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ΠΡΟ: ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (1) 
Γιάδζησλνο 1, Τ.Κ. 106 77, Αζήλα 
Γηεύζπλζε Λνγηζηηθνύ - Σκήκα Διέγρνπ 
Τει. 210 3322067, 73, 71, 72 & 70 
Fax: 210 3821801 
e-mail επηθνηλσλίαο: elegxos@mtn.gr  
Σπλεκκέλα: Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (πξόζθαην) 

 

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο   Γ Δ Λ Σ Ι Ο 

Δ Ν   Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι Α   Μ Δ Σ Ο Υ Ο Τ   &   Μ Δ Ρ Ι  Μ Α Σ Ο Τ Υ Ο Τ   ΜΣΝ 

 

 
 

Τ Π Δ Τ Θ Τ Ν Η   Γ Η Λ Ω  Η 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ παξνύζα δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8, παξ. 4, λ.1599/1986) 

 
     1. Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.1599/1986, δειώλσ ππεύζπλα θαη κε γλώζε ησλ ζπλεπεηώλ 
ηνπ λόκνπ πεξί ςεπδνύο δειώζεσο όηη, ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνύλ είλαη αιεζή θαη νξζά: (2)

 

 

α. Αηνκηθά ηνηρεία  

 

Δπώλπκν : …………………………………………………………………………..……. 

Όλνκα : …………………………………………………………………………..……. 

Παηξώλπκν : …………………………………………………………………………..……. 

Μεηξώλπκν : ……………………………………………………………..…………………. 

Ηκεξνκελία Γελλήζεσο : ………………………………………………….…..……………...…………. 

Βαζκόο  : …………………………………………………………………………..……. 

Όπιν ή ώκα (ΠΝ ή Λ..) : ………….……………………………………………………..……..……….. 

Αξηζκόο Μεηξώνπ  : …………………………………………………………………………..……. 

Αξηζκόο Διέγρνπ Μηζζνδνζίαο (ΠΝ) : ……………………………………………. (αθνξά ηα ζηειέρε ΠΝ) 

Μεραλνγξαθηθόο Αξηζκόο (Λ) : …………………………………………… (αθνξά ηα ζηειέρε Λ..) 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Μεξηζκαηνύρνπ : ……………………….. (αθνξά κόλν απόζηξαηνπο / κεξηζκαηνύρνπο) 

A.M.K.A.: ………………………. Α.Φ.Μ.: ………………………. Γ.Ο.Y. : ………………..…………….. 

Γηεύζπλζε Καηνηθίαο : …………………………………………..……. Αξηζκόο : …...…Σ. Κ. : ………  

Πεξηνρή : …………………..………… Πόιε : …………....……....…... Ννκόο :   ……………..………. 

Σειέθσλo Οηθίαο (ζηαζεξό) : ……………..….…….....….. Κηλεηό : ……….…………………….….. 

Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ (e-mail) : ………………….……….…………………..…… 

 

 

β. ηνηρεία Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο (ηξέρνπζα θαη ηπρόλ πξνεγνύκελεο κεηαβνιέο)  

 

Σξέρνπζα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε (*) :  ……………………………………………………………… 

(*) Γειώλεηαη θαηά πεξίπησζε: [Άγακνο/ε - Έγγακνο/ε (γάκνο ή ζύκθσλν ζπκβίσζεο) - Σε Γηάζηαζε - 
Γηαδεπγκέλνο/ε - Σε Φεξεία]  

Ολνκαηεπώλπκν πδύγνπ  : ………………………………………………………………………….….. 
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Αλαθέξεηαη σο αθνινύζσο, ην ζύλνιν ησλ κεηαβνιώλ ηεο νηθνγελεηαθήο κνπ θαηάζηαζεο, 
[γάκνη, δηαδεπθηήξηα, ζύκθσλα ζπκβίσζεο, ιύζε ζύκθσλσλ ζπκβίσζεο, ηπρόλ ζάλαηνη θαζώο θαη ηέθλα 
(αξηζκεηηθά) πνπ απνθηήζεθαλ εληόο θαη εθηόο γάκνπ ή ζύκθσλνπ θαηά πεξίπησζε] : 

