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ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Συναδέλφισσες, Συνάδεφλοι,
Μέχρι την 31.12.2017 κατατέθηκαν 17 Αποζημιωτικές Αγωγές των
49 Συναδέλφων και Κληρονόμων κάθε μία, για τις μειώσεις σε Κύριες και
Επικουρικές Συντάξεις, που επέφεραν οι αντισυνταγματικοί Νόμοι
4051/2012 και 4093/2012, από 1.1.2012 μέχρι και 30.4.2016, δηλαδή
πριν την έκδοση του Νόμου «Κατρούγκαλου» την ισχύ του οποίου και ο
Σύλλογός μας έχει προσβάλλει στο ΣτΕ.
Από το 2018 και μέχρι να αποφανθεί το ΣτΕ επί της
συνταγματικότητας ή μη του Νόμου 4387/2016, οι αποζημιωτικές Αγωγές
θα καλύπτουν την περίοδο 1.1.2013 - 30.4.2016.
Υπενθυμίζεται ότι οι μειώσεις των Συντάξεων, από το έτος 2013, είναι
μεγαλύτερες εκείνων του 2012, αφού από 1.1.2013 εφαρμόστηκε ο Νόμος
4093/2012, ο οποίος όχι μόνο κατάργησε τα Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα
και το Επίδομα Αδείας, σε όσους τα έπαιρναν, αλλά και επέφερε μειώσεις
ακόμη και σε εκείνους τους Συνταξιούχους που δεν είχαν υποστεί μείωση
από το Νόμο 4051/2012.
Για το λόγο αυτό, όσοι Συνάδελφοι πράγματι επιθυμούν να
αποζημιωθούν, για τις μειώσεις που έχουν υποστεί από τους
αντισυνταγματικούς μνημονιακούς νόμους, ΠΡΕΠΕΙ πρώτον εκείνοι που
δεν είχαν συγκεντρώσει και αποστείλει στο Σύλλογο τα αναγκαία
αποδεικτικά στοιχεία, για την υποβολή της Αγωγής τους, μέχρι την
31.12.2017, να το πράξουν άμεσα, και δεύτερον όλοι εκείνοι που δεν
έχουν δώσει την απαιτούμενη προσοχή στο θέμα αυτό, να ΜΗΝ αφήσουν να
παραγραφούν οι απαιτήσεις τους και για το 2013.
Με την ευκαιρία αυτή, συνιστούμε σε όλους τους Συναδέλφους να
συγκεντρώνουν ανελλιπώς κάθε μήνα τα Ενημερωτικά Σημειώματα
Συντάξεων, [Κύριας και Επικουρικής], και, όσους δεν έχουν, να
υποβάλλουν αίτηση στο ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ, για να λάβουν αντίγραφα

των Πράξεων Απονομής Σύνταξης και Επικούρησής τους, αντίστοιχα, διότι,
μέχρι να βρεθεί Κυβέρνηση να καταργήσει τις αντισυνταγματικές διατάξεις
των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012, κάθε 3-4 χρόνια, για να μην
παραγραφούν οι αντίστοιχες απαιτήσεις, πρέπει να ασκούνται νέες
Αποζημιωτικές Αγωγές.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι Συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί
μετά την 27.7.2012, είναι αναγκαίο να συνυποβάλλουν και τα
Ενημερωτικά Σημειώματα του μήνα που έλαβαν για πρώτη φορά τη
Σύνταξη και την Επικούρισή τους.
Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

