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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΚΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού
(ΣΥΚΣ), μετά από ενημέρωση και συζήτηση με τους δικηγόρους μας, σχετικά με το
θέμα των αποκοπών των μισθών μας, ενημερώνει τα μέλη του τα παρακάτω:
1. Ως όλοι γνωρίζετε, το Διοικητικό Δικαστήριο, προ μηνός, έκρινε
αντισυνταγματικό τον νόμο που προέβλεπε αποκοπές μισθών των δημοσιών
υπαλλήλων, σε προσφυγή που έκαναν δημόσιοι υπάλληλοι.
2. Ως εκ τούτου, οι όποιες αποκοπές των μισθών μας, θεωρούνται παράνομες.
3. Αν και η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου αναφέρεται στα
συγκεκριμένα άτομα, εντούτοις στην πράξη πρόκειται για απόφαση που
εκτείνεται σε όλους του δημόσιους υπαλλήλους.
4. Για τον λόγο αυτό η Δημοκρατία υπέβαλε Έφεση κατά της ανωτέρω
απόφασης, η οποία αναμένεται να αργήσει ως προς την εκδίκασή της.
5. Στα πλαίσια της εν λόγω Έφεσης, η Δημοκρατία προορίζεται να υποβάλει,
άμεσα, αίτημα για αναστολή της απόφασης, έως ότου τελειώσει η διαδικασία
εκδίκασης της Έφεσης.
6. Σε περίπτωση επιτυχίας της εν λόγω Αίτησης, δηλαδή αναστολής της
εκτέλεσης της απόφασης, οποιαδήποτε διαβήματα, νομικά και μη, θα
κρίνονται άνευ αντικειμένου με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τον κάθε
ένα ξεχωριστά.
7. Σημειώνεται δε, ότι η απόρριψη της Αίτησης Αναστολής που υποβλήθηκε από
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της Έφεσης που αφορούσε τις
αποκοπές των μισθών των Πανεπιστημιακών, δεν συνεπάγεται και ούτε
αποτελεί δεδικασμένο και/ή δεν προδιαγραφεί την πορεία της Αίτησης
Αναστολής όπως αναφέρεται στο σημείο 5 και 6.
Αγαπητά μέλη,
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα ανωτέρω, η θέση του Συνδέσμου μας είναι, πως η
όποια ενέργεια επί του παρόντος, κρίνεται μη αναγκαία και συνιστούμε προς τούτο

2
να αναμένουμε την πορεία της ενδεχόμενης αίτησης για αναστολή, προκειμένου την
λήψη οποιωνδήποτε νομικών και μη μέτρων.
Σημαντικό δε, να αναφέρουμε πως η προθεσμία των 75 ημερών δεν είναι
περιοριστική, καθότι η συνεχής παράλειψη της Δημοκρατίας να συμμορφωθεί με την
απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ανανεώνει εκ νέου την εν λόγω προθεσμία.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
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