
 

 

Α.Μ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ: 

 

  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):                ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 

                         ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Εκδούσα Αρχή/ Ημερομηνία:  

Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ.  

Α.Μ.Κ.Α. 
 Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ  

 
Όνομα και Επώνυμο 
συζύγου: 
 

 
 

 

Τηλ. Σταθερό:  
 
 

Τηλ. Κινητό: 
 

  

Διεύθυνση Εργασίας: 
 

 
 
 

Τηλ. Εργασίας:   

 
Διεύθυνση κατοικίας: 

 
 
 

Περιοχή  Τ.Κ.  

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου  
(Email): 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:  
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ:  
 

ΚΛΑΔΟΣ:  
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ: 

 ΙΒΑΝ:  

 
 



  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Επιθυμώ να με γράψετε μέλος του Προμηθευτικού και καταναλωτικού Συνεταιρισμού των υπαλλήλων 
του ΥΠ.ΠΟ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του καταστατικού, σας επισυνάπτω βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού 
του Προσωπικού, με την οποία βεβαιώνεται η υπαλληλική μου ιδιότητα. 

Σας δηλώνω δε τα παρακάτω: 

1. Έχω ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας μου. 

2. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη το καταστατικό και τον κανονισμό του Συνεταιρισμού καθώς και 
τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Δεν είμαι μέλος σε άλλο Συνεταιρισμό που έχει τον ίδιο σκοπό. 

4. Δεν ήμουν μέλος σε άλλο Συνεταιρισμό από τον οποίο έφυγα χωρίς να εξοφλήσω τις 
υποχρεώσεις μου σ’ αυτόν. 

5. Δεν διαγράφηκα από άλλο Συνεταιρισμό για παράβαση του άρθρου 15 του νόμου 1887/1989 
και δεν καταδικάστηκα για κακούργημα ή πλημμέλημα για λόγους που αναγράφονται στο 
άρθρο 22 και 24 του Ποινικού Κώδικα. 

6. Παραχωρώ το δικαίωμα παρακράτησης των υποχρεώσεων μου προς τον Συνεταιρισμό, όπως 
αυτές απορρέουν από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, 
σε μηνιαία βάση μέσω της μισθοδοσίας ή της σύνταξης μου ή τραπεζικού λογαριασμού 
μου. 

7. Με την εγγραφή υποχρεούμαι να καταβάλω: 

� Σε δόσεις τα ποσά:   

• 29,35 € ως συνεταιριστική μερίδα που επιστρέφεται με την αποχώρηση 
μου από τον συνεταιρισμό. 

•   0,88 € ως δικαίωμα εγγραφής που δεν επιστρέφεται με την αποχώρηση 
μου από τον συνεταιρισμό. 

• 57,82 € ως ειδική εισφορά που δεν επιστρέφεται με την αποχώρηση μου 
από τον συνεταιρισμό 

� Μηνιαία συνδρομή όπως αυτή έχει ορισθεί με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

8. Παραχωρώ στον Συνεταιρισμό το δικαίωμα παρακράτησης από την μισθοδοσία μου ή τη 
σύνταξη μου: 

� Της συνεταιριστικής μερίδας, του δικαιώματος εγγραφής και της ειδικής εισφοράς σε 
μηνιαίες δόσεις ποσού 3,67€ τουλάχιστον και μέχρις εξοφλήσεως των. 

� Της μηνιαίας συνδρομής από την μισθοδοσία μου ή την σύνταξη μου. 

9. Επιβεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω και αναλαμβάνω τη σχετική ευθύνη βάσει του Ν. 

105/69. 

                                                                        Ο – Η Δηλ. 
 

  
            Ημερομηνία:  …../……/201…                                                                           

(Υπογραφή) 
Download from Diorismos.gr 


