ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Συνεχίζονται οι
διεκδικήσεις των αναδρομικών
των μνημονιακών περικοπών, με
πολύ
μεγάλες
πιθανότητες
δικαίωσης για το διάστημα
Ιούνιος 2015-Μάιος 2016, μετά
και
από
την
έκδοση
της
απόφασης του ΣτΕ για το Ν.
Κατρούγκαλου
Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε πλέον ότι ο Σύλλογός μας αποτελεί την πλέον υπεύθυνη
και έγκυρη πηγή ενημέρωσής σας για όλα τα θέματα που αφορούν
το χώρο της Ιονικής. Πολλοί θα πληροφορηθήκατε από τα ΜΜΕ για
τη δημοσιοποίηση της περίληψης της απόφασης της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για το λεγόμενο Ν.
Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016). Επειδή πολλά λέγονται και
ακούγονται που τις περισσότερες φορές αποπροσανατολίζουν και
δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, εμείς ήρθαμε σε
συνεννόηση με το νομικό μας συνεργάτη δρ. Απόστολο
Παπακωνσταντίνου ο οποίος έχει αναλάβει τις ομαδικές αγωγές
διεκδίκησης των αναδρομικών περικοπών μέσω του Συλλόγου μας
και με την κάτωθι επιστολή μας ενημερώνει με σαφήνεια για το
πώς επηρεάζει η ως άνω απόφαση του ΣτΕ τις διεκδικήσεις μας
για τις μνημονιακές περικοπές:
.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
.
Εν ολίγοις συνάδελφοι,
Μετά από την επικοινωνία μας με το δρ. Παπακωνσταντίνου, σας
ενημερώνουμε ότι *:
· Η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την αντισυνταγματικότητα
ορισμένων διατάξεων του Ν. Κατρούγκαλου (με οριακή
πλειοψηφία 13-12) φαίνεται ότι μας επηρεάζει ως προς τις
διεκδικήσεις μας για τις μνημονιακές περικοπές, οι οποίες
παρακρατούνται από τα τέλη του 2012 μέχρι τις 31/12/18.
· Το διάστημα το οποίο διεκδικείται με μεγαλύτερες
πιθανότητες η επιστροφή των αναδρομικών των μνημονιακών
κρατήσεων είναι οι περίπου 11 μήνες που μεσολάβησαν από την
ημερομηνία της απόφασης του ΣτΕ τον Ιούνιο 2015 έως και την
ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου το Μάιο του 2016.
· Επειδή το ΣτΕ με τις προγενέστερες αποφάσεις του έτους
2015 δεν έδωσε αναδρομικότητα σε αυτές, η διεκδίκηση των
αναδρομικών για προηγούμενο διάστημα, από τα τέλη του 2012
έως τον Ιούνιο του 2015, έχει μικρότερες πιθανότητες
δικαίωσης και η διεκδίκησή τους πλέον μπορεί να γίνει
ουσιαστικά μόνο μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, όπου θα φτάσει η υπόθεση μετά τα εθνικά
δικαστήρια.
· Το δε διάστημα μετά την ψήφιση του Ν. Κατρούγκαλου,
δηλαδή από το Μάιο 2016 μέχρι και 31/12/18 συγκεντρώνει
ακόμα μικρότερες πιθανότητες, μιας και μετά το Νόμο
Κατρούγκαλου,
οι
παρακρατήσεις
δεν
κρίθηκαν
αντισυνταγματικές από τις πρόσφατες αποφάσεις ΣτΕ.
*Όλα αυτά με την επιφύλαξη της αναμονής της δημοσίευσης της
πλήρους απόφασης του ΣτΕ, προκειμένου να βγάλουμε οριστικά και
ασφαλή συμπεράσματα.

.
Είναι αυτονόητο βέβαια, ότι εμείς δεν πρόκειται να
παραιτηθούμε από καμία διεκδίκηση, για το σύνολο του χρονικού
διαστήματος των μνημονιακών κρατήσεων από τέλος του 2012 μέχρι
31/12/18. Επειδή όμως οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι και
ειλικρινείς απέναντί σας, σύμφωνα και με όσα προαναφέραμε, σας
ενημερώνουμε ότι το διάστημα που διεκδικείται με μεγαλύτερες
πιθανότητες δικαίωσης από όσους συνάδελφους έχουν καταθέσει ή
πρόκειται να καταθέσουν αγωγή, είναι οι περίπου 11 μήνες, από
τον Ιούνιο 2015 μέχρι το Μάιο 2016.
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στις ομαδικές
αγωγές διεκδίκησης των μνημονιακών περικοπών μπορείτε να το
κάνετε απευθυνόμενοι στο Σύλλογό μας.