α/α  
Γάκνπ 

ή 
πκθώλνπ 
πκβίσζεο 

Ολνκαηεπώλπκν πδύγνπ 
Ηκεξνκελία 
γελλήζεσο 

ζπδύγνπ 

Ηκεξνκελία 
Γάκνπ 

ή 

πκθώλνπ 
πκβίσζεο 

Ηκεξνκελία 
Γηάδεπμεο, 

Λύζεο, 
Θαλάηνπ 

Σέθλα πνπ 
απνθηήζεθαλ 
(αξηζκεηηθά 
αλά γάκν) 

1
νο

       

2
νο

       

3
νο

       

4
νο

       

 

Αλαθέξεηαη σο αθνινύζσο, ην ζύλνιν ησλ ηέθλσλ κνπ θαηά ζεηξά γελλήζεσο, πνπ απνθηήζεθαλ 
εληόο θαη εθηόο γάκνπ ή ζύκθσλνπ ζπκβίσζεο, θπζηθά, ζεηά, λνκηκνπνηεζέληα ή αλαγλσξηζζέληα : 

α/α Ολνκαηεπώλπκν ηέθλνπ 
Ηκεξνκελία 
γελλήζεσο 

ηέθλνπ 

Ολνκαηεπώλπκν 
έηεξνπ γνλέα ηέθλνπ 

(*) Έηεξνο γνλέαο 
ηέθλνπ Μέηνρνο 

ΜΣΝ / ΜΣ /  ΜΣΑ 
(λαη ή όρη)  

1
ν 
     

2
ν
      

3
ν
      

4
ν
      

5
ν
      

6
ν
     

 

(*) Δπηζεκάλζεηο: Σηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε ζηήιε κε επηθεθαιίδα Έηεξνο γνλέαο Μέηνρνο ΜΤΝ / ΜΤΣ / ΜΤΑ, ζπκπιεξώλεηαη 
θαηά πεξίπησζε κε λαη ή όρη, πξνθεηκέλνπ λα δεισζεί ηπρόλ ύπαξμε ή κε κεηνρηθήο ζρέζεο ηνπ έηεξνπ γνλέα ηνπ ηέθλνπ ζε 

θάπνην εθ ησλ ηξηώλ Μεηνρηθώλ Τακείσλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ή Σσκάησλ Αζθαιείαο (ΜΤΝ, ΜΤΣ, ΜΤΑ). 
Σε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο (λαη), αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά ην Μεηνρηθό Τακείν πνπ είλαη κέηνρνο ν έηεξνο γνλέαο. 
 

      2. Γηα ηελ εθ ηνπ Τακείνπ ελεκέξσζε ησλ κεηόρσλ ΜΤΝ (ελ ελεξγεία ζηειερώλ ΠΝ-Λ.Σ. θαη 
κεξηζκαηνύρσλ ηνπ Τακείνπ), γλσξίδνληαη ηα αθόινπζα:                                                                                                      

 α. Δθ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θαηαζηαηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Τακείνπ, ζην π.δ. 21 / 31 Οθη. 1932 
(ΦΔΚ Α΄387/31.10.1932) νξίδεηαη όηη, ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ησλ κεηόρσλ / κεξηζκαηνύρσλ ηνπ, 
ηα δηθαηνύκελα πξνζηαζία ππό ηνπ ΜΤΝ (πρ ζύδπγνο, ηέθλα), εγγξάθνληαη ζηα κεηξώα ηνπ θαη 
ζηε κεξίδα ηνπ πξνζηάηε ή ζε ηδία κεξίδα κεηά ην ζάλαηό ηνπ, θαηόπηλ αηηήζεσο απηώλ ή ησλ 
πξνζηαηώλ ηνπο, ππνρξενπκέλσλ λα ππνβάινπλ ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά θαη ηα νξηδόκελα εθ 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ηέιε ππέξ ΜΤΝ.                                                                                                   

