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Αθήνα 21/01/2017

Προς τον αξιότιµο
Υπουργό Οικονοµικών της Κύπρου
κ. Χάρη Γεωργιάδη
Λευκωσία

Κοιν.:

- Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. ∆ηµήτρη Συλλούρη
- Αρχηγούς Κοινοβουλευτικών Κοµµάτων
- Προέδρους Κοινοβουλ. Επιτροπών Οικονοµικών & Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Θέµα:

Άµεση υιοθέτηση, ένταξη στο Εθνικό ∆ίκαιο και εφαρµογή-εκτέλεση
της Απόφασης του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ) µε
ηµερ. 21/01/2016, για την ΥΠΟΘΕΣΗ C-515/14

Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Αναφερόµαστε στην ανωτέρω Απόφαση, ένα χρόνο µετά την έκδοσή της και στα
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα Ευρωπαίων εργαζοµένων πολιτών, µε συνεχόµενη
δηµόσια υπηρεσία σε Κύπρο, Ελλάδα, άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
την ίδια την Ένωση οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν, µετά την 01/05/2004.
Τονίζουµε ότι ενώ η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ως Κράτος Μέλος της Ε.Ε.,
υποχρεούται να εναρµονίσει το δίκαιό της και να συµµορφώνεται προς την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία, µέχρι σήµερα, εξακολουθεί να εφαρµόζει την Κυπριακή
Νοµοθεσία περί δηµοσίων συντάξεων, αποκλίνοντας από το πρόνοιες της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Το γεγονός αυτό επισηµαίνεται στην παρ.4 της ανωτέρω Απόφασης του
∆ικαστηρίου της Ε.Ε. (άρθρο 27 παρ.1 του νόµου 97[1]/1997), η οποία αναφέρει
ότι η κυπριακή νοµοθεσία είναι αντίθετη µε το ∆ίκαιο της Ε.Ε.
Επισυνάπτουµε προς ενηµέρωσή σας,
σχετικά έγγραφα των Αρµοδίων
Υπηρεσιών της Ελληνικής και Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Επειδή όπως επισηµάνθηκε αυτό αποτελεί παραβίαση του ∆ικαίου της Ε.Ε. και
της παραπάνω απόφασης, σας καλούµε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες
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συµµόρφωσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προς την Απόφαση αυτή όπως
επισηµαίνεται και στο, µε ηµερ. 23/09/2016, έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προς τον κ. Ανδρέα ∆ράκο, προκειµένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να µην
υποχρεωθεί να ασκήσει νέα προσφυγή στο ∆ικαστήριο της Ε.Ε., ζητώντας την
επιβολή κυρώσεων.
Σας ευχαριστούµε θερµά εκ των προτέρων και αναµένουµε τις θετικές σας
ενέργειες.
Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στο παράρτηµα που ακολουθεί.
Με εκτίµηση,

