
Α  Ι  Σ  Η    Η 
Δγγπαθήρ / Γήλωζηρ Σέκνος ζηα Μηηπώα Β.Ο.Δ.Α. 

 

  

Δπώνςμο: …………………………….…..……………... 
 

Όνομα: …………………………….………………..……. 
 

Παηπώνςμο: ……………….…………………….….…... 
 

Μηηπώνςμο: ………………………….………….……… 
 

Όπλο ή ώμα: ………………….………………….…… 
(*) Αλαγράθεηαη θαηά περίπηωζε ΠΝ ή Λ.Σ. 
 

Βαθμόρ: ……………………………….………….……… 
 

Μιζθολογική Καηηγοπία: (*) Κσθιώλεηαη θαηά περίπηωζε 
 

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

Διδικόηηηα: ……….………………………………….….. 
 

Τπηπεζία: …..………………….………................. 
 

Απιθμόρ Μηηπώος: ……………………….……….…… 
 

Απιθμόρ Δλέγσος Μιζθοδοζίαρ (ΠΝ): ….…….…….. 
                                 ή 

Μησανογπαθικόρ Απιθμόρ (Λ): …….………….…… 
 

Απιθμόρ Μηηπώος Μεπιζμαηούσος: (*) 
 

…………………………………………………..……… 
(*) Αθορά κόλο απόζηραηοσς / κερηζκαηούτοσς ΜΤΝ 
 

Γιεύθςνζη Καηοικίαρ: ................................................ 
 

…………………………………….……………………….. 
 

Πεπιοσή: ……………………….………………………… 
 

Σασςδπομικόρ Κώδικαρ: ……….……………………..                                         
 

Σηλέθωνο Οικίαρ: …………….….……………………. 
 

Κινηηό Σηλέθωνο: ……………….……………………. 
 

e-mail: ……………………………….……………………   
 

 Τποβαλλόμενα Γικαιολογηηικά: (καηά πεπίπηωζη) 

 
 

1. Λεμηαξρηθή πξάμε γελλήζεσο. 

 

2. Απόδεημε θαηαβνιήο δηθαηώκαηνο εγγξαθήο ηέθλνπ. 

 
 

3. Απνγξαθηθό Γειηίν ελ ελεξγεία κεηόρνπ ή κεξηζκαηνύρνπ 
ΜΤΝ, (ππό ηύπνπ Υπεύζπλεο Γήισζεο). 

 

4. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ γνλέα πνπ δεν επηζπκεί ηελ από 
κέξνπο ηνπ αζθάιηζε / εγγξαθή ηνπ ηέθλνπ. Αθνξά ΜΟΝΟ 
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ και νη δύν γνλείο είλαη κέηνρνη ΜΤΝ, γηα 
ηελ επηινγή εθείλνπ πνπ ζα εγγξάςεη / αζθαιίζεη ην ηέθλν 
ζηα κεηξώα ΒΟΔΑ ηνπ Τακείνπ (σο άξζξν 2, παξ. 3, Κ.Υ.Α. 
871.1/27 από 11-01-1985 Υπνπξγώλ Δζληθήο Άκπλαο θαη 
Οηθνλνκηθώλ, ΦΔΚ Β΄359 / 31-05-1985). 

 

5. Πξάμε πηνζεζίαο ή αλαγλώξηζεο ηέθλνπ (αθνξά κόλν ηηο 
αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο). 

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

Γιεύθςνζη Λογιζηικού - Σμήμα Δλέγσος 
Τει. 210 3322067, 73, 71, 72 - Fax: 210 3821801 

e-mail επηθνηλσλίαο: elegxos@mtn.gr  
 
 

1. Υπνβάιισ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη 
παξαθαιώ γηα ηην εγγπαθή ηνπ / ησλ θάησζη 
ηέθλνπ / σλ κνπ ζηα Μεηξώα Β.Ο.Δ.Α. ΜΤΝ:        
 (αναθέπονηαι μόνο ηέκνα πος δεν έσοςν δηλωθεί) 
 

α) Φύιν ηέθλνπ: .…………………….……..….……. 
 

