Δημοσιεύθηκε
η
πολυαναμενόμενη απόφαση του
ΣτΕ
:
αναδρομικά
στους
προσφεύγοντες συνταξιούχους
καθόσον κρίθηκαν μη νόμιμες
οι περικοπές των συντάξεων
των
μνημονιακών
νόμων
4051/2012 και 4093/2012 για
το χρονικό διάστημα από τον
Ιούνιο του έτους 2015 έως τον
Μάιο του έτους 2016. Η ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
θα
συνεχίσει
να
διεκδικεί τα αναδρομικά από
το 2012
Συνάδελφοι,
Η πολυαναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ για τη νομιμότητα
των μνημονιακών περικοπών των συντάξεων δημοσιεύθηκε
σήμερα, βάζοντας τέλος στην αγωνία εκατοντάδων
χιλιάδων συνταξιούχων.
.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή από
διάφορες διαρροές που υπήρξαν,

η Ολομέλεια του ΣτΕ

έκρινε ότι οι περικοπές των συντάξεων των
μνημονιακών νόμων 4051/2012 και 4093/2012 είναι μη
νόμιμες για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του
έτους 2015 έως τον Μάιο του έτους 2016.
.

Αμέσως με τη δημοσίευση της απόφασης o νομικός μας
σύμβουλος δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου μας
απέστειλε το κάτωθι ενημερωτικό σημείωμα:
.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, τα αναδρομικά
δικαιούνται μόνο όσοι είχαν προχωρήσει σε κατάθεση
σχετικής αγωγής. Ωστόσο η απόφαση δεν αναφέρεται
ρητά σε όσους συνταξιούχους δεν είχαν προσφύγει και
επομένως δε χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης στο
μέλλον όσοι δεν είχαν προσφύγει, χωρίς, ωστόσο, να
είναι βέβαιη η τύχη των προσφυγών.
Θα περιμένουμε στο εξής την απόφαση της κυβέρνησης
για τον τρόπο πίστωσης των αναδρομικών (άπαξ ή σε
βάθος χρόνου), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η
κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει αναδρομικά
με νομοθετική ρύθμιση για τους 11 μήνες και σε
εκείνους που δεν έχουν ήδη προσφύγει στα δικαστήρια.
Σε κάθε περίπτωση, τις αμέσως επόμενες ημέρες, ίσως
και αύριο, θα έχουμε στη διάθεσή μας το πλήρες
κείμενο της απόφασης και θα είμαστε έτοιμοι να
υπεισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για την

απόφαση, αλλά και για τα ποσά στα οποία θα κυμανθούν
τα αναδρομικά για τους συνταξιούχους της Ιονικής.
.

Συνάδελφοι,
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ήταν από τους πρώτους συλλόγους
πανελλαδικά που διερεύνησαν τις νομικές δυνατότητες
αντίδρασης απέναντι στις οδυνηρές περικοπές που
επέβαλαν τα μνημόνια στις συντάξεις και έχει
διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεκδικήσεις
των μνημονιακών περικοπών και των επιδομάτων δώρων
και επιδομάτων αδείας.
Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι ο Σύλλογός μας ήταν
ο πρώτος ο οποίος, δια του νομικού συμβούλου του Δρ.
Απόστολου Παπακωνσταντίνου, είχε πιθανολογήσει για
την κρίση αυτή του ανωτάτου Δικαστηρίου πριν ακόμη
πραγματοποιηθεί η πρότυπη δίκη.
Η απόφαση αυτή ελήφθη από το Ανώτατο Δικαστήριο σε
διάσκεψή του μετά την πρότυπη (πιλοτική) δίκη για
τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων των Ν.
4051/2012 και 4093/2012 που είχε διεξαχθεί στις
10/1/20 και θα έκρινε αν οι σχετικές διατάξεις των
νόμων είναι συνταγματικές και αν οι περικοπές αυτές
μπορεί να εφαρμοστούν και για ποια χρονικά
διαστήματα. Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είχε ασκήσει πρόσθετη
παρέμβαση, στην οποία παραστάθηκε ο νομικός
σύμβουλος του Συλλόγου μας δρ. Απόστολος
Παπακωνσταντίνου προβάλλοντας το σύνολο των νομικών
επιχειρημάτων που αφορούν την αντισυνταγματικότητα
των περικοπών αυτών, ενώ είχαμε συμμετάσχει και σε
συγκέντρωση των συνταξιούχων έξω από το ΣτΕ. Η
παρέμβαση αυτή κρίθηκε παραδεκτή και βάσιμη, σε
αντίθεση με σειρά άλλων παρεμβάσεων συνδικαλιστικών
φορέων που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες.

.

Συνάδελφοι,
Σας τονίζουμε ότι οι αποφάσεις αυτές αφορούν τις
μνημονιακές περικοπές των συντάξεων των Νόμων Ν.
4051/2012 και 4093/2012, αλλά όχι την εισφορά
αλληλεγγύης – που είναι ένα μεγάλο διεκδικούμενο
ποσό για πολλούς από εμάς – την οποία ο Σύλλογός μας
βεβαίως συνεχίζει να διεκδικεί με τις ομαδικές
αγωγές μέσω του νομικού μας συμβούλου δρ. Απόστολου
Παπακωνσταντίνου.
Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να διεκδικεί με
υπευθυνότητα το καλύτερο δυνατό για τα συμφέροντα
των συναδέλφων και σας υπενθυμίζουμε ότι για τη
συγκεκριμένη υπόθεση των μνημονιακών περικοπών των
συντάξεων έχουμε έρθει σε συμφωνία με το νομικό μας
σύμβουλο δρ. Παπακωνσταντίνου για να διεκδικήσουμε
αναδρομικά από την αρχή των μνημονιακών περικοπών το
2012 και θα προσφύγουμε στο εξής στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα υπόλοιπα
διεκδικούμενα ποσά.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
και πρωταγωνιστεί στο θέμα αυτό, προβαίνοντας
έγκαιρα και αξιόπιστα στις αναγκαίες νομικές
ενέργειες. Ο Σύλλογός μας αποτελεί την πλέον
υπεύθυνη και έγκυρη πηγή ενημέρωσής σας για όλα τα
θέματα που αφορούν το χώρο της Ιονικής.