 β. Σηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55Α, ηνπ π.δ. ηεο 21εο/31εο.10.1932 (ΦΔΚ Α΄387/31.10.1932), 
όπσο απηό πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 37 ηνπ λ.5018/2023 (ΦΔΚ Α΄25/09.02.2023), νξίδεηαη ε 
ππνρξέσζε δήισζεο γάκνπ ή ζύκθσλνπ ζπκβίσζεο, κε θαηαβνιή εθάπαμ πνζνύ  ππέξ ΜΤΝ. Tν 
θαηά πεξίπησζε αλαινγνύλ πνζό θξάηεζεο έρεη νξηζηεί, ζηηο σο άλσ δηαηάμεηο, αλά 
κηζζνινγηθή θαηεγνξία κεηόρνπ θαη θαηαβάιιεηαη εκπξόζεζκα ζην Σακείν εληόο έμη (6) 
κελώλ από ηελ εκεξνκελία ηέιεζεο γάκνπ ή ζύλαςεο ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο. Δθόζνλ 
παξέιζεη ην σο άλσ ρξνληθό δηάζηεκα, ν ππόρξενο ζεσξείηαη εθπξόζεζκνο θαη επηβαξύλεηαη κε 
πξνζαύμεζε πέληε (5) επξώ γηα θάζε εμάκελν εθπξόζεζκεο δήισζεο. Γηα ρξόλν θαζπζηέξεζεο 
κηθξόηεξν ηνπ εμακήλνπ (6κήλνπ) ην πνζό ησλ πέληε (5) επξώ θαηαβάιιεηαη νιόθιεξν. Τν 
ζπλνιηθό πνζό ηεο πξνζαύμεζεο δε δύλαηαη λα ππεξβαίλεη θαηά πεξίπησζε, ην δηπιάζην ηνπ 
πνζνύ ηεο θξάηεζεο πνπ έρεη νξηζηεί αλά κηζζνινγηθή θαηεγνξία. Υπνρξέσζε θαηαβνιήο 
θξάηεζεο πθίζηαηαη γηα θάζε επόκελν γάκν ή ζύκθσλν ζπκβίσζεο. Σε πεξίπησζε ιύζεο γάκνπ ή 
ζύκθσλνπ ζπκβίσζεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο θξάηεζεο, ην παξαθξαηεζέλ πνζό δελ επηζηξέθεηαη 
ζηνλ κέηνρν.                                                                                                       
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 γ. Δπηπξόζζεηα, ζηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Υ.Α. 871.1/27 ηεο 11.01.1985 Υπνπξγώλ Δζληθήο 
Άκπλαο θαη Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ Β΄359/31.05.1985) πνπ δηέπεη ην Βνήζεκα Οηθνγελεηαθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Απηνηέιεηαο ΜΤΝ (ΒΟΔΑ) νξίδεηαη ξεηώο όηη, ην Μεηνρηθό Τακείν Ναπηηθνύ 
αζθαιίδεη ηα παηδηά ησλ κεηόρσλ θαη κεξηζκαηνύρσλ ηνπ. Η παξερόκελε εθ ηνπ Σακείνπ εηδηθή 
αζθάιηζε ΒΟΔΑ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα λόκηκα, ηα λνκηκνπνηεζέληα θαη ηα ζεηά παηδηά ησλ 
θπξίσο αζθαιηζκέλσλ ελ ελεξγεία κεηόρσλ θαη κεξηζκαηνύρσλ ΜΤΝ, νη νπνίνη ππνρξενύληαη λα 
δειώζνπλ / εγγξάςνπλ ηα ηέθλα ηνπο ζην Σακείν, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ 
από ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπο, ή ηε λνκηκνπνίεζή ηνπο, ή ηελ πηνζεζία ηνπο. Σηελ 
πεξίπησζε πνπ θαη νη δύν γνλείο είλαη κέηνρνη ή κεξηζκαηνύρνη ηνπ Τακείνπ, ηόηε ηα ηέθλα 
αζθαιίδνληαη κόλν από ηνλ έλα γνλέα θαηόπηλ θνηλήο, κε αλαθιεηήο δήισζεο ησλ γνλέσλ πξνο 
ην Τακείν. Τπνρξέσζε εγγξαθήο ησλ ππόινηπσλ ηέθλσλ, πέξαλ ηνπ πξώηνπ, έρεη ν γνλέαο 
πνπ αζθάιηζε ην πξώην παηδί. Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο δήισζεο ηνπ παηδηνύ θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε νθεηιήο κεληαίσλ θξαηήζεσλ  ΒΟΔΑ, νη εηζθνξέο πνπ νθείινληαη, θαηαβάιινληαη βάζεη 
ησλ απνδνρώλ (κηζζνινγηθώλ ζηνηρείσλ) πνπ δηθαηνύηαη ν ελεξγόο κέηνρνο ή κεξηζκαηνύρνο θαηά 
ην ρξόλν ηεο θαηαβνιήο / δηαπίζησζεο ηεο νθεηιήο. Δάλ ην νθεηιόκελν πνζό εηζθνξώλ δελ 
εμνθιεζεί εθάπαμ, παξαθξαηείηαη εληόθσο, ζε κεληαίεο δόζεηο, ν αξηζκόο ησλ νπνίσλ δελ δύλαηαη 
λα ππεξβαίλεη ηνπο κήλεο νθεηιήο, κε επηηόθην εθείλν πνπ ηζρύεη θάζε θνξά γηα ηα ρνξεγνύκελα 
από ην Τακείν ηνθνρξεσιπηηθά δάλεηα ζηνπο κεηόρνπο / κεξηζκαηνύρνπο ηνπ.                                                                                                     

