
ΠΡΟ: ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ / Γηεύζσλζε Λογηζηηθού / Σκήκα Διέγτοσ 
 

Κοηλή Τπεύζσλε Γήιωζε Γολέωλ / Μεηότωλ ΜΣΝ γηα ηελ Δγγραθή Σέθλοσ ζηα Μεηρώα Β.Ο.Δ.Α. 
(σλσποβάιιεηαη κε ηε δήιωζε εγγραθής ηοσ ηέθλοσ ΜOΝΟ όηαλ θαη οη δύο γολείς είλαη κέηοτοη ηοσ Σακείοσ) 

 
Α΄ Γολέας (1) 

Βαζκόο/Εηδηθόηεηα :………………………………….…. Όπιν ή Σώκα : .…..…….… Αξ. Μεηξώνπ: …….…… 

Ολνκαηεπώλπκν: ……………………………………………………………..…………….………………………… 

Όλνκα Παηξόο: …………………………..…………..….. Όλνκα Μεηξόο: ……………...…..……………………  

Αξ. Ταπηόηεηαο :…………………………. Αξ. Ειέγρνπ Μηζζνδνζίαο  / Μερ. Αξηζκόο : ..……………….…… 

Τειέθωλν (θηλεηό) : ………………….………… Τειέθωλν (ζηαζεξό) : ……….………………………………... 

 

Β΄ Γολέας (1) 

Βαζκόο/Εηδηθόηεηα :………………………………….…. Όπιν ή Σώκα : .…..…….… Αξ. Μεηξώνπ: …….…… 

Ολνκαηεπώλπκν: ……………………………………………………………..…………….………………………… 

Όλνκα Παηξόο: …………………………..…………..….. Όλνκα Μεηξόο: ……………...…..……………………  

Αξ. Ταπηόηεηαο :…………………………. Αξ. Ειέγρνπ Μηζζνδνζίαο  / Μερ. Αξηζκόο : ..……………….…… 

Τειέθωλν (θηλεηό) : ………………….………… Τειέθωλν (ζηαζεξό) : ……….………………………………... 

 

Με αηνκηθή καο επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(2) πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986, δειώλνπκε ππεύζπλα από θνηλνύ όηη: 

Tο γελλεζέλ ηελ ……...…….………… ηέθλο κας, άρρελ ή ζήισ (θπθιώλεηαη θαηά πεξίπηωζε), ζα 

εγγραθεί ζηα κεηρώα Β.Ο.Δ.Α. ηοσ Σακείοσ εθ ηοσ παηρός / ηες κεηρός ηοσ (θπθιώλεηαη θαηά 

πεξίπηωζε) γηα ηε δηελέργεηα θραηήζεωλ σπέρ Β.Ο.Δ.Α. ΜΣΝ, από κέροσς ηοσ / ηες. 

Ολοκαηεπώλσκο γολέα ποσ εγγράθεη ηο ηέθλο: ………….………………….………..………………..……. 

Ο έηεξνο γνλέαο δελ επηζπκεί ηελ από κέξνπο ηνπ εγγξαθή ηνπ ηέθλνπ, ζηα κεηξώα Β.Ο.Ε.Α. Μ.Τ.Ν. 

Σπλαηλνύκε γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ καο δεδνκέλωλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο. 

 

* Δπηζήκαλζε: ύκθωλα κε ηελ ΚΤΑ 871.1/27 από 11-01-1985 (ΦΔΚ Β΄359/31-05-1985), ε παρετόκελε εηδηθή αζθάιηζε Β.Ο.Δ.Α. Μ.Σ.Ν. 

είλαη σποτρεωηηθή κεηά ηελ ηζτύ ηοσ Ν.1329/1983 γηα ηα ηέθλα ηωλ κεηότωλ / κερηζκαηούτωλ ηοσ. ηελ περίπηωζε ποσ θαη οη δύο 

γολείς ηωλ ηέθλωλ είλαη κέηοτοη ή κερηζκαηούτοη ηοσ Σακείοσ, ηα παηδηά ηοσς αζθαιίδοληαη από ηολ έλα γολέα θαηόπηλ θοηλής 

δειώζεως προς ηο Σακείο. Τποτρέωζε εγγραθής ηωλ σπόιοηπωλ ηέθλωλ έτεη ο γολέας ποσ αζθάιηζε ηο πρώηο παηδί. ε περίπηωζε 

απώιεηας ηες ηδηόηεηας ηοσ θσρίως αζθαιηζκέλοσ γολέα ποσ αζθάιηζε ηα παηδηά, ε αζθάιηζε ζσλετίδεηαη από ηολ άιιο γολέα. 

 

Ηκεροκελία, ….… - ……..- 202….. 

         Ο  Α΄ Γολέας                                                               Ο  Β΄ Γολέας                      

 

...……………………..……                                                                                 ………………………………… 

                  (Υπνγξαθή)                        Θεωρήζεθε γηα ηο γλήζηο ηωλ σπογραθώλ                          (Υπνγξαθή) 

                                              (ζε πεξίπηωζε απνζηνιήο κε αιιεινγξαθία) 
 

 

 

 

 

(1) Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτή την δήλωςη μπορεί να ελεγχθεί με βάςη το αρχείο άλλων υπηρεςιϊν (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

(2) Όποιοσ εν γνϊςει του δηλϊνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρφπτει τα αληθινά με ζγγραφη υπεφθυνη δήλωςη του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιςη τουλάχιςτον τριϊν μηνϊν.  Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτό του ή ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 

βλάπτοντασ τρίτον ή ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μζχρι 10 ετϊν. 


