
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Συνεκδικαζόμενες Υποθ. Αρ. 256/2016, 522/2016, 523/2016, 

524/2016, 525/2016, 526/2106, 527/2016, 528/2016,  

529/2016, 530/2016, 531/2016, 532/2016, 533/2016,  

598/2016, 603/2016, 610/2016   

 

31 Ιουλίου, 2020 

 

[Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΔΔ.] 

 

Αναφορικά με τα άρθρα 146, 30, 158, 28 και 23 

 του Συντάγματος 

 

Υπόθεση αρ.: 256/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

Αιτητής, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

 

Υπόθεση αρ.: 522/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΛΟḮΖΟΥ  

Αιτητής, 
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-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

 

Υπόθεση αρ.: 523/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  

Αιτήτρια, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

Υπόθεση αρ.: 524/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

Αιτητής, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 
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Υπόθεση αρ.: 525/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗΣ  

Αιτητής, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

Υπόθεση αρ.: 526/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αιτητής, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

Υπόθεση αρ.: 527/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Αιτήτρια, 

 

-ΚΑΙ- 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

Υπόθεση αρ.: 528/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ  

Αιτητής, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

Υπόθεση αρ.: 529/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΠΑΝΑΓΗ  

Αιτήτρια, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. 1ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

Υπόθεση αρ.: 530/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
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Αιτήτρια, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

Υπόθεση αρ.: 531/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Αιτητής, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

Υπόθεση αρ.: 532/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΑΒΡΑΑΜ  

Αιτήτρια, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 
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Υπόθεση αρ.: 533/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  

Αιτητής, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

Υπόθεση αρ.: 598/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  

Αιτητής, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

 

Υπόθεση αρ.: 603/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  

Αιτήτρια, 

 

-ΚΑΙ- 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

Υπόθεση αρ.: 610/2016 

Μεταξύ: 

ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ-ΑΝΔΡΕΟΥ  

Αιτήτρια, 

 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

1. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

 

Για τους αιτητές στις υπ. αρ. 256/2016, 522/2016, 523/2016, 

524/2016, 525/2016, 526/2016, 527/2016, 528/2016, 529/2016, 

530/2016, 531/2016, 532/2016 και 603/2016: κ. Γιώργος 

Τριανταφυλλίδης, κα Ριάνα Πασιουρτίδη και κ. Θεόδωρος Οικονόμου, για Α. 

Τριανταφυλλίδης & Υιοί ΔΕΠΕ 

 

Για την αιτήτρια στην υπ. αρ. 533/2016:  κ. Γιώργος Τριανταφυλλίδης, κα 

Ριάνα Πασιουρτίδη και κ. Θεόδωρος Οικονόμου για Α. Τριανταφυλλίδης & 

Υιοί ΔΕΠΕ και κα Ε. Μιτσή, για Αχιλλεύς & Αιμίλιος Κ. Αιμιλιανίδης  

 

Για την αιτήτρια στην υπ. αρ. 598/2016:  κα Ε. Μιτσή για Αχιλλεύς & 

Αιμίλιος Κ. Αιμιλιανίδης και για Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης & Συνεργάτες 

ΔΕΠΕ 

 

Για την αιτήτρια στην υπ. αρ. 610/2016:  κ. Φ. Καμένος, για Μαρκίδη, 

Μαρκίδη & Σία ΔΕΠΕ 
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Για τους καθ’ ων η αίτηση σε όλες τις προφυγές:  κα Ειρήνη Νεοφύτου, 

Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α΄, κα Ζωή Κυριακίδου, Δικηγόρος της 

Δημοκρατίας, κα Κυριακή Παπαδοπούλου, Δικηγόρος της Δημοκρατίας, για 

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 

 

……………………… 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ.:  Οι αιτητές προσβάλλουν τις σχετικές αποφάσεις 

των καθ’ ων η αίτηση, με τις οποίες οι τελευταίοι, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 13 του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

περιλαμβανόμενων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012 (Ν. 216(Ι)/2012), 

όπως τροποποιήθηκε με τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 

Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2015 (Ν.183(Ι)/2015), τους απέκλεισαν από το Κυβερνητικό σχέδιο 

συντάξεων. 

