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Π Ρ Ο Σ

ΤΟΝ    e - Ε.Φ.Κ.Α. 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Στις  .../10/2020  καταθέσατε  στον  τραπεζικό

μου λογαριασμό  με αριθμό ....................................

το  ποσό  των  ...........  ευρώ,  σε  υλοποίηση  της

υπ’ αριθ.  1439/2020  απόφασης  ΟλΣτΕ,  που  σας

διέταξε να μου καταβάλετε τα αναδρομικά 11 μηνών

(Ιούνιος 2015-Μάιος 2016), από τις περικοπές τόσο

στην κύρια και επικουρική μου σύνταξη, καθώς και

των Δώρων για το ίδιο ανωτέρω  διάστημα.

Όμως  εσείς,  επικαλούμενοι  τις  αντισυνταγ-

ματικές διατάξεις των ν. 4714/2020 (άρθρο 114) και

4734/2020  (άρθρα  33  και  34),  που  ψήφισε  η

κυβέρνηση  μετά την  έκδοση  της  υπ’αριθ.

1439/2020  απόφασης  του  ΣτΕ,  μου  επιστρέψατε

για το 11μηνο μόνο τις περικοπές επί της κύριας,

παρακρατώντας παράνομα το ποσό της περικοπής

επί  της  επικουρικής  μου  σύνταξης  καθώς  και  το

ποσό από την κατάργηση των Δώρων για το ίδιο

διάστημα.

Η πράξη  σας  αυτή  δεν  συνάδει  σε  δημόσιο

οργανισμό που πρέπει να τηρεί τη νομιμότητα, να

συμμορφώνεται με αμετάκλητες αποφάσεις Ανωτά-

των Δικαστηρίων και να σέβεται τους πολίτες. 

Επιπρόσθετα, η παράνομη αυτή συμπεριφορά

σας  είναι  αντίθετη  στις  υπ’αριθ.  2287-2288/2015

αποφάσεις  ΟλΣτΕ,  στη  συνταγματική  αρχή  τής

διάκρισης  των  εξουσιών  (άρθρο  26  Σ.),  στη

συνταγματική αρχή για δίκαιη δίκη (άρθρο 20 & 1 Σ.

και 6 της ΕΣΔΑ), στο άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ

και  του  άρθρου  12  του  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού

Χάρτη.



Η  παράνομη  και  καταχρηστική  σας  συμπεριφορά  είναι  επίσης  αντίθετη  στις

συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας (άρθρο 25 Σ.), της ισότητας στα δημόσια βάρη

(άρθρο 4 & 5 Σ.) και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2 & 1 Σ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΑΣ  ΚΑΛΩ

Να εφαρμόσετε  στην  περίπτωσή μου  πλήρως την  απόφαση 1439/2020 της

Ολομέλειας του ΣτΕ, όπως έχετε υποχρέωση.

Να μου καταβάλλετε το ποσό από την περικοπή τής επικουρικής μου σύνταξης

και των Δώρων για το χρονικό διάστημα 11 μηνών, ήτοι από Ιουνίου 2015 μέχρι και

Μαΐου 2016, που παράνομα μού παρακρατήσατε.

Να  εκδώσετε  νέο  εκκαθαριστικό  της  σύνταξής  μου  με  όλα  τα  ποσά  που

δικαιούμαι για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των 11 μηνών, σύμφωνα με την υπ’αριθ.

1439/2020 απόφαση ΟλΣτΕ, προκειμένου να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου. 

Ο Ενιστάμενος


