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……………………………………..
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Σύμφωνα με τις υπ’ αρ.2192/2014 και 2287-2288/2015 αποφάσεις της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι
σχετικές διατάξεις των Ν. 4093/2012 και 4051/2012, αντίστοιχα και ως εκ τούτου παράνομες οι
περικοπές των κυρίων συντάξεων και του μερίσματος του ΜΤΑ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4575/2018 προβλέπεται η
καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των
άρθρων 10 έως 14, μεταξύ των oποίων και των συνταξιούχων των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας , ενώ ακολούθως με την υπ’ αρ. 170285/0092/05.12.2018
ΚΥΑ των υπουργών Εργασίας , Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών ορίστηκε ότι το
χρηματικό ποσό που απορρέει από διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4575/2018 για
τους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων 10 έως και 14 του ανωτέρω
Νόμου καταβάλλεται εφάπαξ.
Παρά ταύτα, καίτοι εμπίπτω, ως στρατιωτικός συνταξιούχος στην κατηγορία
προσωπικού των άρθρων 10 έως 14 του Ν4575/2018 , αναίτια και αδικαιολόγητα μου
χορηγήθηκε μικρότερο ποσό και ειδικότερα από το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό που
αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που δικαιούμαι να λάβω εάν δεν είχαν
μεσολαβήσει οι διατάξεις των Ν.3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και περαιτέρω του
Ν.4093/2012 και αυτής που πράγματι μου καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων
Ν. 4575/2012 και συγκεκριμένα από 01/08/2012 μέχρι 30/06/2016 ήτοι 47 μηνών, και επίσης
δεν μου χορηγήθηκε και το δικαιούμενο ποσό από 01/07/2016 μέχρι 31/12/2018, ήτοι 30
μηνών επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2195/2014 απόφαση του ΣτΕ.
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Να γίνει δέκτη η αίτηση μου.
Να μου καταβληθεί το δικαιούμενο υπόλοιπο χρηματικό ποσό , που προκύπτει κατ’
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και αποφάσεων του ΣτΕ.
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