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ΘΕΜΑ:   Επικαιροποίηση  Στοιχείων  Μερισματούχων  Μ.Τ.Α. 
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    1.   Σας γνωστοποιούμε αναφορικά με το αντικείμενο θέματος τα ακόλουθα:  

          α.  Το Ταμείο,  πρόκειται να επαναλάβει τη διαδικασία απογραφής που είχε 
διενεργηθεί το έτος 2012,  προκειμένου οι μερισματούχοι του (άμεσα και έμμεσα 
ασφαλισμένοι) δηλώσουν – επικαιροποιήσουν  τα στοιχεία τους αναφορικά με: 

                 (1)  Υφιστάμενη οικογενειακή κατάσταση, 

                 (2)  Ονοματεπώνυμο τέκνων και ημερομηνία γέννησης αυτών 

                 (3)  Δήμος στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι 

                 (4) Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία η καταβολή της στρατιωτικής τους 
σύνταξης έχει ανασταλεί προσωρινά / διακοπεί οριστικά,  αναφέροντας και την αιτία της 
αναστολής / διακοπής (εφόσον υπήρξε ή υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση),  καθώς και εάν 
στην παρούσα φάση τυχόν εργάζονται στο Δημόσιο ή και στον Ιδιωτικό Τομέα.    

β.  Η εν λόγω δήλωση θα πρέπει να περιέλθει στο ΜΤΑ μέχρι 31-05-2016,  υπέχει τη 
θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και θα μπορεί να υποβληθεί με έναν από τους 
παρακάτω τρόπους:  

                 (1) Ηλεκτρονικά (είναι σε εξέλιξη η παροχή αντίστοιχης μηχανογραφικής 
υποστήριξης μέσω του συνδέσμου του Μ.Τ.Α. στην ιστοσελίδα www.haf.gr που οδηγεί στην 
παροχή ατομικών πληροφοριών ανά μηνιαία πληρωμή και στο εκκαθαριστικό εισοδήματος 
2015 από το ΜΤΑ). 

 (2) Με ταχυδρομική αποστολή (εν προκειμένω η Υ.Δ. θα φέρει,  υποχρεωτικά,  
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από  ΚΕΠ  ή  από Αστυνομικό Τμήμα),   

 (3)  Με τη φυσική παρουσία του μερισματούχου στο Μ.Τ.Α.   

γ.  Το σχετικό έντυπο έχει αναρτηθεί στη  διεύθυνση: www.haf.gr/structure/gea 
/mta/forms/ με τίτλο: «Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής Μερισματούχου Μ.Τ.Α.» (για τους 
μερισματούχους που θα επιλέξουν την ταχυδρομική αποστολή).    

δ.  Για τους μερισματούχους,  οι οποίοι δεν θα έχουν υποβάλει έως την ανωτέρω 
ημερομηνία την αντίστοιχη Υ.Δ. θα τεθεί θέμα διακοπής κάθε παροχής του Ταμείου προς 
αυτούς (μέρισμα,  ΕΚΟΕΜΑ κλπ.).  
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