 

Όλοι οι αιτητές είναι Δικαστές.  Ο αιτητής στην προσφυγή 256/2016 

διορίστηκε στην θέση Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου το έτος 2015 και 

οι αιτητές στις προσφυγές αρ. 522/2016, 523/2016, 524/2016, 

525/2016, 526/2106, 527/2016, 528/2016, 529/2016, 530/2016, 
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531/2016, 532/2016, 533/2016, 598/2016, 603/2016, 610/2016 

διορίστηκαν στη θέση Δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου μεταξύ των ετών 

2013 έως 2015.  Ο Πίνακας «Α» που επισυνάπτεται περιλαμβάνει τις 

λεπτομέρειες διορισμού, όπως προκύπτουν από τους διοικητικούς 

φακέλους. 

 

Oι αιτητές στις προσφυγές αρ. 522/2016 – 533/2016 και 598/2016, 

603/2016 και 610/2016 περιγράφουν ως προς τα κρίσιμα γεγονότα, ότι 

με τον διορισμό τους εντάχθηκαν στο Κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων και 

από τον διορισμό τους μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2016 γίνονταν οι 

σχετικές αποκοπές που αφορούσαν την ένταξη τους στο σχέδιο. Για πρώτη 

φορά η εφαρμογή του άρθρου 13 του Νόμου 216(Ι)/2012 στο πρόσωπό 

τους έγινε το έτος 2016 στον μισθό Φεβρουαρίου, όπου έγιναν σχετικές 

αναδρομικές αναπροσαρμογές.  Οι καθ’ ων η αίτηση δεν αντιλέγουν ως 

προς την κατά πρώτον εφαρμογή του Ν.216(Ι)/2012 (άρθρο 13) στους 

αιτητές τον Φεβρουάριο του 2016 αναδρομικά από την ημέρα του 

διορισμού τους.  Περιγράφουν στην Ένσταση ότι αυτό οφειλόταν στο 

γεγονός ότι «ξεκαθάρισε» το ζήτημα με τον τροποποιητικό Νόμο του 2015. 

 

Στην προσφυγή αρ. 256/2016 εφαρμόστηκε στον αιτητή μετά τον διορισμό 

του η διάταξη 13 του Ν.216(Ι)/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.185(Ι)/2015. 
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Σύμφωνα με τα γεγονότα όπως περιγράφονται από τους καθ’ ων η αίτηση 

στις Ενστάσεις, στις 28/12/2012, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

περιλαμβανόμενων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012 (Ν. 216(Ι)/2012). 

Στο Νόμο αυτό, ο οποίος κατήργησε και αντικατέστησε τους περί 

Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του 

Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμους (Ν.113(Ι)/2011 

και Ν.191 (Ι)/2011), συμπεριλήφθηκαν και οι πρόνοιες που αφορούσαν 

στη μη ένταξη των «νεοεισερχόμενων υπάλληλων», (περιλαμβανομένων και 

των Δικαστών), στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων 

όμοιο με αυτό.  Οι καθ’ ων η αίτηση επεξηγούν, ότι ενώ βάσει του 

Ν.113(Ι)/2011 τα Μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ο 

Πρόεδρος και τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχαν, μεταξύ άλλων, 

εξαιρεθεί από τις πρόνοιές του, συμπεριλήφθηκαν όμως αργότερα, με τον 

Τροποποιητικό Νόμο του 2011 (Ν. 191 (Ι)/2011), ο οποίος δημοσιεύτηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30/12/2011. 

 

Στις 9/12/2015, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
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περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2015, (Ν.183(Ι)/2015).  Όπως προαναφέρθηκε οι καθ’ ων η 

αίτηση εξηγούν ως προς αυτόν, ότι  «διευκρινίστηκε» πλέον ξεκάθαρα 

(προφανώς από το νομοθέτη), ότι η συγκεκριμένη πρόνοια  άρθρο 13 

του βασικού Νόμου κάλυπτε εξ υπαρχής και τους Δικαστές και ως εκ 

τούτου έπρεπε να εφαρμόζεται και στους νεοδιοριζόμενους Δικαστές 

και να θεωρείται ότι διορίζονται σε μόνιμη μη συντάξιμη θέση και ως 

εκ τούτου δεν εντάσσονται στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων.  Με 

βάση την πιο πάνω «διευκρίνιση», εφ’ όσον οι Δικαστές δεν εντάσσονταν 

στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, έγιναν οι σχετικές διορθώσεις στο 

μισθό των επηρεαζόμενων Δικαστών τον Φεβρουάριο 2016, με 

αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία διορισμού τους. Συγκεκριμένα 

στο μισθό του Φεβρουαρίου 2016 επεστράφησαν στους 

επηρεαζόμενους Δικαστές οι αποκοπές που έγιναν από το μισθό τους 

από την ημερομηνία διορισμού τους μέχρι 31/1/2016 για Σχέδιο 

Σύνταξης και Σύνταξη Χηρείας  και επιπρόσθετα τους έγινε αποκοπή 

7,8% στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντί 3,95% που γίνονταν 

προηγουμένως. 

