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Αριθ. πρωτ: 182 

 

Θέμα: Αναθεώρηση μερίσματος και μη αναζήτηση αχρεωστήτως εισπραχθέντων 

μερισμάτων. 

Σχετ.: Η 12η/28.03.2018 συνεδρίαση-απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. σχετική με μη 

αναζήτηση υπό προϋποθέσεις αχρεωστήτως καταλογισθέντων ποσών, με 

τροποποίηση των αποφάσεων καταλογισμού. 

 

Το Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. με την παραπάνω σχετική απόφασή του, αποφάσισε για τους 

εν θέματι μερισματούχους: 

α) Την μη αναζήτηση των αχρεωστήτως πλην καλοπίστως εισπραχθέντων 

μερισμάτων, εάν έχει παρέλθει 5ετία μεταξύ της είσπραξης και του καταλογισμού 

τους. 

β) Τον επανακανονισμό των μερισμάτων τους για τους υποβάλλοντες εμπροθέσμως 

σχετική αίτηση, αναδρομικά από 13-03-2015. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, είναι αυτονόητο ότι οι υπηρεσίες σας θα προβούν στο 

σχετικό επανακανονισμό και συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

μερισμάτων που θα προκύψουν κατ’ εφαρμογήν της προαναφερόμενης απόφασης του 

Δ.Σ., τροποποιώντας τις αποφάσεις καταλογισμού. 

Για την ορθή εφαρμογή της παραπάνω απόφασης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, 

ότι από τα καταλογισθέντα ποσά κατά την 46η/30.10.2017 συνεδρίαση-απόφαση του 

Δ.Σ. του Ταμείου σας, η είσπραξη του μερίσματος του μήνα Νοέμβρη έτους 2012 είναι 

πέραν της 5ετίας από τον καταλογισμό του, όπως προκύπτει από τα ενημερωτικά 

σημειώματα του Ταμείου σας, όπου σημειώνετε επακριβώς ότι: « Η πληρωμή των 

μερισμάτων γίνεται κατά μήνα και πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς στις 

24 του προηγούμενου μήνα.», διαπίστωση βεβαίως που μπορείτε να κάνετε και εσείς 

εύκολα από το αρχείο σας. 
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Αθήνα  11/06/2018 
 

ΠΡΟΣ:    Μ.Τ.Π.Υ.  

α) Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων  
(υπόψη κ. Μαρίας Παπαγιάννη) 

 
β) Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων και 

Ηλεκτρονικών Πληρωμών 
(υπόψη   κ. Ζαφείριου Ορφανού) 
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Προς επιβεβαίωση σας επισυνάπτουμε ένα ενημερωτικό σας - αποσταλέν σε μέλος 

μας - σημείωμα και παρακαλούμε για την ορθή ως άνω εφαρμογή, χωρίς να 

υποβάλλετε σε άσκοπη ταλαιπωρία τα μέλη μας, ζητώντας τους προσκόμιση 

πρόσθετων δικαιολογητικών.  

Συνημμένο : Ενημερωτικό σημείωμα ΜΤΠΥ 

 

 

 

 

                                          Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ 

 

           Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας  

 

 

        Παναγιώτης Βελής                                                                       Ιωάννης Ζαχίλας    

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ.                                                Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α.    


