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ΠΡΟΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (1) 
Γλάδστωνος 1, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα 
Διεύθυνση Λογιστικού - Τμήμα Μετόχων 
Τηλ. 210 3833943, 210 3322053, 054, 037, 036 
Fax: 210 3839084 
e-mail επικοινωνίας: merismata@mtn.gr 

 

Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Ν Ε Ο Υ   Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Υ Χ Ο Υ   Μ.Τ.Ν. 

 

(Αφορά Πρώην Εν Ενεργεία Στελέχη ΠΝ & ΛΣ και συνυποβάλλεται με την αίτηση απονομής μερίσματος) 
 
 

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η   Δ Η Λ Ω Σ Η 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή την δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  

(άρθρο 8, παρ. 4, ν.1599/1986) 
 

     1. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του 
νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι, τα στοιχεία που ακολουθούν είναι αληθή και ορθά: (2)

 

 

α. Ατομικά Στοιχεία Νέου Μερισματούχου 

  

Αριθμός Μητρώου Μερισματούχου : ………………………..…(αποδίδεται κατά την απονομή μερίσματος) 

Επώνυμο : …………………………………………………………………………..……. 

Όνομα : …………………………………………………………………………..……. 

Πατρώνυμο : …………………………………………………………………………..……. 

Μητρώνυμο : ……………………………………………………………..…………………. 

Ημερομηνία Γεννήσεως : …………………………………… Α.Μ.Κ.Α. : …..……………..…………. 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) : ………….……… Δ.Ο.Υ. : ……………..…….……….. 

 

β. Στοιχεία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας 

 

Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας : …………………………………………………………………..... 

Ημερομηνία Έκδοσης : ………………………………………………………………..…... 

Έκδουσα Αρχή : ………………………………………………..……………….….. 
 

γ. Στοιχεία Τόπου Διαμονής 

 

Διεύθυνση Κατοικίας : …………………………………………..……. Αριθμός : …...…Τ. Κ. : ………  

Περιοχή : …………………..………… Πόλη : …………....……....…... Νομός :   ……………..………. 

Τηλέφωνo Οικίας (σταθερό) : ……………..….…….....….. Κινητό : ……….…………………….….. 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) : ………………….……….…………………..…… 
 

δ. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού για την καταβολή μερίσματος Μ.Τ.Ν. 

 

Πιστωτικό Ίδρυμα (Όνομα Τραπέζης) : …………………………………………………….……..…… 

IBAN Λογαριασμού : GR …………….……………………………………………………………………. 

 

Δηλώνονται υποχρεωτικά τυχόν Συνδικαιούχοι του Τραπεζικού Λογαριασμού (ονοματεπώνυμα): 

 

1. ……………………………………………….……….…… Πατρώνυμο………………………… 

2. ……………………………………………….……….…… Πατρώνυμο………………………… 
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3. ……………………………………………….……….…… Πατρώνυμο………………………… 

 

ε. Στοιχεία Οικογενειακής Κατάστασης (τρέχουσα και τυχόν προηγούμενες μεταβολές)  
 

Τρέχουσα Οικογενειακή Κατάσταση (*) :  ……………………………………………………………… 

(*) Δηλώνεται κατά περίπτωση: [Άγαμος/η - Έγγαμος/η (γάμος, ή σύμφωνο συμβίωσης) - Σε Διάσταση - 
Διαζευγμένος/η - Σε Χηρεία]  

 

Ονοματεπώνυμο Συζύγου  : ………………………………………………………………………….….. 