Γεώργιος Συλλούρης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΕ

Γεώργιος Μιχαηλίδης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1.To ∆ΕΕ µε την ανωτέρω απόφαση του (C-515/14) έκρινε ότι:
Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, εφόσον δεν κατήργησε µε αναδροµική ισχύ
από την 01/05/2004 τη σχετική µε την ηλικία προϋπόθεση του
άρθρου 27 του Ν. 97( Ι)/1997 περί συντάξεων, η οποία αποθαρρύνει
τους εργαζόµενους να αποχωρήσουν από το κράτος µέλος
καταγωγής τους για να ασκήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα σε
άλλο κράτος µέλος ή σε θεσµικό όργανο της Ε.Ε.…, έχει ως
αποτέλεσµα την άνιση µεταχείριση µεταξύ των διακινούµενων
εργαζόµενων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών, οι οποίοι εργάζονται σε
θεσµικά όργανα της Ε.Ε, αφενός και των υπαλλήλων, οι οποίοι
άσκησαν την δραστηριότητά τους στην Κύπρο, αφετέρου, παρέβη τις
υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 45 ΣΛΕΕ και 48 ΣΛΕΕ και
από το άρθρο 4 παρ. 3 ΣΕΕ
2. Σύµφωνα προς επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον κ. Ανδρέα
∆ράκο µε ηµεροµηνία 23/09/2016, (που επισυνάπτεται) ο οποίος υπέβαλε
αίτηµα-καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε ηµερ.15/06/2010 και
αρ.πρ.4169/2010 επισηµαίνεται ότι:
«Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, όπως και τα εθνικά δικαστήρια, οφείλουν
να εφαρµόσουν την απόφαση αυτή. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής
ζήτησαν και αναµένουν την κοινοποίηση των µέτρων που προτίθεται
να λάβει η κυβέρνησή σας, προκειµένου να εφαρµόσει την
προαναφερθείσα απόφαση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Κυπριακής
∆ηµοκρατίας)»,
και ότι
«….. ότι η διαδικασία επί παραβάσει που έχει κινηθεί από την
Επιτροπή, αποβλέπει στην ευθυγράµµιση των επίµαχων εθνικών
διατάξεων µε το δίκαιο της Ε.Ε .Συνεπώς, ενόψει του ότι η εν λόγω
διαδικασία παράβασης περατώθηκε µε την καταδικαστική απόφαση
του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε εις βάρος της Κύπρου, θα προτείνουµε στην
Επιτροπή να θέσει τη συγκεκριµένη παράβαση στο αρχείο.»
3. Με βάση τα παραπάνω η απόφαση κρίνεται ως τελεσίδικη. Επισηµαίνεται ότι η
Κύπρος ως κράτος µέλος, έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να εφαρµόζει υποδειγµατικά
τις αποφάσεις του ∆ΕΕ, το ευρωπαϊκό δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και τους
κανονισµούς της Ευρωπαϊκή Ένωσης (άρθρα 45 ΣΛΕΕ και 48 ΣΛΕΕ και από το
άρθρο 4 παρ. 3 ΣΕΕ) και να εναρµονίζει το δίκαιό της προς την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία και τους κανονισµούς της Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ΕΕ καταδίκασαν την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
επειδή εφάρµοζε και συνεχίζει να εφαρµόζει κυπριακή νοµοθεσία σχετικά µε τον
Νόµο περί Συντάξεων, η οποία θέτει σε δυσµενή θέση τους διακινούµενους
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εργαζόµενους, σε σχέση µε αυτούς οι οποίοι δεν αποχωρούν από την Κύπρο και
αντιτίθεται στο ∆ίκαιο της Ένωσης.
Επισηµαίνεται ότι το τµήµα προσωπικού, αρνείται να εφαρµόσει και να
συµµορφωθεί µε απόφαση του ∆ΕΕ, που είναι εκτελεστή σε όλα τα κράτη µέλη
της Ε.Ε. Θεωρούµε ότι αντίκειται προς στην έννοια του δικαίου, του ευρωπαϊκού
κεκτηµένου και του ευρωπαϊκού δικαίου, η άρνηση των δηµοσίων υπηρεσιών της
Κύπρου, να συµµορφωθούν προς τα ανωτέρω, επικαλούµενο την σηµερινή
κυπριακή νοµοθεσία, που δεν έχει εναρµονισθεί προς την Ευρωπαϊκή
Νοµοθεσία.
Και αυτό γιατί αγνοεί τα άρθρα 45-48 του σχετικού κανονισµού και των
παραγράφων 22, 32-37, 39, 41, 42, 45-48, 50-59, που αναφέρονται στον
συνυπολογισµό του συνόλου της υπηρεσίας στο δηµόσιο των κρατών µελών της
Ε.Ε. (και για τις οποίες έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές από τους
εργαζόµενους στις αντίστοιχες χώρες υπηρεσίας) και την υποχρέωση του κάθε
κράτους ξεχωριστά για καταβολή τµηµατικής σύνταξης για τα χρόνια υπηρεσίας,
που αναλογούν. ∆εν λαµβάνει υπόψη ότι η παρασχεθείσα υπηρεσία στην
δηµόσια υπηρεσία της Κύπρου, δεν είναι αυτοτελής, αλλά τµήµα της συνολικής
υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Κύπρο και την Ελλάδα.
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