της) στο ίδρυμα αυτό προβλέπεται να διαρκέσει έως ..............................................................................................

4.5.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ............................................................................................................ ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (7)
Οι ώρες αυτές κατανέμονται σε .......................................................................................................................................... μισές ημέρες (8)

4.6.

Κατ’ εκτίμηση αριθμός ωρών μελέτης στο σπίτι ............................................................................................................ την εβδομάδα (9)

5.

Πληροφορίες που αφορούν μόνο τους φορείς της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γαλλίας, της Λεττονίας, του Λουξεμβούργου και
των Κάτω Χωρών

5.1.

Το πρόσωπο που αναφέρεται στο πλαίσιο 2 παρακολουθεί μαθήματα στο εξής ίδρυμα που αναφέρεται στο πλαίσιο 7:
n Σχολείο γενικής
εκπαίδευσης

5.2.

n Πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

n Τεχνική ή
επαγγελματική σχολή

n Άλλα ιδρύματα
(να διευκρινιστεί)

Ειδικές περιπτώσεις (να διευκρινιστεί):
n Μαθήματα δι’ αλληλογραφίας

n Βραδινά μαθήματα

n Μαθήματα με εβδομαδιαία διάρκεια κάτω από 20 ώρες
n Εκπαίδευση διάρκειας μικρότερης του ενός σχολικού/ακαδημαϊκού έτος, από ................................... έως ..................................
n Άλλα: .................................................................................................................................................................................................................
5.3.

Ύψος των διδάκτρων (9) ....................................................................................................................................................................................

5.4.

Το αναγραφόμενο στο πλαίσιο 2 πρόσωπο λαμβάνει υποτροφία (6);

n Ναι

n Όχι

5.4.1. Ύψος της υποτροφίας ........................................................................................................................................................................................
5.5.

Μορφή αμοιβής ή επιδόματος (10) ....................................................................................................................................................................

5.6.

Οικογενειακή κατάσταση ....................................................................................................................................................................................

6.

Πληροφορίες που αφορούν μόνο τους φορείς της Γερμανίας, εάν ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει λιγότερες από 10 ώρες την
εβδομάδα

6.1.

Ο κύκλος μαθημάτων ορίζεται ή συνιστάται από κρατικώς εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών;
Εάν όχι,

n Ναι

n Όχι

6.2.

Ο κύκλος μαθημάτων ολοκληρώνεται με οριζόμενη ή γενικώς αναγνωρισμένη εξέταση;
Εάν όχι,

n Ναι

n Όχι

6.3.

Πραγματοποιούνται τακτικά δοκιμασίες επάρκειας κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων;
Εάν όχι,

n Ναι

n Όχι

6.4.

Οι ενότητες του κύκλου μαθημάτων απαιτούν εκτενή προετοιμασία ή παρακολούθηση;
Εάν όχι,

n Ναι

n Όχι

6.5.

Αποκτήθηκαν επιπλέον γνώσεις ή δεξιότητες που είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για τον
κύκλο μαθημάτων

n Ναι

n Όχι

7.

Σχολείο, πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

7.1.

Επωνυμία ..............................................................................................................................................................................................................

7.2.

Διεύθυνση (5) ........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

7.3.

Σφραγίδα

7.4. Ημερομηνία
..............................................................................................

