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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ 

1η Ιουλίου 2019 

Προς 

Ένωση Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 

 

Επιστολή/Εξουσιοδότηση Λήψης Νομικών Μέτρων 

ΘΕΜΑ: Άσκηση προσφυγών αναφορικά με τις μειώσεις απολαβών και προσαυξήσεων δημόσιων 

υπαλλήλων στη βάση των νόμων 1. Περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των 

Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα Νόμος, Ν. 168(Ι)/2012 και 2. Περί μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και 

Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις 

Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου 

του 2011, Ν.192(Ι)/2011. 

 

Σε συνέχεια πρόσφατης συνάντησης μας σχετικά με το ως άνω θέμα παραθέτω πιο κάτω τα 

νομικά μέτρα τα οποία είναι διαθέσιμα με τα σημερινά δεδομένα1: 

1. Να σταλεί επιστολή εκ μέρους εκάστου εκ των θιγόμενων προς το Πανεπιστήμιο δια της 

οποίας, ως η επιστολή που στάλθηκε εξ όσων γνωρίζω από την συντεχνία σας, να ζητείται 

η αποκατάσταση του μισθού του προσφεύγοντος και η απόδοση των όσων δυνάμει της 

εφαρμογής του νόμου αποκόπηκαν (μείωση μισθών) / δεν παρασχέθηκαν (μη 

παραχώρηση απολαβών) μέχρι σήμερα, ήτοι η πλήρης αποκατάσταση του υπαλλήλου 

στην θέση που θα ήταν αν δεν εφαρμοζόταν ο επίδικος νόμος. Σε περίπτωση που η 

διοίκηση δεν απαντήσει ή απαντήσει αρνητικά, τότε δια προσφυγής θα προσβληθεί η 

αρνητική απάντηση ή η μη ανταπόκριση στο αίτημα που θα υποβληθεί δια της ως άνω 

επιστολής. Αυτή, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στον νομικό κόσμο της Κύπρου, είναι 

και η μόνη οδός που ενδεχομένως δίδει δικαίωμα διεκδίκησης και των όσων αναδρομικά 

από την έναρξη του νόμου απώλεσαν οι θιγόμενοι. Θα ασκηθούν 2 προσφυγές για κάθε 

50 προσφεύγοντες, ήτοι μια προσφυγή αναφορικά με τις μη δοθείσες προσαυξήσεις και 

μια αναφορικά με τις μειώσεις μισθών.2 

 

2. Να ασκηθεί προσφυγή στην βάση του τελευταίου σημειώματος μισθοδοσίας (pay slip) δια 

του οποίου θα προσβάλλεται ως αντισυνταγματική η απόδοση μειωμένων απολαβών με 

βάση το σκεπτικό των πιο πάνω αποφάσεων. Τούτο, ως συζητείται, δεν δίδει δικαίωμα 

αναδρομικής απαίτησης των όσων δεν καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα. Θα ασκηθούν 2 

προσφυγές για κάθε 50 προσφεύγοντες, ήτοι μια προσφυγή αναφορικά με τις μη δοθείσες 

προσαυξήσεις και μια αναφορικά με τις μειώσεις μισθών2. 

1 Τα νομικά δεδομένα που περιβάλλουν το ζήτημα ενδέχεται να ανατραπούν σε συνάρτηση με το όποιο αποτέλεσμα στα 

πλαίσια της ήδη ασκηθείσας έφεσης της Δημοκρατίας κατά των εν λόγω αποφάσεων 2 Σημειώνεται ότι, λόγω τα 

ρευστότητας των νομικών δεδομένων που περιβάλλουν το ως άνω ζήτημα, θα ήταν κατά την άποψη μου καλύτερο να 

ασκηθούν και οι δύο πιο πάνω επιλογές προς κάλυψη, όσο τούτο είναι δυνατό, κάθε νομικού ενδεχόμενου. 
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Κατόπιν αιτήματος σας, στην βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα μέλη σας, οι χρεώσεις 

του γραφείου μας, δεδομένου ότι θα συγκεντρωθεί ελάχιστος αριθμός 100 προσφευγόντων, για 

την λήψη των πιο πάνω νομικών μέτρων θα είναι ως ακολούθως: 

 Ολική χρέωση για όλη την διαδικασία 
(περιλαμβανομένων πραγματικών εξόδων) 

Επιπλέον αμοιβή μόνο σε περίπτωση 
επιτυχίας της/των προσφυγής/ων 

Άσκηση μιας εκ των δύο πιο πάνω επιλογών νομικών μέτρων €110 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) €300 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) 

Άσκηση και των δύο πιο πάνω επιλογών νομικών μέτρων €150 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) €450 (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) 

 

Ως συζητήθηκε με την διοίκηση της ΕΔΙΠΠΑΚ, κατά την διάρκεια των ως άνω διαδικασιών θα 

παρέχεται διαρκής ενημέρωση στην διοίκηση της ενώσεως σας η οποία και θα λειτουργεί καθ’ 

όλο τον χρόνο της συνεργασίας μας ως σύνδεσμος με το γραφείο μας.  

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατά την διάρκεια της ως άνω παροχής των υπηρεσιών 

μας θα καταγράψουμε και θα χειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας όπως, μεταξύ άλλων, το 

ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας σας, αντίγραφο πρόσφατου αποκόμματος μισθοδοσίας 

σας και πληροφορίες αναφορικά με το ύψος της μισθοδοσίας σας, την διάρκεια της εργοδότησης 

σας καθώς και κάθε περαιτέρω πληροφορία η οποία δυνατό να κριθεί απαραίτητη στα πλαίσια 

των ως άνω νομικών μέτρων. 

Για την έναρξη της διαδικασίας νομικών μέτρων εκ μέρους των προσφεύγοντων, ως ανωτέρω 

περιγράφονται, θα χρειαστεί η υπογραφή από κάθε προσφεύγοντα τεσσάρων (4) διοριστήριων 

εγγράφων ως το επισυνημμένο υπόδειγμα (σε κυανό χαρτί) καθώς και η συγκέντρωση των πιο 

κάτω εγγράφων: 

1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (και οι δύο όψεις) 

2. Απόκομμα Μισθοδοσίας του μηνός Απριλίου & Μαΐου 2019 

3. Σύντομο σημείωμα με την ως σήμερα πορεία (Θέσεις/Προαγωγές) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Δήλωση Διορισμού Δικηγόρου 

Εγώ, ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δηλώνω αμετάκλητα ότι έχω κατανοήσει και αποδέχομαι 

πλήρως τα ως άνω και δια της παρούσης εξουσιοδοτώ τον δικηγόρο κ. Ανδρέα Κ. Χριστοφόρου 

όπως προβεί εκ μέρους και δια λογαριασμό μου στα πιο κάτω μέτρα (ως ανωτέρω αναλύονται): 

Μόνο Επιλογή 1  

Μόνο Επιλογή 2  

Επιλογή 1 και  2  

 

Ονοματεπώνυμο Προσφεύγοντα & Αριθμός Ταυτότητας Υπογραφή Ημερομηνία 

 
 
 
 
 

  

 


