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Την Τετάρτη, 11/6/2013 στην Θεσσαλονίκη στο αμφιθέατρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, η Ένωση Ρωσσοφωνων 

Δικηγορών και Νομικών της Ευρώπης «Πρωτοβουλία»,  

πραγματοποίησε την εκδήλωση με θέμα: «Ουσιαστική Διακοπή των 

Συντάξεων των υπερηλίκων ανασφαλίστων µε ν.4093/2012. Ανάλυση 

προϋποθέσεων. Κοινωνικό πρόβληµα που δημιουργεί, προοπτικές και 

μέθοδοι επίλυσης των προβλημάτων αυτών». Οι κύριοι ομιλητές ήταν ο 

Πρόεδρος του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης και καθηγητής του 

συνταγματικού δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

ο κ. Κώστας Χρυσόγονος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 

εκπρόσωπος του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στην Θεσσαλονίκη, οι 

εκπρόσωποι των ρωσικών μέσων ενημέρωσης, δικηγόροι και φοιτητές 

Νομικών Σχολών των πανεπιστημίων της Ελλάδος. Της εκδήλωσης 

ηγήθηκε ο  Πρόεδρος της Ένωσης των Ρωσσοφωνων Δικηγορών και 

Νομικών της Ευρώπης «Πρωτοβουλία», δικηγόρος Γιώργος 

Γκουροβανίδης. 

ο  Πρόεδρος της Ένωσης των Ρωσσοφωνων Δικηγορών και Νομικών της Ευρώπης 

Γιώργος Γκουροβανίδης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με τη 



διεξαγωγή ουσιαστικών εργασιών όσο στον πολιτικό, τόσο και στο νομικό 

επίπεδο, από τον κ. Ιβάν Σαββίδη, για την λύση του προβλήματος αυτού. 

Ο κ. Σαββίδης στο μήνυμά του υπογράμμισε την θετική δυναμική στο θέμα 

αυτό και εξέφρασε την ελπίδα για μια ταχεία λύση του, αλλά και εύστοχα 

επεσήμανε ότι στην περίπτωση δυσμενούς κατάληξης, δεν μπορεί να 

αποκλειστεί η προσφυγή στα δικαστήρια και ότι πρέπει όλοι να είμαστε 

προετοιμασμένοι για αυτό. 

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Γκουροβανίδης ενημέρωσε για τις δράσεις που 

διεξάγονται από το Γενικό Προξενείο Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να 

παρέχει έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση για τη δυνατότητα λήψης σύνταξης 

στη Ρωσία,  και εξέφρασε την ελπίδα ότι το έργο αυτό μπορεί να αντισταθμίσει 

εν μέρει την ζημία που προκλήθηκε από τον νόμο 4093/2012 στους 

παλιννοστούντες, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και οι πολίτες της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας. 

Ο πρώτος ομιλητής, ο Πρόεδρος του ΟΓΑ, κ. Ξενοφών Βεργίνης, περιέγραψε 

αναλυτικά τις προϋποθέσεις του νόμου 4093/2012, αναγνώρισε το σοβαρό 

κοινωνικό πρόβλημα,  που προκαλεί ο νόμος με την εκ των πραγμάτων 

αναστολή των πληρωμών συντάξεων στους ανασφάλιστους ηλικιωμένους 

παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και ενημέρωσε 

τους συμμετέχοντες σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές του νόμου 

4093/2012 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των ηλικιωμένων 

ανασφάλιστων παλιννοστούντων.  

Ο δεύτερος ομιλητής, καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, κ. Κώστας Χρυσόγονος, 

πραγματοποίησε μια νομική ανάλυση του νόμου 4093/2012 σε σχέση με το 

ελληνικό Σύνταγμα και τους θεμελιώδεις νόμους της ΕΕ. Ο καθηγητής  μίλησε 

για αντισυνταγματικότητα του νόμου, και αντίθεση του προς τον Χάρτη των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προς τα υπόλοιπα βασικά νομοθετήματα της 

ΕΕ. Ο καθηγητής εξέφρασε την πεποίθησή του ότι εκτός από το ελληνικό 

σύστημα δικαιοσύνης θα πρέπει να προσφύγουμε στο ευρωπαϊκό σύστημα 

δικαιοσύνης, υποβάλλοντας μήνυση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 



Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων διεξήχθη εποικοδομητικός διάλογος, 

στο πλαίσιο του οποίου οι δικηγόροι έκαναν ουσιαστικές ερωτήσεις προς τους 

ομιλητές και υπέβαλαν προτάσεις στα πλαίσια μιας ανοιχτής συζήτηση για τις 

προτεινόμενες από τον κ. Βεργίνη αλλαγές του νόμου. 

Κατά γενική ομολογία, η εκδήλωση ήταν ένα σημαντικό βήμα για έναν ανοικτό 

διάλογο και συζήτηση των οξύτατων προβλημάτων που προκαλούνται από 

τον νόμο 4093/2012. 

Θεσσαλονίκη, 11/6/2013 

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Γκουροβανίδης 

 

 


