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EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ της 27ης Ιουλίου 2010, με
την οποία μετατέθηκε στις Βρυξέλλες από 1ης Σεπτεμβρίου
2010·
— να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Προσφυγή-αγωγή της 5ης Αυγούστου 2010 — Lunetta κατά
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Διάδικοι
Προσφεύγων-ενάγων: Calogero Lunetta (Βρυξέλλες, Βέλγιο)
(εκπρόσωποι: L. Levi και C. Christophe Bernard-Glanz, δικηγόροι)
Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς
Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία περατώνεται
η διαδικασία που κινήθηκε βάσει του άρθρου 73 του ΚΥΚ κατόπιν
του ατυχήματος του προσφεύγοντος που συνέβη στις 13 Αυγού
στου 2001 και αναγνωρίζεται υπέρ αυτού ποσοστό μόνιμης ανα
πηρίας 6 % και αίτημα να υποχρεωθεί η καθής να καταβάλει απο
ζημίωση στον προσφεύγοντα.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος
Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκη
σης:
— να κρίνει παραδεκτή την προσφυγή·
— εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να καλέσει την καθής να προσκομίσει
την απόφαση του Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την οποία ορίζεται ο τρίτος ιατρός της υγειονομικής
επιτροπής·
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— εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να καλέσει την καθής να προσκομίσει
αντίγραφα των εγγράφων του φακέλου υπ’ αριθ. 10006353·
— να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ της 28ης Οκτωβρίου 2009
με την οποία περατώνεται η διαδικασία που κινήθηκε βάσει του
άρθρου 73 του ΚΥΚ κατόπιν του ατυχήματος του προσφεύγο
ντος που συνέβη στις 13 Αυγούστου 2001 και αναγνωρίζεται
υπέρ του προσφεύγοντος-ενάγοντος ποσοστό μόνιμης αναπη
ρίας 6 % και, στο μέτρο που απαιτείται, να ακυρώσει την από
φαση της ΑΔΑ περί απορρίψεως της ενστάσεως·
— κατά συνέπεια, να εκτιμήσει το ποσοστό μόνιμης μερικής ανα
πηρίας βάσει της ρυθμίσεως και του σχετικού πίνακα που
ίσχυαν την ημέρα του ατυχήματος μέχρι την 1η Ιανουαρίου
2006, την επανάληψη της την εξέταση του αιτήματος που
υπέβαλε η προσφεύγουσα βάσει του άρθρου 73 του ΚΥΚ, με
ιατρικό συμβούλιο που αποτελείται από αμερόληπτο και ουδέ
τερο τρόπο που μπορεί να λειτουργήσει γρήγορα, ανεξάρτητα
και χωρίς προκαταλήψεις, και να διατάξει την επανεξέταση του
αιτήματος που υπέβαλε ο προσφεύγων βάσει του άρθρου 73
του ΚΥΚ από υγειονομική επιτροπή συγκροτούμενη κατά τρόπο
αμερόληπτο, αμερόληπτο και ανεξάρτητο, η οποία να μπορεί να
διεξαγάγει ταχέως τις εργασίες της, με πλήρη ανεξαρτησία και
χωρίς προκαταλήψεις·
— να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει αποζημίωση, ex aequo
et bono, ύψους 50 000 ευρώ (πενήντα χιλιάδων ευρώ) προς
ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο προσφεύγων
λόγω των προσβαλλόμενων αποφάσεων·
— να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει αποζημίωση προσωρι
νώς υπολογιζόμενη στο ποσό των 25 000 ευρώ (είκοσι πέντε
χιλιάδων ευρώ) προς αποκατάσταση της υλικής ζημίας που
υπέστη λόγω των προσβαλλόμενων αποφάσεων·
— να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει τόκους υπερημερίας επί
του οφειλομένου κεφαλαίου βάσει του άρθρου 73 του ΚΥΚ με
επιτόκιο 12 % για περίοδο αρχόμενη το αργότερο στις 13
Αυγούστου 2002 μέχρι την πλήρη καταβολή του κεφαλαίου
αυτού·
— εν πάση περιπτώσει, να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει
αποζημίωση, ex aequo et bono, ύψους 50 000 ευρώ (πενήντα
χιλιάδων ευρώ) προς αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη
λόγω μη τηρήσεως του εύλογου χρόνου·
— να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

