
 

ΥΠΔΥΘΥΝΗ ΓΗΛΩΣΗ 
 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηελ δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986) 

 

ΠΡΟ 
(1)

  ΜΔΤΟΦΙΚΟ ΤΑΜΔΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ / Τμήμα Δλέγτοσ 

 Όλνκα :                                  Δπώλπκν : 

Βαζκόο:                                                           Αξηζκόο Μεηξώνπ:                       Αξηζκόο Μηζζνδνζίαο: 

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : 

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο 
(2)

  : 

Σόπνο γέλλεζεο : 

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο :                                                                    Σειέθσλν: 

Σόπνο θαηνηθίαο :                            Οδόο :                                                                           Αξηζ.:             Σ.Κ.: 

Αξ. Σειενκνηόηππνπ (FAX):       Γ/λζε Ηιεθηξ.Σαρπδξνκείνπ (e-mail): 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

 , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ  

άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986, δειώλσ όηη: 

ΓΔΝ επηζπκώ ηελ από κέξνπο κνπ εγγξαθή ζηα κεηξώα Β.Ο.Δ.Α. Μ.Σ.Ν., ηνπ γελλεζέληνο ηελ ……………………..  

λόκηκνπ, λνκηκνπνηεκέλνπ ή ζεηνύ ηέθλνπ κνπ, άξξελ ή ζήιπ (θπθιώλεηαη θαηά πεξίπησζε), θαζώο απηό ζα 

εγγξαθεί ζηα κεηξώα Β.Ο.Δ.Α. Μ.Σ.Ν. ή Μ.Σ.. ή Μ.Σ.Α. εθ ηνπ παηξόο ηνπ ή ηεο κεηξόο ηνπ (θπθιώλεηαη θαηά 

πεξίπησζε). Σηοιτεία γονέα ποσ καηαβάλλει κραηήζεις για ηην παροτή ΒΟΔΑ ηοσ ηέκνοσ, ως ακολούθως:  

Ονομαηεπώνσμο: ……………………………………………………………….……..... 

Βαθμός: ……………..……………………………………………………………….…..... 

Όπλο ή Σώμα: ………………………………………………………(Αναγράυεται κατά περίπτωση ΠΝ ή ΛΣ ή ΣΞ ή ΠΑ) 

Αριθμός Μηηρώοσ: ……………………………………………………………….…….. 

Αριθμός Δλέγτοσ Μιζθοδοζίας ή Μητανογραθικός Αριθμός: ………………….  

πγθαηαηίζεκαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο. 

* Επηζήκαλζε: Η παρετόκελε εηδηθή αζθάιηζε Β.Ο.Ε.Α. από ηα Μεηοτηθά Τακεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ & ΜΤΑ) είλαη σποτρεωηηθή 

κεηά από ηελ ηζτύ ηοσ Ν.1329/1983 γηα ηέθλα ηωλ κεηότωλ / κερηζκαηούτωλ ηοσς. Σηελ περίπηωζε κε επηζσκίας από 

ηολ γολέα κέηοτο Μ.Τ.Ν. εγγραθής ηοσ ηέθλοσ ηοσ ζηα κεηρώα Β.Ο.Ε.Α. ηοσ Τακείοσ, όηαλ ο έηερος γολέας είλαη 

κέηοτος Μ.Τ.Σ. ή Μ.Τ.Α., απαηηείηαη σποτρεωηηθά ε σποβοιή ζηο Μ.Τ.Ν., ως ζσλεκκέλε κε ηελ παρούζα σπεύζσλε 

δήιωζε, βεβαίωζες ηοσ αληίζηοητοσ κεηοτηθού Τακείοσ ή ηοσ θορέα κηζζοδοζίας, ποσ λα αλαθέρεη ηελ εγγραθή / 

δήιωζε ηοσ ηέθλοσ ζηο Μ.Τ.Σ. ή ηο Μ.Τ.Α. από ηολ έηερο γολέα θαη ηε δηελέργεηα κέζω ηες αρκόδηας κηζζοδοζίας, ηωλ 

ορηδοκέλωλ εθ ηες θείκελες λοκοζεζίας ποσ δηέπεη ηελ ελ ιόγω αζθάιηζε, πάγηωλ κεληαίωλ θραηήζεωλ Β.Ο.Ε.Α. 

   
Θεωρήθηκε για ηο γνήζιο ηης σπογραθής                                      Ηκεξνκελία : …… - …….. - 20…. 

    (ζε πεξίπησζε απνζηνιήο κε αιιεινγξαθία) 

                Ο δειώλ / Η δεινύζα 

 

 

                (Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) «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.» 


