ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΤΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………….
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………..
ΟΝ.ΠΑΤΡ.:………………………….………..
Α.Μ.: ………………………………….………
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ Μ.Τ.Σ.:…………………….
ΑΔΤ: …………………………….……………
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………………….…..
ΑΜΚΑ: ………………………………….……
ΑΦΜ: ………………………………………...
ΔΟΥ: ………………………………….………
ΒΑΘΜΟΣ:………………………..…………..
ΣΩΜΑ: ………………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΟΔΟΣ:…………………………….…………..
ΑΡΙΘΜΟΣ:………………Τ.Κ.:…….………….
ΠΟΛΗ: ..………………………………………
ΤΗΛ.: ………………………………………...
ΚΙΝΗΤΟ: ………………………………….…

ΠΡΟΣ:
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
(Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, Τ.Κ 10562) ΑΘΗΝΑ
1. Τυ γ χ ά ν ω µ ε ρ ι σ µ α τ ο ύ χ ο ς τ ο υ Μ Τ Σ
προερχόµενος από την Ελληνική Αστυνοµία και
συνταξιοδοτηθείς την …………… (πριν την
13-5-2016 οπότε και ψηφίστηκε ο Ν4387/16).
2. Μετά την ισχύ των αντισυνταγµατικών όπως
έχουν κριθεί από το ΣτΕ διατάξεων του
Ν4093/12 το ΜΤΣ προέβη σε ποσοστιαία µείωση
του χορηγούµενου µερίσµατος.
3. Με τον Ν4387/16 καταργήθηκε η κράτηση που
προέβλεπε ο Ν4093/12 στα µερίσµατα (µεταξύ
αυτών και του ΜΤΣ) πλην όµως µέχρι σήµερα το
ΜΤΣ συνεχίζει παράνοµα τις κρατήσεις
(ν4093/12) µε αποτέλεσµα να µου καταβάλλεται
µειωµένο µέρισµα.
4. Επειδή η συνεχιζόµενη κράτηση/µείωση επί
του δικαιούµενου µερίσµατός µου δεν συνάδει σε
δηµόσιο οργανισµό που πρέπει να τηρεί τη
νοµιµότητα και να σέβεται τους πολίτες και
µερισµατούχους του.
5. Επειδή η παράνοµη αυτή συµπεριφορά του
Ταµείου είναι αντίθετη µε τις συνταγµατικές αρχές
της ισότητας, της αναλογικότητας και της
προστασίας της ανθρώπινης αξίας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αιτούµαι όπως:
1. Eνεργήσετε για την άµεση διακοπή της
κράτησης του ν.4093/12 στο χορηγούµενο από
εσάς µέρισµά µου και να µου επιστραφούν
αναδροµικά τα αντίστοιχα ποσά από 13-5-2016
έως και σήµερα.
2. Επίσης αιτούµαι να µου χορηγήσετε βεβαίωση
για το ύψος των κρατήσεων που έχουν
παρανόµως παρακρατηθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν4093/2012, από το Ταµείο σας
από 13-5-2016 έως και σήµερα.

ΘΕΜΑ : «Διακοπή Κράτησης Ν. 4093/2012 3. Παρακαλώ για την έγγραφη ενηµέρωση
από το µέρισµα του Μ.Τ.Σ. και επιστροφή σχετικά µε το αίτηµά µου, εντός δύο µηνών, από
την ηµεροµηνία λήψης της παρούσας αίτησης.
αναδροµικών ποσών αυτής».
4. Για όλα τα παραπάνω επιφυλάσσοµαι παντός
νοµίµου δικαιώµατός µου.
______ / ______ / 2021
Ο ΑΙΤΩΝ