Ηκεξνκελία γελλήζεσο: .….…………..….….…..… 
 

Ολνκαηεπώλπκν: …………………….…..…….…… 
      

β) Φύιν ηέθλνπ: .…………………….……..….……. 
 

Ηκεξνκελία γελλήζεσο: .….…………..….….…..… 
 

Ολνκαηεπώλπκν: …………………….…..…….…… 
 

2. Δίλαη ζε ζειπά γεννήζεωρ αληίζηνηρα ην: 
 
 

    α) …………. ηέθλν κνπ 
 

    β) …………. ηέθλν κνπ 
         (αναγράθεηαι καηά περίπηωζη: 1

ο
, 2

ο
, 3

ο
, 4

ο
 κλπ) 

    

Έηεπορ γονέαρ Μέηοσορ ΜΣΝ : ….….…....(*) 
 

(*) Σσμπληρώνεηαι καηά περίπηωζη: 

 

- ΝΑΙ, αλ ο έηερος γολέας ηοσ ηέθλοσ είλαη ελ ελεργεία 
ζηέιετος ηοσ ΠΝ ή ηοσ ΛΣ ή κερηζκαηούτος ΜΤΝ  

 

- ΟΦΙ, αλ δελ έτεη ζτέζε κε ηο ΠΝ ή ηο ΛΣ 
 

3. Δπιθςμώ όπσο, νη νθεηιόκελεο αλαδξνκηθέο 
θξαηήζεηο Β.Ο.Δ.Α. εμνθιεζνύλ σο αθνινύζσο:   
 

[Προζοτή: Αθορά αποκλειζηικά και μόνο ηις περιπηώζεις 
εκπρόθεζμης δήλωζης ηοσ ηέκνοσ ζηο Ταμείο, ήηοι πέραν 
ηοσ 6μήνοσ από ηην ημερομηνία ηης γεννήζεώς ηοσ] 

 

(κσκλώνεηαι καηά περίπηωζη) 

 

 α. Μέζω μιζθοδοζίαρ (ένηοκα), ζε ηζόπνζεο 
κεληαίεο δόζεηο, όζνη θαη νη κήλεο ηεο νθεηιήο. 

 
 

β. Δθάπαξ εξόθληζη (άηοκα), κέζσ θαηάζεζεο 
ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ηεξεί ην ΜΤΝ.  

 

Ο Αιηών / Η Αιηούζα 

 

………………………… 
(Υπνγξαθή) 

 

Ημεπομηνία, …...… - …..… - ….…. 
 
           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. 

*** Δπιζημαίνεηαι:  
α)  Η εγγραθή ζηα κεηρώα Β.Ο.Δ.Α. ΜΤΝ είλαη δσλεηηθή γηα ηέθλα κε πηζηοποηεκέλε αλαπερία (ποζοζηό 67% θαη άλω). 
β) Τέθλα ηωλ οποίωλ οη γολείς είλαη κέηοτοη δηαθορεηηθώλ Μεηοτηθώλ Τακείωλ ηωλ ΔΓ, δύλαληαη λα αζθαιίδοληαη γηα ηε τορήγεζε    
    ηοσ βοεζήκαηος θαη από ηοσς δύο (2) γολείς, εάλ ηο επηζσκούλ. 
γ) Τέθλα ηωλ οποίωλ οη γολείς είλαη θαη οη δύο κέηοτοη ΜΤΝ αζθαιίδοληαη μόνο από ηολ έλα γολέα θαηόπηλ θοηλής σπεύζσλες δήιωζες    
    ηωλ γολέωλ προς ηο Τακείο. Υποτρέωζη εγγραθής ηων σπόλοιπων παιδιών έτει ο γονέας ποσ αζθάλιζε ηο 1

ο
 ηέκνο. 

ν 

mailto:elegxos@mtn.gr

