
Α  Ι  Σ  Η    Η 
Απονομής Μερίζμαηος ΜΣΝ & ΜΣΝ / ΔΚΟΔΜΝ 

(νέοσ μεριζμαηούτοσ) 
 
 

 
Δπώνσμο: …………………………….…..……………... 
 

Όνομα: …………………………….………………..……. 
 

Παηρώνσμο: ……………….…………………….….…... 
 

Μηηρώνσμο: ………………………….………….……… 
 

Όπλο ή ώμα: ………………….………………….…… 
(*) Αναγράυεται κατά περίπτωση ΠΝ ή Λ.Σ. 
 

Βαθμός: ……………………………….………….……… 
 

Μιζθολογική Καηηγορία: (*) Κυκλώνεται κατά περίπτωση 
 

         Α                   Β                               Γ  
   (Α..Δ.Ι.)       (Α...Τ.)      (ΔΠ.ΟΠ.-Ο.Π.Τ-Δ.Μ.Θ.) 
 

Διδικόηηηα: ……….………………………………….….. 
 

Αριθμός Μηηρώοσ: ……………………….……….…… 
 

Αριθμός Δλέγτοσ Μιζθοδοζίας (ΠΝ): ….…….…….. 
                                 ή 

Μητανογραθικός Αριθμός (Λ): …….………….…… 
 

Γιεύθσνζη Καηοικίας: ................................................ 
 

…………………………………….……………………….. 
 

Περιοτή: ……………………….………………………… 
 

Σατσδρομικός Κώδικας: ……….……………………..                                         
 

Σηλέθωνο Οικίας: …………….….……………………. 
 

Κινηηό Σηλέθωνο: ……………….……………………. 
 

e-mail: ……………………………….……………………   
 

Τποβαλλόμενα Γικαιολογηηικά: 

 

1. Πξνεδξηθό Γηάηαγκα Απνζηξαηείαο (Φ.Δ.Κ.). 
 

2. Απόζπαζκα / Αληίγξαθν Φύιινπ Μεηξώνπ. 
 

3. Φύιιν Γηαθνπήο Μηζζνδνζίαο. 
 

4. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο. 
 

5. Τξαπεδηθόο Λνγαξηαζκόο & ΙΒΑΝ (Φσηνηππία ηεο πξώηεο 
ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο κε πξώην 
όλνκα, απηό ηνπ δηθαηνύρνπ κεξίζκαηνο). 
 

6. Απνδεηθηηθό έγγξαθν Α.Φ.Μ. θαη Γ.Ο.Υ. ππαγσγήο. 
 

7. Απνδεηθηηθό έγγξαθν Α.Μ.Κ.Α. 
 

8. Σπληαμηνδνηηθή Πξάμε (απνζηέιιεηαη αληίγξαθν από ηνλ 
αξκόδην θνξέα ζπληαμηνδόηεζεο είηε ειεθηξνληθά, είηε 
ππνβάιιεηαη ζην Τακείν από ηνλ ελδηαθεξόκελν).. 

 

9. Απνγξαθηθό Γειηίν απόζηξαηνπ κεξηζκαηνύρνπ ΜΤΝ ππό 
ηύπνπ Υπεύζπλεο Γήισζεο. 

 

 10. Σηνηρεία Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο (θσηνηππία ηαπηόηεηαο). 

ΠΡΟ: MΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 
Γιάδζησλνο 1, Τ.Κ. 106 77, Αζήλα 

Γιεύθσνζη Λογιζηικού - Σμήμα Μεηότων 
Τει. 210 3833943 - 210 3322053, 054, 037, 036 

Fax: 210 3839084 
e-mail επηθνηλσλίαο: merismata@mtn.gr  

 

 

1.   Αιηώ ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο, γηα ηελ 
απονομή μερίζμαηος ιόγσ απνζηξαηείαο 
κνπ, θαηόπηλ ιήςεσο αξκνδίσο ηεο ζρεηηθήο 
Σπληαμηνδνηηθήο κνπ Πξάμεο, είηε από ηνλ 
ππεύζπλν θνξέα έθδνζήο ηεο ειεθηξνληθά, 
είηε θαηόπηλ ππνβνιήο ηεο από κέξνπο κνπ 
ζην Τακείν. 

2.   Σπλεκκέλα κε ην παξόλ, ππνβάιισ ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 
απνλνκή. 

3.  Δπηπξνζζέησο, δειώλσ όηη νηαδήπνηε  
κεηαβνιή ηπρόλ επέιζεη, ζηελ νηθνγελεηαθή 
κνπ θαηάζηαζε, ζηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο 
κνπ ή ζηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο κνπ, 
ππνρξενύκαη λα ην γλσζηνπνηήζσ 
εγθαίξσο ζην Τακείν.  

4.   Σπγθαηαηίζεκαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 
πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ γηα ηνπο 
ζθνπνύο ηεο παξνύζαο αίηεζεο, ε νπνία 
ελέρεη ζέζε Υπεύζπλεο Γήισζεο ηνπ λ. 
1599/86 «Πεξί Χεπδνύο Γειώζεσο» 
έρνληαο γλώζε ησλ ζπλεπεηώλ. 

 

Ο Αιηών / Η Αιηούζα 

 

………………………… 
(Υπνγξαθή) 

 
 

Ημερομηνία, …...… - …..… - ….…. 
 

 

 
          Βεβαηώλσ όηη ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα, όπσο απηά 
αλαθέξνληαη σο αλσηέξσ ζηελ παξνύζα, ηπγράλνπλ επίθαηξα θαη 
νξζά θαη ηα παξέρσ ζην «ΜΔΤΟΦΙΚΟ ΤΑΜΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» κε ηε 
ξεηή θαη ειεύζεξε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηνλ απνθιεηζηηθό ζθνπό 
ηεο λόκηκεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ζην πιαίζην ηεο αηηήζεώο κνπ, γηα 
ηνλ νπνίνλ θαη ελεκεξώζεθα πιήξσο θαη πξνζεθόλησο από ην 
αλσηέξσ Τακείν, όπσο θαη γηα ηα λόκηκα δηθαηώκαηά κνπ [Άξζξα 
15-20 Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Δ.Δ. 
(2016/679)]. 
        Δπηπιένλ, παξέρσ ηε ξεηή θαη ειεύζεξε ζπλαίλεζή κνπ γηα 
ηε δηαβίβαζε ησλ αλσηέξσ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κνπ πξνο 
ηξίηνπο ππεπζύλνπο επεμεξγαζίαο (ηξάπεδεο, δεκόζηεο αξρέο θηι), 
εθόζνλ θαζίζηαηαη αλαγθαίν, κε ζθνπό ηε λόκηκε επεμεξγαζία 
ηνπο γηα ζθνπνύο πνπ ηεινύλ ζε αηηηώδε ζρέζε κε ηελ αλσηέξσ 
έλλνκε αηηία. 
        Οπνηαδήπνηε ηπρόλ κεηαβνιή ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, 
πνπ έρσ ρνξεγήζεη θαηά ηα αλσηέξσ, ζα γλσζηνπνηείηαη κε 
κέξηκλά κνπ ζην «ΜΔΤΟΦΙΚΟ ΤΑΜΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» κε ζθνπό ηελ 
πξνζήθνπζα επηθαηξνπνίεζή ηνπο. 

 

ν 

mailto:merismata@mtn.gr

