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ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ
(Καταγραφή φυσικής παρουσίας μερισματούχων ΜΤΝ 2013)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣ:
Α. ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σας ενημερώνουμε ότι, κατά το χρονικό διάστημα 01/03/2013 έως 30/04/2013, θα διενεργηθεί
καταγραφή φυσικής παρουσίας των μερισματούχων ΜΤΝ στις Τράπεζες. Υποχρέωση φυσικής
παρουσίας έχουν όλοι οι μερισματούχοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας ή κάτοικοι
εξωτερικού. Παρακαλούμε για την φυσική σας καταγραφή εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, στην τράπεζα όπου πιστώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2013 το μέρισμα ΜΤΝ
διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Το παρόν ειδοποιητήριο στο οποίο αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία κάθε
απογραφόμενου και ο ειδικός δεκαπενταψήφιος κωδικός ΔΙΑΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η Τράπεζα αρνείται την καταγραφή της φυσικής παρουσίας λόγω διαφορών
που τυχόν διαπιστωθούν μεταξύ των ονομαστικών στοιχείων που τηρούνται σε αυτές με τα
αντίστοιχα που επιδεικνύονται από τους μερισματούχους, τότε η καταγραφή θα διενεργείται,
είτε:
1. Αυτοπροσώπως στα Γραφεία του ΜΤΝ, με την προσκόμιση του παρόντος ειδοποιητηρίου,
του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και αντιγράφου του τραπεζικού λογαριασμού.
2.
Με αποστολή μέσω συστημένης επιστολής στο Ταμείο, αντιγράφου του παρόντος
ειδοποιητηρίου, θεωρημένου αντιγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αντιγράφου του
τραπεζικού λογαριασμού και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κατ’ εξαίρεση δύνανται να μην προσέλθουν στις Τράπεζες για καταγραφή οι παρακάτω:
1. Οι συνταξιούχοι που αδυνατούν να προσέλθουν στις Τράπεζες λόγω σοβαρών
προβλημάτων υγείας.
2. Οι κάτοικοι εξωτερικού (Αν βρίσκονται στην Ελλάδα θα προσέλθουν οι ίδιοι).
3. Τα ανήλικα τέκνα που λαμβάνουν μέρισμα και δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα ή
διαβατήριο (Τα ανήλικα τέκνα που διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο θα
καταγραφούν δια της φυσικής παρουσίας τους στις Τράπεζες).
Οι παραπάνω κατηγορίες προσώπων, και μόνο αυτές, θα καταγραφούν δια πληρεξουσίου ή
νομίμου εκπροσώπου στα γραφεία του ΜΤΝ (Γλάδστωνος 1, ΤΚ 10677, Αθήνα) με την
προσκόμιση από τον πληρεξούσιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο των παρακάτω κατά περίπτωση
δικαιολογητικών:
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(α) Συνταξιούχοι που αδυνατούν να προσέλθουν στις Τράπεζες λόγω σοβαρών
προβλημάτων υγείας:
(1) Αντίγραφο του παρόντος ειδοποιητηρίου και θεωρημένο φωτοαντίγραφο του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας του μερισματούχου.
(2) Πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της καταγραφής, εκδοθέντα
μετά την 01-01-2013. Στην περίπτωση της εξουσιοδότησης, χρειάζεται θεώρηση για το γνήσιο
της υπογραφής (από ΚΕΠ, Αστυνομία ή Δημοτική Αστυνομία στην περίπτωση που η
βεβαίωση γίνεται στο σπίτι του συνταξιούχου). Εάν το πληρεξούσιο είναι παλαιό (πέραν του
έτους), απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του μερισματούχου, επίσης θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής, ότι το πληρεξούσιο βρίσκεται σε ισχύ.
(3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου.
(β) Κάτοικοι εξωτερικού: Τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου και επιπλέον,
βεβαίωση της αρμόδιας Προξενικής Αρχής, που έχει εκδοθεί μετά την 01/01/2013, από την
οποία θα πιστοποιείται ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή καθώς και η μόνιμη ή μη διαμονή
του στο εξωτερικό.
(γ) Τα ανήλικα τέκνα που λαμβάνουν μέρισμα και δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα ή
διαβατήριο:
(1) Αντίγραφο του παρόντος ειδοποιητηρίου.
(2) Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας του εκπροσώπου ανήλικου τέκνου (γονέα, κηδεμόνα,
δικαστικού συμπαραστάτη).
(3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί μετά την 01/01/2013.