7.5. Υπογραφή
..............................................................................................
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ΟΔΗΓΙΕΣ
Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται με κεφαλαία και μόνο στις διάστικες γραμμές. Συμπληρώνεται στη γλώσσα του ιδρύματος
που αναγράφεται στο πλαίσιο 7.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
( ) Σύμβολο της χώρας στην οποία ανήκει ο φορέας που συμπληρώνει το έντυπο: BE = Βέλγιο, CZ = Τσεχική Δημοκρατία, DK = Δανία,
DE = Γερμανία, EE = Εσθονία, GR = Ελλάδα, ES = Ισπανία, FR = Γαλλία, IE = Ιρλανδία, IT = Ιταλία, CY= Κύπρος, LV = Λεττονία,
LT = Λιθουανία, LU = Λουξεμβούργο, HU = Ουγγαρία, MT = Μάλτα, NL = Κάτω Χώρες, AT = Αυστρία, PL = Πολωνία, PT = Πορτογαλία, SI = Σλοβενία, SK = Σλοβακία, FI = Φινλανδία, SE = Σουηδία, UK = Ηνωμένο Βασίλειο, IS = Ισλανδία, LI = Λιχτενστάιν,
NO = Νορβηγία, CH = Ελβετία.
(1α) Για τους ισπανούς πολίτες σημειώστε και τα δύο επώνυμα. Για τους πορτογάλους πολίτες σημειώστε όλα τα ονόματα (ονόματα,
επώνυμα, γένος) με τη σειρά που αναγράφονται στην πολιτική τους ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Στην περίπτωση της Τσεχικής
Δημοκρατίας, αν ο αιτών οικογενειακές παροχές είναι φοιτητής, τα πρόσωπα που ορίζονται στα σημεία 1 και 2 ταυτίζονται.
(2) Για κάθε τόπο στην Πορτογαλία, σημειώστε επίσης την ενορία και την κοινότητα.
(3) Εφόσον το έντυπο αυτό προορίζεται για τσεχικό φορέα, αναφέρεται η ημερομηνία γεννήσεως· σε κυπριακό φορέα σημειώστε τον
κυπριακό αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό δελτίου εγγραφής αλλοδαπού (ARC)· για δανικό φορέα, σημειώνεται ο αριθμός CPR· για
φινλανδικό φορέα, σημειώνεται ο αριθμός μητρώου του φινλανδικού πληθυσμού· για σουηδικό φορέα, σημειώνεται ο σουηδικός ατομικός αριθμός (personnummer)· για ισλανδικό φορέα σημειώνεται ο ισλανδικός ατομικός αριθμός ταυτότητας (kennitala)· για λεττονικό φορέα, σημειώνεται ο αριθμός ταυτότητας· για φορέα του Λιχτενστάιν, σημειώνεται ο αριθμός ασφάλισης AHV· για λιθουανικό
φορέα, σημειώνεται ο λιθουανικός προσωπικός αριθμός ταυτότητας· για ουγγρικό φορέα, σημειώνεται ο αριθμός TAJ (αριθμός κοινωνικής ασφάλισης)· για φορέα της Μάλτας, στην περίπτωση υπηκόων της Μάλτας σημειώνεται ο αριθμός ταυτότητας, στην περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών σημειώνεται ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης της Μάλτας· για νορβηγικό φορέα, σημειώνεται ο
νορβηγικός προσωπικός αριθμός ταυτότητας (fødselsnummer)· για βελγικό φορέα, σημειώνεται ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης
(NISS)· για τους γερμανικούς φορείς του γενικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αναφέρεται ο αριθμός ασφαλιστικού μητρώου
(VSNR)· για ισπανικό φορέα σημειώνεται ο αριθμός της εθνικής ταυτότητας (DNI) ή ο αριθμός N.I.E σε περίπτωση αλλοδαπών,
ακόμη και αν η ταυτότητα έχει λήξει· για πολωνικό φορέα σημειώνεται ο αριθμός PESEL και ο αριθμός NIP· για πορτογαλικό φορέα,
σημειώνεται επίσης ο αριθμός μητρώου του γενικού συστήματος συνταξιοδότησης, εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει ασφαλισθεί
στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων στην Πορτογαλία· για σλοβακικό φορέα, σημειώνεται η ημερομηνία γεννήσεως· για σλοβενικό φορέα, σημειώνεται ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας (EMŠO)· για ελβετικό φορέα, σημειώνεται ο αριθμός
ασφάλισης AVS/AI(AHV/IV).
(4) Για τους σουηδούς πολίτες, η πληροφορία αυτή δεν μπορεί να παρασχεθεί εκτός αν κριθεί απαραίτητη.
(5) Οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα.
(6) Σημειώνεται αν πρόκειται για δημόσιο σχολείο, για ιδιωτικό σχολείο ή για σχολείο που υπάγεται στον έλεγχο του κράτους. Συμπληρώνεται μόνο αν ο φορέας που αναγράφεται στο πλαίσιο 3 είναι φορέας του Ηνωμένου Βασιλείου.
(6α) Για τις ανάγκες των σλοβακικών φορέων, σημειώνεται αν η φοίτηση είναι πλήρους ή μερικού χρόνου.
(7) Για τις ανάγκες των γερμανικών φορέων, συμπληρώνεται το σημείο 6 αν ο κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει λιγότερες από 10 ώρες
την εβδομάδα.
(8) Συμπληρώνεται αν το έντυπο προορίζεται για φορέα του Βελγίου ή της Φινλανδίας. Η πληροφορία για τον αριθμό των μισών ημερών αναγράφεται σε περίπτωση στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.
(9) Για τις ανάγκες των φορέων των Κάτω Χωρών.
(10) Εφόσον απευθύνεστε στους φορείς της Μάλτας, αναφέρατε εάν το παιδί εισπράττει κάποιου είδους πρόσοδο για τις σπουδές του
και προσδιορίστε το εβδομαδιαίο ποσό.
(11) Για τις ανάγκες των σλοβακικών φορέων, αναφέρατε αν έχει ολοκληρωθεί η μέση εκπαίδευση.
1
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Για οδηγίες και σημειώσεις, βλέπε σελίδα 3 του εντύπου E 402

