Ενώπιον της ολομέλειας του
ΣτΕ εκδικάστηκε σήμερα η
πρότυπη (πιλοτική) δίκη για
τις μνημονιακές περικοπές των
συντάξεων των Ν. 4051/2012
και 4093/2012, στην οποία
άσκησε πρόσθετη παρέμβαση η
ΙΟΝΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
–
Τους
επόμενους μήνες αναμένεται η
απόφαση
Συμμετοχή
του
Συλλόγου μας στη συγκέντρωση
έξω από το ΣτΕ
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.
Σας ενημερώσαμε ότι σήμερα Παρασκευή 10/1 είχε ορισθεί στην
Ολομέλεια του ΣτΕ η πρότυπη (πιλοτική) δίκη για τις
μνημονιακές περικοπές των συντάξεων των Ν. 4051/2012 και
4093/2012 που θα κρίνει οριστικά αν οι σχετικές διατάξεις των

νόμων, που αφορούσαν τις περικοπές των συντάξεων και την
κατάργηση των επιδομάτων των δώρων και αδείας, είναι
συνταγματικές και αν οι περικοπές αυτές μπορεί να εφαρμοστούν
και για ποια χρονικά διαστήματα.
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ άσκησε πρόσθετη παρέμβαση, στην οποία
παραστάθηκε ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μας δρ. Απόστολος
Παπακωνσταντίνου.
Παράλληλα, σας είχαμε καλέσει σε συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ
μαζί με συνταξιούχους όλων των χώρων προκειμένου να
διατρανώσουμε το δίκαιο αίτημά μας για την αποκατάσταση των
απάνθρωπων περικοπών που υποστήκαμε από τα μνημόνια!
Η απόφαση αναμένεται τους επόμενους μήνες και σίγουρα η
προσδοκία όλων μας είναι η ελληνική δικαιοσύνη να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων και να αποκαταστήσει την τεράστια αδικία
που επέφεραν τα μνημόνια.
Ωστόσο, ο τρόπος που αντιμετώπισε η κυβέρνηση το θέμα παρά τις
βαρύγδουπες εξαγγελίες της και η τεράστια πίεση που ασκούν τα
διαπλεκόμενα ΜΜΕ ότι μία ενδεχόμενη δικαίωση του συνόλου των
αιτημάτων μας θα αποτελέσει καταστροφή για τη χώρα, φοβούμαστε
ότι θα αποτελέσει παράγοντα επηρεασμού της απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση, 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 έχουμε έρθει σε συμφωνία με το νομικό μας σύμβουλο δρ.
Παπακωνσταντίνου προκειμένου να προσφύγουμε, αν χρειαστεί, στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε περίπτωση που
η απόφαση του Σ.τ.Ε. δεν είναι θετική για τα συμφέροντά μας.
.
Συνάδελφοι,
Δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε το μικρό αριθμό συνταξιούχων
που έδωσαν το παρών στη σημερινή συγκέντρωση.

Η εν λόγω υπόθεση αφορά κυριολεκτικά το σύνολο των
συνταξιούχων της χώρας μας που υπέστησαν κατάφωρες αδικίες
κατά τη διάρκεια των μνημονίων και όμως ο αριθμός των
συγκεντρωθέντων δεν ξεπέρασε τους 5.000!
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εποχές των «παχιών
αγελάδων» είναι πλέον παρελθόν και αν θέλουμε να
επαναδιεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, τα συμφέροντά μας,
τελικά την αξιοπρέπειά μας, οφείλουμε επιτέλους να
κινητοποιηθούμε! Οι αγώνες δε γίνονται… από τους καναπέδες και
με… τηλεχειρισμό.
Εμείς σας καλούμε να είστε σε ετοιμότητα και εγρήγορση
προκειμένου να στηρίξετε τις επικείμενες ενέργειές μας σε
σωρεία θεμάτων που αφορούν το χώρο μας, τα δικαιώματα και τα
συμφέροντά μας!
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