
 

Α  Ι  Σ  Η    Η 
Δγγπαθήρ / Γήλωζηρ Γάμος - ύμθωνος ςμβίωζηρ 

  
 
Δπώνςμο: …………………………….….……………... 
 

Όνομα: …………………………….……………….……. 
 

Παηπώνςμο: ……………….……………………….…... 
 

Μηηπώνςμο: ………………………….………………… 
 

Όπλο ή ώμα: (*) ……………….……….…………..… 
(*) Αναγράθεηαι καηά περίπηωζη ΠΝ ή Λ.Σ. 

 

Βαθμόρ: ………………………….…….………………… 
 

Μιζθολογική Καηηγοπία: (*) Κσκλώνεηαι καηά περίπηωζη 
 

         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 μόνο απόζηραηοσς / μεριζμαηούτοσς ΜΤΝ 

 

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

…………………………………………………………….. 
 

Πεπιοσή: ………………………………………………… 
 

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

Σηλέθωνο Οικίαρ: …………….………………………. 
 

Κινηηό Σηλέθωνο: ……………………………………. 
 

e-mail: ……………………………………………………   
   
Τποβαλλόμενα Γικαιολογηηικά: (καηά πεπίπηωζη ηα α/α 1 ή 2) 
 

1. Λεμηαξρηθή Πξάμε Γάκνπ 
 

2. Λεμηαξρηθή Πξάμε Σύκθωλνπ Σπκβίωζεο. 
 

3. Παξαζηαηηθό / Απόδεημε θαηαβνιήο ηειώλ ππέξ ΜΤΝ. 
 

4. Απνγξαθηθό Γειηίν ελ ελεξγεία κεηόρνπ ή κεξηζκαηνύρνπ   
    ΜΤΝ, (ππό κνξθή Υπεύζπλεο Γήιωζεο) 
 

5. ……….………………………………………………………….. 
 

 

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

Γιεύθςνζη Λογιζηικού - Σμήμα Δλέγσος 
Τει. 210 3322067, 73, 71 & 72 

Fax: 210 3821801 
e-mail επηθνηλωλίαο: elegxos@mtn.gr  

 
1. Υπνβάιιω ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη 
παξαθαιώ γηα ηην εγγπαθή ηνπ / ηεο ζπδύγνπ 
κνπ ή ηνπ έηεξνπ κέινπο ζπλαθζέληνο ζύκθωλνπ 
ζπκβίωζεο, ζηα κεηξώα ηνπ Τακείνπ: 

(κσκλώνεται κατά περίπτωσε) 
 
 

     α. Ληξιαπσική Ππάξη Γάμος 
 

      β. Ληξιαπσική Ππάξη ύμθωνος ςμβίωζηρ 
 
 

 

2. Ηκεξνκελία ηέιεζεο γάκνπ ή έλαξμε ηζρύνο 
ζύκθωλνπ ζπκβίωζεο, ωο αθνινύζωο: 
 

………………………………………………….. 
 
 

 

3. Oλνκαηεπώλπκν ζπδύγνπ ή έηεξνπ κέινπο 
ζύκθωλνπ ζπκβίωζεο: 
 

………………………………………………..… 
 
 

 

4. Μέηνρνο ΜΤΝ : (*) …….……….... 
 
 

(*) Σσμπλερώνεται κατά περίπτωσε και αυορά το / τε 
σύδσγο ή το έτερο μέλος τοσ σύμυωνοσ σσμβίωσες. 

 

 

- ΝΑΙ, αν είναι εν ενεργεία ζηέλετος ηοσ ΠΝ ή ηοσ ΛΣ 
  ή μεριζμαηούτος ΜΤΝ  

 
 

- ΟΧΙ, αν δεν έτει ζτέζη με ηο ΠΝ ή ηο ΛΣ 
 
 

 

5. Όπιν ή Σώκα : (*) …………………. 

 
 

(*) Αναγράυεται κατά περίπτωσε ΠΝ ή ΛΣ 
 
 

Σπκπιεξώλεηαη ΜΟΝΟ εάλ ο / η ζύζσγος ή ηο μέλος 
ποσ εγγράθεηαι έτει οιαδήποηε ζτέζη με ηο ΠΝ ή ηο ΛΣ 
 

Ο Αιηών / Η Αιηούζα 
 

………………………… 
(Υπνγξαθή) 

 

Ημεπομηνία,  …..…. - …….… - …...... 

 
 
           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