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

E 402 Παράρτημα

(1)

Συμπληρώνεται από το σχολείο, πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναγράφεται στο πλαίσιο 2, αν η αίτηση για
οικογενειακές παροχές πρέπει να υποβληθεί σε φορέα του Βελγίου ή της Τσεχικής Δημοκρατίας.
1.
1.1. Σε πόσες μισές ημέρες και ώρες την εβδομάδα κατανέμονται τα μαθήματα;
μισές ημέρες .......................................................................................

ώρες .....................................................................................................

1.2. Η διδασκαλία

n γίνεται

n δεν γίνεται πριν από τις 7.00 μ.μ.

1.3. Ο μαθητής

n παρακολουθεί

n δεν παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματα

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, σημειώνεται ο αριθμός των ημερών των απουσιών του και η αιτιολογία
....................................................................................................................................................................................................................................

1.4. Τα μαθήματα που αναφέρονται στο σημείο 1.1 παραπάνω
α) n περιλαμβάνουν

n δεν περιλαμβάνουν

τις ώρες πρακτικής άσκησης εκτός του εκπαιδευτικού ιδρύματος που απαιτούνται για την απόκτηση του επίσημου
διπλώματος.
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σημειώνεται το ποσό των μεικτών αποδοχών ή επιδομάτων που έχουν καταβληθεί:
.......................................................................................................................................................................................................................

για την περίοδο: από ............................................................
β) n περιλαμβάνουν

έως........................................................................................................

n δεν περιλαμβάνουν

τις ώρες που αφιερώνονται στις πρακτικές ασκήσεις μέσα στο ίδρυμα.
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σημειώνεται ο αριθμός των ωρών την εβδομάδα: ....................................................
n δεν περιλαμβάνουν
γ) n περιλαμβάνουν
τις ώρες που αφιερώνονται σε μελέτη μέσα στο ίδρυμα.
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σημειώνεται ο αριθμός των ωρών την εβδομάδα: ....................................................
1.5. Είδος εκπαίδευσης
n Γενική εκπαίδευση

n Τεχνική ή επαγγελματική κατάρτιση

n Τριτοβάθμια μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση

n Πανεπιστημιακή εκπαίδευση

1.6. Ο σπουδαστής

n ετοιμάζει

n Καλλιτεχνική εκπαίδευση

n δεν ετοιμάζει

πτυχιακή εργασία
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, σημειώνεται
— από πότε ετοιμάζει την πτυχιακή εργασία:
— πότε πρέπει να την υποβάλει:

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

1.7. Το πρόγραμμα σπουδών
n έχει εγκριθεί
n αντιστοιχεί

n δεν έχει εγκριθεί από το κράτος
n δεν αντιστοιχεί σε πρόγραμμα σπουδών που έχει εγκριθεί από το κράτος

1.8. Σημειώνονται οι περίοδοι διακοπών

2.

— διακοπές Χριστουγέννων: από ........................................................................
— διακοπές Πάσχα:
από ........................................................................

μέχρι ..........................................................................
μέχρι ..........................................................................

— θερινές διακοπές:

μέχρι ..........................................................................

από ........................................................................

Σχολείο, πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

2.1. Επωνυμία ................................................................................................................................................................................................................
2.2. Διεύθυνση (5) ..........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

2.3. Σφραγίδα

2.4. Ημερομηνία
........................................................................

2.5. Υπογραφή
........................................................................
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