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Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, με Απόφαση του Μετοχικού
Ταμείου Στρατού, μειώθηκε δραστικά το επιτόκιο που επιβάλλεται στις περιπτώσεις
επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων.
Συγκεκριμένα η Ανεξάρτητη Αρχή έγινε αποδέκτης αναφορών συνταξιούχων
στρατιωτικών οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν διότι, από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού
(ΜΤΣ) και τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού
(ΕΚΟΕΜΣ), τους ζητούσαν να επιστρέψουν εντόκως, με επιτόκιο 6%, μερίσματα που
είχαν καταβληθεί στο παρελθόν αχρεώστητα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του προς το ΜΤΣ υποστήριξε ότι, κατά γενική
αρχή του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, η αναζήτηση από τον ασφαλιστικό
οργανισμό αχρεωστήτως, πλην καλοπίστως, ληφθεισών περιοδικών
ασφαλιστικών παροχών, μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξή
τους, αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης, λόγω των απρόβλεπτων
οικονομικών συνεπειών σε βάρος αυτού που έλαβε τις παροχές. Πολύ δε
περισσότερο εάν τα ποσά αυτά αναζητούνται εντόκως και με ένα επιτόκιο που δεν
συμβαδίζει με την εν γένει μακροοικονομική κατάσταση της χώρας. Η κατά τα
ανωτέρω αναζήτηση των παροχών αυτών επιτρέπεται μόνο αν κριθεί ότι ο
εισπράξας τα αναζητούμενα ποσά τελούσε, κατά την είσπραξή τους, σε δόλο έναντι
της Διοίκησης.
Περαιτέρω στο έγγραφό του αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε το γεγονός ότι
σχετικά πρόσφατα, με το ν. 4387/2016, το επιτόκιο για την επιστροφή στο τ. ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών μειώθηκε από το 5% στο 3%
και μόνον εφόσον συνυπήρχε υπαιτιότητα του λαβόντος. Η επανεξέταση του
επιτοκίου, με το οποίο βαρύνεται η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών
παροχών, κρίθηκε σκόπιμη, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4387/2016,
καθώς τα επιτόκια του τραπεζικού τομέα έχουν παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια
σαφή πτωτική τάση.
Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την επανεξέταση του
ζητήματος στο πρότυπο των νέων αυτών διατάξεων περί επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις
αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας.
Τελικά το ΔΣ του ΜΤΣ αποφάσισε ότι το επιτόκιο, στις περιπτώσεις επιστροφής
μερισμάτων σε δόσεις, μειώνεται από 6% σε 2,5%, ενώ στην περίπτωση της
εφάπαξ επιστροφής σε 1,5%.
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