 δ. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ θνξέσλ κηζζνδνζίαο ή ζπληαμηνδόηεζεο, 
γηα ηπρόλ κεηαβνιέο ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ελ ελεξγεία κεηόρσλ θαη κεξηζκαηνύρσλ 
ΜΤΝ αληίζηνηρα, απνηειεί αηνκηθή ηνπο ππνρξέσζε θαη όρη ηνπ Σακείνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηελεξγεζνύλ πεξαηηέξσ, ηπρόλ πξνθύπηνπζεο, δηθαηνύκελεο εθ ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο 
λνκνζεζίαο νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, ζηε κηζζνδνζία ή ζηε ζύληαμε ησλ δηθαηνύρσλ.                                                                                                     

 ε. Πιένλ ησλ αλσηέξσ, νη κεξηζκαηνύρνη ΜΤΝ ππνρξενύληαη, ζε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη θαηόπηλ εθδόζεσο ζρεηηθήο 
Τξνπνηεηηθήο Πξάμεο από ηνλ αξκόδην θνξέα ζπληαμηνδόηεζεο, λα ελεκεξώζνπλ άκεζα ην 
Τακείν, πξνζθνκίδνληαο ζε απηό ηε ζρεηηθή εθδνζείζα επηθαηξνπνηεκέλε πξάμε. 
  
     3. Γειώλσ ππεύζπλα όηη, ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα, ηπγράλνπλ επίθαηξα θαη νξζά θαη ηα 
παξέρσ κε ηε ξεηή θαη ειεύζεξε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηνλ απνθιεηζηηθό ζθνπό ηεο λόκηκεο 
επεμεξγαζίαο ηνπο, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο, γηα ηνλ νπνίν ελεκεξώζεθα πιήξσο θαη 
πξνζεθόλησο από ην ΜΤΝ, όπσο θαη γηα ηα λόκηκα δηθαηώκαηά κνπ [Άξζξα 15-20 Γεληθνύ 
Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Δ.Δ. (2016/679)].  
  
     4. Έιαβα γλώζε ηεο ππνρξέσζήο κνπ λα πξνβώ ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 
δειώζσ ζην Τακείν, εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηπρόλ 
πξνθύςεη ζηελ νηθνγελεηαθή κνπ θαηάζηαζε (πρ γάκνο, ζύκθσλν ζπκβίσζεο, δηαδεπθηήξην, ιύζε 
γάκνπ ή ζύκθσλνπ ζπκβίσζεο, γέλλεζε ηέθλνπ, ζάλαηνο ζπδύγνπ ή ηέθλνπ, θ.ιπ.), είηε σο ελ 
ελεξγεία κέηνρνο ή σο απόζηξαηνο κεξηζκαηνύρνο ΜΤΝ. 
        

     5. Σπλαθώο ησλ αλσηέξσ, νθείισ / ππνρξενύκαη λα αλαγγείισ εγγξάθσο ζην Σακείν, 
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξνύζαο δήισζήο κνπ, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε / 
επηθαηξνπνίεζε ησλ θαηερόκελσλ εθ ηνπ Τακείνπ ζηνηρείσλ ηνπ αηνκηθνύ κνπ θαθέινπ. 
       

        Ηκεξνκελία : …… - …….. - 20…. 
                  

                            Ο δειώλ / Η δεινύζα 

 

 

 

                   (Υπνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ε Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε δήισζε. 

(2) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε 
ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα 
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη 
κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.». 


