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Αθήνα, 12-05-17
Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων
Κο ∆ηµήτρη Συλλούρη
Κοινοποίηση: Πρόεδρο της επιτροπής εργασίας και κοινωνικών
ασφαλίσεων
Κο Αντρέα Φακοντή.
ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε την απόφαση του
δικαστηρίου της Ε.Ε. επί της υπόθεσης C-515/14, ηµερ. 21/01/16
Εξοχότατε Κε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Σε συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας µας σας επισηµαίνουµε ότι στη
συνεδρίαση της 16/05/17 της επιτροπής εργασίας και κοινωνικών
ασφαλίσεων της βουλής, θα συζητηθεί το εν λόγω θέµα και η τροποποίηση
του υπουργείου οικονοµικών που αφορά στην ανωτέρω υπόθεση.
Επί της πρότασης του Υπουργείου Οικονοµικών, σας επισηµαίνουµε τα
ακόλουθα: Η πρόταση θέτει ως προϋπόθεση για την λήψη τµηµατικής
σύνταξης από εργαζόµενο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, να έχει εργαστεί
τουλάχιστον πέντε έτη στο Κυπριακό δηµόσιο και ο διορισµός του να έχει
επικυρωθεί από το δηµόσιο.
Οι πιο πάνω προϋποθέσεις βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση µε την απόφαση
του ∆.Ε.Κ το οποίο έλαβε υπόψιν την ίδια ακριβώς επιχειρηµατολογία του
υπουργείου οικονοµικών που θέτει αυτές τις προϋποθέσεις, την οποία
απέρριψε.
Το Υπουργείο Οικονοµικών εξακολουθεί να επιµένει να θέτει τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις και ιδίως την πενταετή υπηρεσία στην
προτεινόµενη τροπολογία, ενώ είναι σαφές ότι δεν γίνονται δεκτές από το
∆.Ε.Κ.
Η απόφαση του ∆.Ε.Κ υπαγορεύει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να
καταργηθούν οι ανωτέρω δύο προϋποθέσεις ώστε να εναρµονιστεί η
κυπριακή νοµοθεσία µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
αντίθετη περίπτωση όπου θα γίνει δεκτή η πρόταση του υπουργείου
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οικονοµικών θα επιβληθεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία υψηλό πρόστιµο για
µη συµµόρφωση προς τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναµένουµε τις δικές σας ενέργειες και σας ευχαριστούµε θερµά εκ των
προτέρων.
Με εκτίµηση,

Γεώργιος Συλλούρης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΕ

Γεώργιος Μιχαηλίδης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΕ

-2-

