
 

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 / Γπαθείο Απονομήρ - Παποσήρ Β.Ο.Δ.Α. 

 Όλνκα :                                  Δπώλπκν : 

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):                       Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθνύ                                                                                      
                                                                                Σαρπδξνκείνπ (e-mail): 

Α.Φ.Μ..:                                                                      Α.Μ.Κ.Α.: 

 

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: 

Έρσ ελεκεξσζεί αλαιπηηθά γηα ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ Βνεζήκαηνο Οηθνγελεηαθήο 

θαη Δπαγγεικαηηθήο Απηνηέιεηαο ΜΣΝ (Β.Ο.Δ.Α), σο Κ.Τ.Α. 871.1/27 από 11 Ιαλνπαξίνπ 1985 Τπνπξγώλ   

Δζληθήο Άκπλαο θαη Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ Β΄359/31.05.1985) όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θαη 

εηδηθόηεξα γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξσλ 4 θαη 5, πνπ αθνξνύλ ηε ρνξήγεζε ηνπ βνεζήκαηνο, πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ γελλεζέληνο ηελ ………………………………… ηέθλνπ κνπ, 

(νλνκαηεπώλπκν) ……………………………..…………………………………………………………...……... 

θαη ζςναινώ ζηη διακοπή ηηρ αζθάλιζήρ ηος και ζηην καηαβολή / σοπήγηζη εκ ηος Ταμείος ζε 

αςηό ηος δικαιούμενος ποζού παποσήρ Β.Ο.Δ.Α., ππιν ηην αςηεπάγγεληη ολοκλήπωζη / λήξη ηηρ 

αζθάλιζηρ (ζηο 25ο έηορ ηηρ ηλικίαρ ηος). 

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

       

Θεωπήθηκε για ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ             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.» 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα. 


