
 

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 / Γραυείο Απονομής - Παροτής 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: 

Δπηζπκώ όπσο, ην πνζό ηνπ Βνεζήκαηνο Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Απηνηέιεηαο (Β.Ο.Δ.Α.) πνπ 

δηθαηνύκαη από ην Μεηνρηθό Σακείν Ναπηηθνύ (Μ.Σ.Ν.), λα θαηαηεζεί ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ηεξώ 

ζηελ Σξάπεδα ……………..……..… κε IBAN  ινγαξηαζκνύ …..…..……………………………………..…….. 

ζηνλ νπνίν ζπλδηθαηνύρνο/νη είλαη ν/νη σο αθνινύζσο αλαθεξόκελνη: 

1. Ολνκαηεπώλπκν: ……………………………………………….……..……. Παηξώλπκν: ……………..…..…. 

2. Ολνκαηεπώλπκν: ……………………………………………….……..……. Παηξώλπκν: ……………..…..…. 

3. Ολνκαηεπώλπκν: ……………………………………………….……..……. Παηξώλπκν: …………..……..…. 

4. Ολνκαηεπώλπκν: ……………………………………………….……..……. Παηξώλπκν: …………..……..…. 

       

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

 

Θεωρήθηκε για το γνήσιο της σπογραυής             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. 