Εφόσον πρόκειται για μερισματούχους που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για
δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ο εκπρόσωπός τους θα πρέπει να
προσκομίσει στο Ταμείο αντίγραφο απόφασης περί ορισμού προσωρινού διαχειριστή ή
διορισμού δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου ή, εφόσον αυτά δεν έχουν ακόμη εκδοθεί,
βεβαίωση Δημόσιας Αρχής (π.χ., Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής) ότι ο
μερισματούχος βρίσκεται στη ζωή, κινώντας παράλληλα τις διαδικασίες για έκδοση των αρχικά
αναφερομένων στην παράγραφο αυτή αποφάσεων.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εξαίρεσης, όταν ο μερισματούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός
του διαμένει εκτός λεκανοπεδίου Ν.Αττικής, είναι δυνατή η αποστολή των απαιτούμενων
δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΜΤΝ Γλάδστωνος 1, ΤΚ 10677,
Αθήνα.
Εφόσον πρόκειται για μερισματούχους που νοσηλεύονται σε Ιδρύματα, ιδιωτικά ή δημόσια και
δεν έχουν τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν κάποιο πρόσωπο ή να καταστήσουν κάποιον
πληρεξούσιό τους, λόγω φυσικής ή διανοητικής αδυναμίας, τότε θα απαιτηθεί ο διευθυντής του
ιδρύματος όπου νοσηλεύεται ο μερισματούχος να ειδοποιήσει το ΜΤΝ προκειμένου να
ρυθμιστούν οι διαδικασίες για να πιστοποιηθεί ότι βρίσκεται στη ζωή.
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ (*) – ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΟΧΩΝ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (**)
[ (*) (**) Οι διαδικασίες δεν αφορούν τις Τράπεζες]
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ως άνω καταγραφής, εντός της ίδιας χρονικής προθεσμίας και
ανεξάρτητα από την ανωτέρω καταγραφή φυσικής παρουσίας, διενεργείται έλεγχος και
επικαιροποίηση του Μητρώου μερισματούχων ως προς τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ καθώς και
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επιπρόσθετη ειδική απογραφή της κατηγορίας διαδόχων μερίσματος λόγω θανάτου του
κυρίως μερισματούχου και συγκεκριμένα: χήροι / -ες, άγαμες θυγατέρες, τέκνα ανήλικα που
διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα και τέκνα ενήλικα έως την ηλικία των 25 ετών. Για το σκοπό
αυτό παρακαλούμε:
1. Eλέγξτε εάν παρακάτω αναγράφεται σωστά ο ΑΜΚΑ και / ή ο ΑΦΜ. Εάν δεν
αναγράφονται σωστά ή δεν είναι συμπληρωμένα τα αντίστοιχα πεδία, θα πρέπει να το
δηλώσετε στο ΜΤΝ, προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας με συστημένη επιστολή τα ανάλογα
κατά περίπτωση παρακάτω παραστατικά:
(α) Bεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
(β) Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
ΑΜΚΑ

ΑΦΜ

2. Όσα πρόσωπα ανήκουν στην κατηγορία των διαδόχων μερίσματος λόγω θανάτου του
κυρίως μερισματούχου (χήροι / -ες, άγαμες θυγατέρες, τέκνα ανήλικα που διαθέτουν
αστυνομική ταυτότητα και τέκνα ενήλικα έως την ηλικία των 25 ετών) θα πρέπει να
προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΜΤΝ σε κάθε περίπτωση
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί μετά την 01/01/2013 και τα ανάλογα
κατά περίπτωση παρακάτω παραστατικά:
(α) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνεται ρητά από τον μερισματούχο ότι από την ημερομηνία συνταξιοδότησής του μέχρι
σήμερα δεν έχει τελέσει γάμο και ότι εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση χηρείας ή προκειμένου
για άγαμες θυγατέρες ότι εξακολουθούν να είναι άγαμες.
(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τα ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή
ανώτατες σχολές.
(γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας για τα ανήλικα τέκνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε να προσέρχεστε στα Πιστωτικά
Ιδρύματα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Καταγραφή συνταξιούχων που δεν
ανήκουν στις παραπάνω εξαιρέσεις δεν θα γίνεται σε καμία περίπτωση στις Υπηρεσίες
του Ταμείου.
- Εφίσταται η προσοχή ότι σε περίπτωση μη καταγραφής στην ορισθείσα προθεσμία,
προβλέπεται η διακοπή του μερίσματος.
Επισημαίνεται ότι όπου διαπιστώνεται παράνομη είσπραξη μερισμάτων θα
αναζητούνται όλα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με τις νόμιμες επιβαρύνσεις και
οι περιπτώσεις αυτές θα διαβιβάζονται στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα για τα
περαιτέρω.
- Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα
210 3322053 – 54 -32.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Σ. Χριστόπουλος ΠΝ
Γενικός Διευθυντής
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