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ΠΡΟΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, 

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λυκούργου 12. 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

Του … …………………..……………………... του ………………… και της 

…………………., μερισματούχου του Ταμείου σας, με ΑΜΚΑ  

……………….και αριθμό μητρώου ΜΤΠΥ ……………, κατοίκου 

…………………………………………………….. Τ.Κ.……, τηλέφωνο 

………………………………... 

ΠΕΡΙ 

 

Αναθεώρησης, κατ’ αρθ. 54 Π.Δ. 422/81, της υπ’αριθ. 86468-21/06/2016 

απόφασης του Ταμείου σας, περί αναπροσαρμογής από 1-1-2016 του 

μερίσματός μου. 

----------------- 

Είμαι απόστρατος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος και 

μερισματούχος του Ταμείου σας. Το μέρισμά μου μέχρι πρόσφατα, ανερχόταν 

μηνιαίως σε …………. ευρώ. 

Κατ’εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4387/2016 και δη του άρθ. 48, 

αναπροσαρμόστηκε, και μάλιστα αναδρομικά, από 1-1-2016, το μέρισμα που 

λαμβάνω. Η αναπροσαρμογή αυτή συνετελέσθη περί το μήνα Ιούνιο του 2016, 

είχε αναδρομική ισχύ και ουσιαστικά αποτελεί μια δραματική μείωση του μέχρι 

πρότινος καταβαλλόμενου εις εμέ μερίσματος, που μετά το νόμο 

Κατρούγκαλου, ανέρχεται στο ποσό  των …………. ευρώ. 

Επειδή, η μείωση αυτή προστίθεται σε σωρεία μειώσεων τόσο στο μέρισμα 

όσο και στις συντάξεις, (κύρια και επικουρική) που λαμβάνω, μειώσεις που 

κρίθηκαν με αποφάσεις του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως 

αντισυνταγματικές, αντικείμενες (ενδεικτικά) στα αρθ. 21 παρ. 1, 2, 3, 6 

Συντ/τος περί παροχής διακεκριμένης μορφής κοινωνικής προστασίας σε 

συγκεκριμένες πομάδες πληθυσμού (ως είναι και οι συνταξιούχοι) για 
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εξασφάλιση στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης, αρθ. 22 παρ. 5 Συντ/τος περί 

κατοχύρωσης της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων, του αρθ. 25 παρ. 

4 του Συντ/τος περί κοινωνικής αλληλεγγύης ως πρωταρχικού σκοπού του 

Κράτους (ΣτΕ 2192-2196/2014 Ολομ.). Με τις συνεχόμενες μειώσεις των 

εισοδημάτων, σύντομα, στα προηγούμενα άρθρα θα προστεθεί και η 

παραβίαση του άρθ. 2 παρ. 1 του Συντ/τος, σχετικά με την υποχρέωση 

σεβασμού και προστασίας της αξιοπρέπειας του ανθρώπου εκ μέρους των 

κρατικών οργάνων. 

 Επειδή, οι περικοπές του Ν.4093/2012 έχουν ήδη κριθεί 

αντισυνταγματικές (2287/2015 Ολομ. ΣτΕ). 

 

 Για όλους τους ανωτέρω λόγους και με την επιφύλαξη παντός νομίμου 

δικαιώματός μου 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 

 

-Την ακύρωση/εξαφάνιση άλλως τροποποίηση της προσβαλλόμενης 

απόφασης, επί τω τέλει να συνεχιστεί η καταβολή του μερίσματός μου στα προ 

των νόμων 4093/2012 και 4387/2016  επίπεδα. 

-Την επιστροφή του ποσού που παρανόμως μου παρακρατήθηκε  από τους 

ανωτέρω νόμους, εντόκως νομίμως. 

 

                                                     Αθήνα, …… / …../ 2017 

                                                              

Ο ΑΙΤΩΝ 

 


