Απεστάλη η πρώτη προσφυγή εκ
μέρους του Συλλόγου μας στα
Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για τις
μνημονιακές περικοπές των
συντάξεων!
Συνάδελφοι,
Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έχει αποδείξει ότι ενεργοποιείται με
σοβαρότητα και υπευθυνότητα σε όλα τα θέματα που αφορούν τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα των συναδέλφων και του χώρου μας.
Έτσι και στην περίπτωση των διεκδικήσεων των μνημονιακών
περικοπών αισθανόμαστε δικαιωμένοι για τις επιλογές μας, αφού
από την πρώτη στιγμή που κινήσαμε τη διαδικασία των ομαδικών
αγωγών σε συνεργασία με το νομικό μας συνεργάτη δρ. Απόστολο
Παπακωνσταντίνου, όλες οι ενέργειες και οι χειρισμοί μας μέχρι
και την πίστωση των αναδρομικών, έγιναν με άκρα υπευθυνότητα
και σοβαρότητα.
Μάλιστα, όπως σας είχαμε τονίσει εξ αρχής, εμείς θα
διεκδικήσουμε τα αναδρομικά των μνημονιακών περικοπών, καθώς
και τα δώρα, για όλο το χρονικό διάστημα από το 2012 έως το
2018. Στην περίπτωση που εξαντληθούν τα εγχώρια ένδικα μέσα
χωρίς να δικαιωθούμε, σε συνεργασία με τον δρ.
Παπακωνσταντίνου σκοπεύουμε να φτάσουμε μέχρι το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χωρίς καμία περαιτέρω
επιβάρυνσή σας – μία ακόμα διαδικασία στην οποία πρωτοπορούμε,
καθώς δεν την ακολουθεί η συντριπτική πλειονότητα των
οργανώσεων και των φορέων που διεκδικούν τις μνημονιακές
περικοπές.
Και επειδή υπήρξαν έστω και ελάχιστοι «καλοθελητές» που

αμφισβήτησαν τις προθέσεις μας, σας ενημερώνουμε ότι για μία
ακόμα φορά κάνουμε πράξη τις υποσχέσεις μας, αφού, όπως μας
ενημερώνει στο ενημερωτικό σημείωμα που μας απέστειλε ο δρ.
Παπακωνσταντίνου (στο τέλος του παρόντος), απεστάλη ήδη η
πρώτη προσφυγή που ασκούμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο). Με την προσφυγή αυτή
επικαλούμαστε την παραβίαση της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) εκ μέρους της Ελληνικής
Δημοκρατίας, που προέκυψε από την έκδοση της υπ’ αριθμ.
1439/2020 αποφάσεως της Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της
Επικρατείας, η οποία ουσιαστικά απένειμε στους συνταξιούχους
αναδρομικά μόλις 11 μηνών. Όπως, λοιπόν, μας ενημερώνει ο
νομικός μας συνεργάτης, μετά την έκδοση των αποφάσεων των
Διοικητικών Πρωτοδικείων θα προσφύγουμε, εφόσον απαιτηθεί, με
αντίστοιχες προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
.

