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(Αθορά Γηθαηούτοσς Μερίζκαηος Μέιε Υερεσοσζώλ Οηθογελεηώλ Αποβηωζάληωλ Δλ Δλεργεία Μεηότωλ ή
Αποζηράηωλ Μερηζκαηούτωλ ΜΣΝ θαη ζσλσποβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε απολοκής / κεηαβίβαζες κερίζκαηος)

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

1. Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.1599/1986, δειώλσ ππεύζπλα θαη κε γλώζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ
λόκνπ πεξί ςεπδνύο δειώζεσο όηη, ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνύλ είλαη αιεζή θαη νξζά: (2)
α. Αηοκηθά ηοητεία Νέοσ Μερηζκαηούτοσ
Αρηζκός Μεηρώοσ Μερηζκαηούτοσ : ………………………..…(αποδίδεηαη θαηά ηελ απολοκή κερίζκαηος)
Δπώλσκο

: …………………………………………………………………………..…….

Όλοκα

: …………………………………………………………………………..…….

Παηρώλσκο

: …………………………………………………………………………..…….

Μεηρώλσκο

: ……………………………………………………………..………………….

Ηκεροκελία Γελλήζεως : …………………………………… Α.Μ.Κ.Α. : …..……………..………….
Αρηζκός Φοροιογηθού Μεηρώοσ (Α.Φ.Μ.) : ………….……… Γ.Ο.Τ. : ……………..…….………..
β. ηοητεία Αζησλοκηθού Γειηίοσ Σασηόηεηας
Αρηζκός Αζησλοκηθής Σασηόηεηας : ………………………………………………………………….....
Ηκεροκελία Έθδοζες

: ………………………………………………………………..…...

