
 

 

 

  

  

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 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ  (ΑΜΣ) 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:   

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:   

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 Εκδούσα Αρχή/ Ημερομηνία: 
 

Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ.  

Α.Μ.Κ.Α. 
 

Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΑΜΑ) 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 
69 
 

Email 
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΠΟΛΗ-ΤΚ 

 
 
 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

 
ΟΙΚΙΑΣ 
 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: 

 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 

ΠΟΣΌ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ : 
 

 
ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ:  

 
 

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., σας δηλώνων δε τα εξής: 

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 (Σήμερα η συνδρομή έχει ορισθεί σε 1,5€ μηνιαίως) 

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 (1,5€) και των λοιπών υποχρεώσεων μου. 

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

105/69. 

Αθήνα  ………………………………. 

Ο – Η Δηλ……. 

 

                                                                           
(Υπογραφή) 

Συνημμένα 
 
1. 
 
2.. 
 
3. 