Δεν αφορούν τις αγωγές μας οι υποθέσεις που θα συζητηθούν
στο ΣτΕ στις 15/1
Επειδή μάλιστα υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που επηρεαζόμενοι
από διάφορα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν στα ΜΜΕ, μας ρωτούν
σχετικά με τις υποθέσεις που θα συζητηθούν στο ΣτΕ την
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, ο νομικός μας συνεργάτης μας
ενημερώνει ότι δεν αφορούν τις αγωγές μας. Μάλιστα πρόκειται
για μία διαδικασία, η οποία εξετάστηκε – ανάμεσα σε άλλες –
αλλά αποφασίσαμε ότι δεν ήταν πρόσφορη για τις διεκδικήσεις
μας και ευελπιστούμε ότι οι αποφάσεις που θα εκδοθούν επί των
υποθέσεων αυτών δεν θα επιδράσουν αρνητικά στις αγωγές μας για
τα δώρα.
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Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.
Σας ενημερώνουμε ότι χθες (12.01.2021) απεστάλη η
πρώτη προσφυγή που ασκούμε εκ μέρους του Συλλόγου σας ενώπιον
του
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων (Στρασβούργο). Με την προσφυγή αυτή επικαλούμαστε
την παραβίαση της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, που
προέκυψε από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1439/2020 αποφάσεως της
Μείζονος Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Υπενθυμίζεται ότι με την εν λόγω απόφαση του ανωτάτου
διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, η οποία εκδόθηκε με τη
διαδικασία της πρότυπης (πιλοτικής) δίκης, επί της οποίας
ασκήσαμε εκ μέρους του Συλλόγου σας παρέμβαση, αναγνωρίστηκε η
υποχρέωση του ΕΦΚΑ να καταβάλει τα ποσά των περικοπών στις
συντάξεις (ν. 4051/2012 και 4093/2012) μόνον για το ενδεκάμηνο
από 11.06.2015 έως 12.05.2016 και όχι για το σύνολο του
διαστήματος από την έκδοση των νόμων αυτών, όπως επιδιώκουμε.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της ανωτέρω
αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα Διοικητικά
Πρωτοδικεία ξεκίνησαν την εκδίκαση του συνόλου των αγωγών που
έχουμε ασκήσει ενώπιόν τους εκ μέρους των μελών του Συλλόγου
σας. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο τα μέλη σας που
συμμετέχουν στις αγωγές αυτές να αποστείλουν στο Σύλλογό σας,
το συντομότερο δυνατόν, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, τη
σχετική δήλωση συνέχισης των αγωγών τους και τη σχετική
εξουσιοδότηση, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει. Παρακαλούνται όσοι
δεν το έχουν ήδη πράξει να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τα
γραφεία του Συλλόγου σας. Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκδοση
των αποφάσεων των Διοικητικών Πρωτοδικείων θα προσφύγουμε,
εφόσον απαιτηθεί,
με αντίστοιχες προσφυγές στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για όσα μέλη σας συνεχίσουν
τις αγωγές τους.
Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι υποθέσεις που πρόκειται να
συζητηθούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη
δικάσιμο της 15.01.2021 δεν αφορούν τις αγωγές που έχουμε
ασκήσει κατά του Ε.Φ.Κ.Α. εκ μέρους των μελών σας για τις
περικοπές των δώρων, ούτε αποτελούν πρότυπη (πιλοτική) δίκη.
Πρόκειται για αιτήσεις ακυρώσεως που άσκησαν μεμονωμένοι
φορείς κατά Υπουργικών Αποφάσεων οι οποίες αφορούσαν την

απόδοση των περικοπών του ενδεκαμήνου στους δικαιούχους τους.
Ευελπιστούμε ότι στις αποφάσεις που θα εκδοθούν επί των
υποθέσεων αυτών δεν θα περιλαμβάνονται παρεμπίπτουσες κρίσεις
του Δικαστηρίου που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στις αγωγές
μας για τα δώρα.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021
Με φιλικούς χαιρετισμούς και ευχές για καλή και δημιουργική
χρονιά!

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Συνάδελφοι,
Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία έχουν ξεκινήσει την εκδίκαση του
συνόλου των αγωγών που έχουμε ασκήσει ενώπιόν τους και είναι
απαραίτητο τα μέλη μας που συμμετέχουν στις αγωγές αυτές να
αποστείλουν το συντομότερο δυνατόν, εφόσον δεν το έχουν ήδη
πράξει, ορισμένα δικαιολογητικά (βλ. εδώ) είτε στο Σύλλογό μας
είτε στο γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου, για να μπορέσουν να
διεκδικήσουν το σύνολο των ποσών από το 2012 έως το 2018.