Έθδοσζα Αρτή

: ………………………………………………..……………….…..
γ. ηοητεία Σόποσ Γηακολής

Γηεύζσλζε Καηοηθίας : …………………………………………..……. Αρηζκός : …...…Σ. Κ. : ………
Περηοτή : …………………..………… Πόιε : …………....……....…... Νοκός : ……………..……….
Σειέθωλo Οηθίας (ζηαζερό) : ……………..….…….....….. Κηλεηό : ……….…………………….…..
Γηεύζσλζε Ηιεθηροληθού Σατσδροκείοσ (e-mail) : ………………….……….…………………..……
δ. ηοητεία Σραπεδηθού Λογαρηαζκού γηα ηελ θαηαβοιή κερίζκαηος Μ.Σ.Ν.
Πηζηωηηθό Ίδρσκα (Όλοκα Σραπέδες) : …………………………………………………….……..……
IBAN Λογαρηαζκού : GR …………….…………………………………………………………………….
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Γειώλοληαη σποτρεωηηθά ηστόλ σλδηθαηούτοη ηοσ Σραπεδηθού Λογαρηαζκού (ολοκαηεπώλσκα):
α. ……………………………………………….……….…… Παηξώλπκν…………………………
β. ……………………………………………….……….…… Παηξώλπκν…………………………
γ. ……………………………………………….……….…… Παηξώλπκν…………………………
2. Γηα ηελ εθ ηνπ Τακείνπ ελεκέξσζε ησλ κεξηζκαηνύρσλ ηνπ, γλσξίδνληαη ηα αθόινπζα:
α. Εθ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θαηαζηαηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Τακείνπ, ζην π.δ. 21 / 31 Οθη. 1932
(ΦΕΚ Α΄387/31.10.1932) νξίδεηαη όηη, ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ησλ κεηόρσλ / κεξηζκαηνύρσλ ηνπ,
ηα δηθαηνύκελα πξνζηαζία ππό ηνπ ΜΤΝ, εγγξάθνληαη ζηα κεηξώα ηνπ θαη ζηε κεξίδα ηνπ
πξνζηάηε ή ζε ηδία κεξίδα κεηά ην ζάλαηό ηνπ, θαηόπηλ αηηήζεσο απηώλ ή ησλ πξνζηαηώλ ηνπο,
σποτρεοσκέλωλ λα ππνβάινπλ ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά θαη ηα νξηδόκελα εθ ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο ηέιε ππέξ ΜΤΝ. Tα ηέιε θαηαβάιινληαη ζην Τακείν σο εκπξόζεζκα, εληόο ηξηκήλνπ
(3κήλνπ) από ηελ εκεξνκελία ηέιεζεο ηνπ γάκνπ ή ηνπ ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο Εθόζνλ παξέιζεη
ην αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα (3κελν), ν ππόρξενο ζεσξείηαη εθπξόζεζκνο θαη επηβαξύλεηαη κε
ζπκβαηηθό ηόθν από ηελ εκεξνκελία ηέιεζεο κέρξη θαη ηελ εμόθιεζε ησλ ηειώλ. Σε πεξίπησζε
ηέιεζεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο γάκνπ ή ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο, ηα ηέιε ππέξ ηνπ Τακείνπ
θαηαβάιινληαη γηα έθαζην εμ’ απηώλ, ελώ ηπρόλ ζάλαηνο ηνπ ή ηεο ζπδύγνπ, ή ε δηάδεπμε, ή ε κε
απόθηεζε δηαδόρσλ (ηέθλσλ), δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα απαιιαγήο από ηελ θαηαβνιή ηνπο ή
επηζηξνθήο ησλ θαηαβιεζέλησλ.
β. Επηπξόζζεηα, ζηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Υ.Α. 871.1/27 ηεο 11.01.1985 Υπνπξγώλ Εζληθήο
Άκπλαο θαη Οηθνλνκηθώλ (ΦΕΚ Β΄359/31.05.1985) πνπ δηέπεη ην Βνήζεκα Οηθνγελεηαθήο θαη
Επαγγεικαηηθήο Απηνηέιεηαο ΜΤΝ (Β.Ο.Ε.Α.) ορίδεηαη ρεηώς όηη, ην Μεηνρηθό Τακείν Ναπηηθνύ
αζθαιίδεη ηα παηδηά ησλ κεηόρσλ θαη κεξηζκαηνύρσλ ηνπ. Η παρετόκελε εθ ηοσ Σακείοσ εηδηθή
αζθάιηζε Β.Ο.Δ.Α. είλαη σποτρεωηηθή γηα ηα λόκηκα, ηα λνκηκνπνηεζέληα θαη ηα ζεηά παηδηά ησλ
θπξίσο αζθαιηζκέλσλ ελ ελεξγεία κεηόρσλ θαη κεξηζκαηνύρσλ ΜΤΝ, νη νπνίνη σποτρεούληαη λα
δειώζνπλ ζην Τακείν ηα ηέθλα ηνπο κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηε γέλλεζή ηνπο,
ή ηε λνκηκνπνίεζή ηνπο, ή ηελ πηνζεζία ηνπο. Σηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δύν γνλείο ησλ παηδηώλ
είλαη κέηνρνη ή κεξηζκαηνύρνη ηνπ Τακείνπ, ηα παηδηά ηνπο αζθαιίδνληαη από ηνλ έλα γνλέα
θαηόπηλ θνηλήο δειώζεσο ησλ ζπδύγσλ πξνο ην Τακείν. Υπνρξέσζε εγγξαθήο ησλ ππόινηπσλ
παηδηώλ έρεη ν γνλέαο πνπ αζθάιηζε ην πξώην παηδί. Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο δήισζεο ηνπ
παηδηνύ θαη ζε θάζε πεξίπησζε νθεηιήο κεληαίσλ θξαηήζεσλ Β.Ο.Ε.Α., νη κεληαίεο θξαηήζεηο πνπ
νθείινληαη θαηαβάιινληαη ζην Τακείν κε βάζε ηηο απνδνρέο πνπ δηθαηνύηαη ν ελεξγόο κέηνρνο ή
κεξηζκαηνύρνο θαηά ην ρξόλν ηεο θαηαβνιήο / δηαπίζησζεο ηεο νθεηιήο. Εάλ ην σο άλσ πνζό
νθεηιήο θξαηήζεσλ δελ εμνθιεζεί εθάπαμ, παξαθξαηείηαη εληόθσο, ζε κεληαίεο δόζεηο, ν αξηζκόο
ησλ νπνίσλ δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο κήλεο ηεο νθεηιήο, κε επηηόθην εθείλν πνπ ηζρύεη θάζε
θνξά γηα ηα ρνξεγνύκελα από ην Τακείν ηνθνρξεσιπηηθά δάλεηα ζηνπο κεηόρνπο / κεξηζκαηνύρνπο
ηνπ.
γ. Επηζεκαίλεηαη όηη, ε ελεκέξσζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα ζπληαμηνδόηεζεο ησλ
κεξηζκαηνύρσλ ΜΤΝ γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, αποηειεί αηοκηθή
ηοσς σποτρέωζε θαη ότη ηοσ Σακείοσ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνύλ πεξαηηέξσ, ηπρόλ
πξνθύπηνπζεο, δηθαηνύκελεο εθ ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, ζηε
ζύληαμε ησλ δηθαηνύρσλ.
δ. Η έλαξμε θαηαβνιήο ηνπ δηθαηνύκελνπ εθ ηνπ Τακείνπ κεξίζκαηνο, εμαξηάηαη απόιπηα
από ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ,
ζπλεκκέλσλ ζηε ζρεηηθή αίηεζε γηα ηελ απνλνκή, δηθαηνινγεηηθώλ.
3. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, δειώλω σπεύζσλα όηη:
α. Έιαβα γλώζε ηες σποτρέωζής κοσ, σο κεξηζκαηνύρνο ΜΤΝ πνπ έιθεη ην δηθαίσκα
παξνρήο κεξίζκαηνο σο κέινο, θαηά πεξίπησζε, ρεξεύνπζαο νηθνγέλεηαο απνβηώζαληνο ελ
ελεξγεία κεηόρνπ ή απνβηώζαληνο απνζηξάηνπ κεξηζκαηνύρνπ ΜΤΝ, εθόζνλ πξνθύςεη
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο κνπ θαηάζηαζεο πνπ αθνξά εκέλα ή κέινο ηεο
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νηθνγέλεηάο κνπ ζην νπνίν εθηείλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ Τακείνπ, λα πξνβώ ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο
πξνθεηκέλνπ λα ηε δειώζσ άκεζα ζην Τακείν.
β. Πιένλ ησλ αλσηέξσ, σποτρεούκαη όπως, ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ηεο
ζπληαμηνδνηηθήο κνπ θαηάζηαζεο θαη θαηόπηλ εθδόζεσο ζρεηηθήο Τξνπνηεηηθήο Πξάμεο από ηνλ
αξκόδην θνξέα ζπληαμηνδόηεζεο, λα ηε δειώζσ άκεζα ζην Τακείν.
γ. Σπλαθώο, οθείιω λα αλαγγείιω εγγράθως ζηο Σακείο, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ
ζηνηρείσλ ηεο παξνύζαο δήισζεο.
δ. σγθαηαηίζεκαη, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο παξνύζαο.
Ηκεξνκελία : …… - …….. - 20….
Ο δειώλ / Η δεινύζα

(Υπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ε Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε δήισζε.
(2) «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. Εάλ 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.».
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