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Αθήνα 22/05/2017
Προς τον
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. ∆ηµήτρη Συλλούρη

Κοιν.: - Υπουργό Οικονοµικών της Κύπρου κ. Χάρη Γεωργιάδη
- Κοινοβουλ. Επιτροπές Οικονοµικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
- Κοινοβουλευτικά κόµµατα.
Θέµα:

Άµεση υιοθέτηση, ένταξη στο Εθνικό ∆ίκαιο και εφαρµογήεκτέλεση της Απόφασης του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (∆ΕΕ) µε ηµερ. 21/01/2016, για την Υπόθεση C515/14

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Έντιµε κ. Υπουργέ,
σε συνέχεια των επιστολών µας, ηµεροµηνίας 21/01/2017 και 16/05/2017,
τις οποίες επισυνάπτουµε, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:
Α) Η αναλογική σύνταξη, όπως προκύπτει και από την ανωτέρω απόφαση
και από τις οδηγίες της Ε.Ε και τους κανονισµούς της Ε.Ε., αλλά και από
την οικεία νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αφορά στην καταβολή
τµηµατικής σύνταξης σε εργαζόµενο, που εργάστηκε και κατέβαλε
εισφορές για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα σε κράτος µέλος της Ε.Ε.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση (Ανδρέας ∆ράκος), στην οποία
αναφερόµαστε, εργάστηκε ως καθηγητής µέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο
για το χρονικό διάστηµα από 1/9/1988 έως 1/10/1989 και ως καθηγητής
∆ηµόσιας εκπαίδευσης της Ελλάδας από 17/09/1974 έως 31/08/2004 (µε
την ενδιάµεση περίοδο στην Κύπρο). Συνεπώς, αφού κατέβαλε
συνταξιοδοτικές εισφορές στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο
Ταµείο Κρατικών Υπαλλήλων, δικαιούται να λάβει την αντίστοιχη τµηµατική
σύνταξη, από αυτά.
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Β) Τονίζεται ότι
το Υπουργείο Οικονοµικών προέβαλε όλους τους
ισχυρισµούς, που προβάλλει σήµερα ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής της
Βουλής και στο ∆ΕΕ, το οποίο έκρινε ότι είναι αντίθετοι µε το Ευρωπαϊκό
∆ίκαιο.
Επισηµαίνεται ότι ∆ικαστήριο της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
αποδέχτηκαν τους ισχυρισµούς, τους οποίους ξαναπροβάλλει σήµερα το
Υπουργείο Οικονοµικών (5ετής υπηρεσία και επικύρωση του διορισµού),
ως προαπαιτούµενα προκειµένου να θεµελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωµα
από το Γενικό Λογιστήριο της Κ.∆.
Το ∆ικαστήριο της Ε.Ε επισηµαίνει ότι µοναδική προϋπόθεση για την
καταβολή τµηµατικής σύνταξης από κάθε Κράτος-µέλος σε εργαζόµενο,
ευρωπαίο πολίτη στο δηµόσιο, είναι η καταβολή των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών στα Κράτη-Μέλη, που εργάστηκε και ο
συνυπολογισµός όλων των ∆ηµοσίων ασφαλιστικών περιόδων της
Υπηρεσίας του στα Κράτη-Μέλη. Αυτό συµβαίνει διότι ισχύει η ελεύθερη
κυκλοφορία και εργασία των ευρωπαίων πολιτών στα Κράτη-Μέλη.
Το ∆ικαστήριο της Ε.Ε. τονίζει ότι οι διακινούµενοι εργαζόµενοι έχουν το
δικαίωµα του συνυπολογισµού όλων των περιόδων ασφάλισης, ούτως
ώστε να διασφαλίζεται η ενότητα της σταδιοδροµίας τους στον Τοµέα της
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με αυτό τον τρόπο, οι διακινούµενοι εργαζόµενοι προστατεύονται ώστε να
µην υφίστανται την απώλεια των δικαιωµάτων τους για παροχές
κοινωνικής ασφάλισης, δεδοµένου ότι καλύπτονται από την ανωτέρω
αρχή ελεύθερης κυκλοφορίας, που παρέχει η Συνθήκη.
Γ) Η επιµονή να τεθούν ως προϋποθέσεις η πενταετής υπηρεσία και ο
διορισµός από την δηµόσια υπηρεσία, αποτελούν παραβίαση του
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, των Κανονισµών της Ε.Ε. και της ανωτέρω
Απόφασης του ∆ικαστηρίου της Ε.Ε. Το ∆ΕΕ ζητά ακριβώς την εναρµόνιση
του Κυπριακού ∆ικαίου µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, που αυτή θα επιτευχθεί
µε την άρση και όχι µε την διατήρηση αυτών των προϋποθέσεων, όπως
επιµένουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονοµικών.
∆) Το επιχείρηµα ότι δήθεν θα εµφανισθούν χιλιάδες απόδηµοι Κύπριοι,
που θα ζητούν τµηµατική σύνταξη και θα επιβαρυνθεί οικονοµικά
υπέρµετρα το κράτος, είναι παντελώς αβάσιµο, υπερβολικό και εκτός
πραγµατικότητας.
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Στη πραγµατικότητα, οι πιθανοί ενδιαφερόµενοι σε ότι αφορά την Ελλάδα,
είναι ελάχιστοι και δεν ξεπερνούν το πολύ τα πέντε ως δέκα άτοµα.
Ε) Θεωρούµε ότι η συµπεριφορά ορισµένων εκπροσώπων φορέων, που
θεωρούν τους Κύπριους του εξωτερικού, ως µη έχοντες ίσα δικαιώµατα, µε
τους Κύπριους της Κύπρου, είναι άδικη, αποκλίνει από την συνταγµατική
αρχή της ισότητας και δεν συµβάλλει εφαρµογή της χρηστής διοίκησης και
στο κράτος δικαίου.
Παρακαλούµε όπως λάβετε υπόψη τα ανωτέρω και όπως συνδράµετε για
την δίκαιη διευθέτηση του θέµατος και την συµµόρφωση µε την ανωτέρω
απόφαση του ∆ΕΕ, που καλεί την Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε εναρµόνιση
της σχετικής νοµοθεσίας της µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο.
Σας ευχαριστούµε θερµά εκ των προτέρων.
Με εκτίµηση,

Γεώργιος Συλλούρης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΕ

Γεώργιος Μιχαηλίδης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΕ

-3-

