
 

Α  Ι  Σ  Η    Η 
  
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: ……….………………………………….….. 
 

Τπηρεζία: …..………………….………................. 
 

Αριθμός Μηηρώοσ: ……………………….……….…… 
 

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

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

Αριθμός Μηηρώοσ Μεριζμαηούτοσ: (*) 
 

…………………………………………………..…………. 
(*) Αθνξά κόλν απόζηξαηνπο / κεξηζκαηνύρνπο ΜΤΝ 

 

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

…………………………………….……………………….. 
 

Περιοτή: ……………………….………………………… 
 

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

Σηλέθωνο Οικίας: …………….….……………………. 
 

Κινηηό Σηλέθωνο: ……………….…………………….. 
 

A.M.K.A.: …………………………………………..…….. 
 

Α.Φ.Μ.: …………………………………………………… 
 

Γ.Ο.Τ.: ………………………………….………………… 
 

e-mail: ……………………………….……………………   
 

Τποβαλλόμενα Γικαιολογηηικά: (καηά περίπηωζη) 

 

1. ………………………………………………………………... 

 

2. ………………………………………………………………... 

 

3. ………………………………………………………………... 

 

4. ………………………………………………………………... 

 

5. ………………………………………………………………... 
 

 

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

Γιεύθσνζη Λογιζηικού 
Σμήμα Δλέγτοσ 

Τει. 210 3322067, 73, 71, 68, 72 & 70 
Fax: 210 3821801 

e-mail επηθνηλωλίαο: elegxos@mtn.gr   
 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
  

Ο Αιηών / Η Αιηούζα 

 

………………………… 
(Υπνγξαθή) 

 

Ημερομηνία, …...… - …..… - ….…. 
 

 

 
          Βεβαηώλω όηη ηα πξνζωπηθά κνπ δεδνκέλα, όπωο απηά 
αλαθέξνληαη ωο αλωηέξω ζηελ παξνύζα, ηπγράλνπλ επίθαηξα θαη 
νξζά θαη ηα παξέρω 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 πιήξωο θαη πξνζεθόληωο από ην 
αλωηέξω Τακείν, όπωο θαη γηα ηα λόκηκα δηθαηώκαηά κνπ [Άξζξα 
15-20 Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ Δ.Δ. 
(2016/679)]. 
        Δπηπιένλ, παξέρω ηε ξεηή θαη ειεύζεξε ζπλαίλεζή κνπ γηα 
ηε δηαβίβαζε ηωλ αλωηέξω πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ 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 αλωηέξω 
έλλνκε αηηία. 
        Οπνηαδήπνηε ηπρόλ κεηαβνιή ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ, 
πνπ έρω ρνξεγήζεη θαηά ηα αλωηέξω, ζα γλωζηνπνηείηαη κε 
κέξηκλά κνπ ζην «ΜΔΤΟΦΙΚΟ ΤΑΜΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» κε ζθνπό ηελ 
πξνζήθνπζα επηθαηξνπνίεζή ηνπο. 

 

ν 

mailto:elegxos@mtn.gr