 

Οι μέχρι και σήμερα μεταβολές της οικογενειακής μου κατάστασης, [γάμοι, διαζευκτήρια, 
σύμφωνα συμβίωσης, λύση συμφώνων συμβίωσης, τυχόν θάνατος συζύγου, καθώς και τέκνα 
(αριθμητικά) που αποκτήθηκαν κατά περίπτωση], αναφέρονται ως ακολούθως: 

α/α  
Γάμου 

ή 
Συμφώνου 
Συμβίωσης 

Ονοματεπώνυμο Συζύγου 
Ημερομηνία 
γεννήσεως 

συζύγου 

Ημερομηνία 
Σύζευξης 

Ημερομηνία 
Διάζευξης, 

Λύσης, 
Θανάτου 

Τέκνα που 
αποκτήθηκαν 
(αριθμητικά 
ανά γάμο) 

1ος       

2ος       

3ος       

4ος       

 

Το σύνολο των τέκνων μου κατά σειρά γεννήσεως, προερχόμενα είτε από νόμιμο γάμο, είτε 
φυσικά, είτε θετά, είτε νομιμοποιηθέντα, είτε αναγνωρισθέντα, αναφέρονται ως ακολούθως: 

α/α Ονοματεπώνυμο τέκνου 
Ημερομηνία 
γεννήσεως 

τέκνου 

Ονοματεπώνυμο 
έτερου γονέα τέκνου 

(*) Έτερος γονέας 
τέκνου Μέτοχος 

ΜΤΝ / ΜΤΣ /  ΜΤΑ 
(ναι ή όχι)  

1ο      

2ο      

3ο      

4ο      

5ο      

6ο     
 

(*) Στον ανωτέρω πίνακα, στη στήλη με επικεφαλίδα Μέτοχος ΜΤΝ / ΜΤΣ / ΜΤΑ, αναφέρεται κατά 
περίπτωση ναι ή όχι, εφόσον ο έτερος γονέας του τέκνου, έχει ή δεν έχει μετοχική σχέση σε 
κάποιο εκ των τριών Μετοχικών Ταμείων (ΜΤΝ, ΜΤΣ, ΜΤΑ), ως νυν ή πρώην στέλεχος των 
Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης (ναι), 
αναγράφεται και το αντίστοιχο κατά περίπτωση Μετοχικό Ταμείο που ανήκει. 
 

      2. Συναφώς των ανωτέρω, για την εκ του Ταμείου ενημέρωση των μερισματούχων του, 
γνωρίζονται τα ακόλουθα: 

 α. Εκ των διατάξεων της καταστατικής νομοθεσίας του Ταμείου, στο π.δ. 21 / 31 Οκτ. 1932 
(ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932) ορίζεται ότι, τα μέλη της οικογενείας των μετόχων / μερισματούχων του, 
τα δικαιούμενα προστασία υπό του ΜΤΝ, εγγράφονται στα μητρώα του και στη μερίδα του 
προστάτη ή σε ιδία μερίδα μετά το θάνατό του, κατόπιν αιτήσεως αυτών ή των προστατών τους, 
υποχρεουμένων να υποβάλουν τα αναγκαία πιστοποιητικά και τα οριζόμενα εκ της κείμενης 
νομοθεσίας τέλη υπέρ ΜΤΝ. Tα τέλη καταβάλλονται στο Ταμείο ως εμπρόθεσμα, εντός τριμήνου 
(3μήνου) από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης Εφόσον παρέλθει 
το ανωτέρω χρονικό διάστημα (3μηνο), ο υπόχρεος θεωρείται εκπρόθεσμος και επιβαρύνεται με 
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συμβατικό τόκο από την ημερομηνία τέλεσης μέχρι και την εξόφληση των τελών. Σε περίπτωση 
τέλεσης περισσοτέρων του ενός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, τα τέλη υπέρ του Ταμείου 
καταβάλλονται για έκαστο εξ’ αυτών, ενώ τυχόν θάνατος του ή της συζύγου, ή η διάζευξη, ή η μη 
απόκτηση διαδόχων (τέκνων), δεν δημιουργεί δικαίωμα απαλλαγής από την καταβολή τους ή 
επιστροφής των καταβληθέντων. 

 β. Επιπρόσθετα, στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 871.1/27 της 11.01.1985 Υπουργών Εθνικής 
Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄359/31.05.1985) που διέπει το Βοήθημα Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Αυτοτέλειας ΜΤΝ (Β.Ο.Ε.Α.) ορίζεται ρητώς ότι, το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού 
ασφαλίζει τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του. Η παρεχόμενη εκ του Ταμείου ειδική 
ασφάλιση Β.Ο.Ε.Α. είναι υποχρεωτική για τα νόμιμα, τα νομιμοποιηθέντα και τα θετά παιδιά των 
κυρίως ασφαλισμένων εν ενεργεία μετόχων και μερισματούχων ΜΤΝ, οι οποίοι υποχρεούνται να 
δηλώσουν στο Ταμείο τα τέκνα τους μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη γέννησή τους, 
ή τη νομιμοποίησή τους, ή την υιοθεσία τους. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς των παιδιών 
είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι του Ταμείου, τα παιδιά τους ασφαλίζονται από τον ένα γονέα 
κατόπιν κοινής δηλώσεως των συζύγων προς το Ταμείο. Υποχρέωση εγγραφής των υπόλοιπων 
παιδιών έχει ο γονέας που ασφάλισε το πρώτο παιδί. Σε περίπτωση καθυστέρησης δήλωσης του 
παιδιού και σε κάθε περίπτωση οφειλής μηνιαίων κρατήσεων  Β.Ο.Ε.Α., οι μηνιαίες κρατήσεις που 
οφείλονται καταβάλλονται στο Ταμείο με βάση τις αποδοχές που δικαιούται ο ενεργός μέτοχος ή 
μερισματούχος κατά το χρόνο της καταβολής / διαπίστωσης της οφειλής. Εάν το ως άνω ποσό 
οφειλής εισφορών δεν εξοφληθεί εφάπαξ, παρακρατείται εντόκως, σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός 
των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει τους μήνες της οφειλής, με επιτόκιο εκείνο που ισχύει κάθε 
φορά για τα χορηγούμενα από το Ταμείο τοκοχρεωλυτικά δάνεια στους μετόχους / μερισματούχους 
του. 

 γ. Επισημαίνεται ότι, η ενημέρωση του αρμόδιου φορέα συνταξιοδότησης των 
μερισματούχων ΜΤΝ για τις μεταβολές της οικογενειακής τους κατάστασης, αποτελεί ατομική 
τους υποχρέωση και όχι του Ταμείου, προκειμένου να διενεργηθούν περαιτέρω, τυχόν 
προκύπτουσες, δικαιούμενες εκ της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, οικονομικές μεταβολές, στη 
σύνταξη των δικαιούχων. 

  δ. Η έναρξη καταβολής του δικαιούμενου εκ του Ταμείου μερίσματος, εξαρτάται απόλυτα 
από την ορθή συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων και την υποβολή των απαραίτητων, 
συνημμένων στη σχετική αίτηση για την απονομή, δικαιολογητικών. 
 

      3. Κατόπιν των ανωτέρω, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 α. Έλαβα γνώση της υποχρέωσής μου, ως απόστρατος μερισματούχος ΜΤΝ, εφόσον 
προκύψει οποιαδήποτε μεταβολή της οικογενειακής μου κατάστασης (γάμος, σύμφωνο 

συμβίωσης, διαζευκτήριο, λύση συμφώνου συμβίωσης, γέννηση τέκνου, τυχόν θάνατος μέλους της 
οικογένειάς μου στο οποίο εκτείνεται η προστασία του Ταμείου κ.λ.π.), να προβώ στις δέουσες 
ενέργειες προκειμένου να τη δηλώσω άμεσα στο Ταμείο. 

 β. Συναφώς, οφείλω να αναγγείλω εγγράφως στο Ταμείο, οποιαδήποτε μεταβολή των 
στοιχείων της παρούσας δήλωσης.        

  

 γ. Συγκατατίθεμαι για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους 
σκοπούς της παρούσας. 

        Ημερομηνία : …… - …….. - 20…. 
                 

                                   Ο δηλών / Η δηλούσα 

 

 

 

                  (Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση. 

(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.». 