 

Προέχει η εξέταση του παραδεκτού των προσφυγών. 
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Οι καθ’ ων η αίτηση ήγειραν προδικαστικές ενστάσεις για το απαράδεκτο 

των προσφυγών.  Ειδικότερα υποστήριξαν ότι οι αιτητές δεν έχουν έννομο 

συμφέρον να προωθούν τις προσφυγές, καθότι εντάχθηκαν στους 

νεοεισερχόμενους υπαλλήλους βάσει του Νόμου και ως εκ τούτου δεν 

εντάσσονταν στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων ή Σχέδιο Συντάξεων όμοιο 

με αυτό.  Νοουμένου ότι όλοι οι αιτητές διορίστηκαν μεταγενέστερα της 

1/10/2011, (ημερομηνία στην οποία δόθηκε αναδρομικά η ισχύς του 

νόμου στον ορισμό του «νεοεισερχόμενου υπάλληλου»), η επίμαχη πρόνοια 

της νομοθεσίας (άρθρο 13) βρισκόταν σε ισχύ κατά τον διορισμό τους και 

κατά συνέπεια, κατά την άποψή τους, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι 

όροι υπηρεσίας των αιτητών μεταβλήθηκαν δυσμενώς γι’ αυτούς μετά τον 

διορισμό τους, λόγω της μη ένταξης τους στο Κυβερνητικό Σχέδιο 

Συντάξεων κατά παράβαση του άρθρου 158.3 του Συντάγματος.  Θεωρούν 

πως σύμφωνα με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, «ουδέποτε είχαν 

δικαίωμα ένταξης» σε αυτό.  Υποστηρίζουν πως κανένα δικαίωμα των 

αιτητών το οποίο να χρήζει έννομης προστασίας δεν έχει επηρεαστεί 

δυσμενώς. Συνεχίζουν δε λέγοντας ότι οι αιτητές «γνώριζαν» ή έστω όφειλαν 

να γνωρίζουν  για την ύπαρξη του νόμου και ότι οι πρόνοιες του εκτείνονταν 

και εφαρμόζονταν και αναφορικά με τους δικούς τους διορισμούς.  

Περαιτέρω ότι οι αιτητές γνώριζαν, ότι τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα 

ρυθμίζονται από τον εκάστοτε σε ισχύ νόμο, που αφορά της συντάξεις των 

μελών της δημόσιας υπηρεσίας.   
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Περαιτέρω οι καθ’ ων η αίτηση προβάλλουν δεύτερη προδικαστική 

ένσταση, ότι το δικαίωμα σύνταξης αποκρυσταλλώνεται όταν ο υπάλληλος 

συμπληρώσει τους χρόνους υπηρεσίας που προνοούνται από την εκάστοτε 

σε ισχύ νομοθεσία.  Κατά την σχετική εισήγηση, οι αιτητές θεμελιώνουν το 

έννομο συμφέρον τους σε γεγονότα μελλοντικά και αβέβαια, χωρίς να 

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το Σύνταγμα, ως προϋπόθεση 

του παραδεκτού της άσκησης προσφυγής της ύπαρξης δηλαδή ενεστώτος 

εννόμου συμφέροντος.  Μελλοντική και αβέβαιη είναι δε εισηγούνται οι 

καθ’ ων η αίτηση και η βλάβη που επικαλούνται οι αιτητές, καθ’ ότι κατά 

την άποψή τους κανένα κεκτημένο δικαίωμα δεν είχαν εξ’ αρχής οι αιτητές, 

αφού η αλλαγή της πολιτικής σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα, αφορούσαν και τους 

νεοεισερχόμενους δικαστές, κατηγορία στην οποία εντάχθηκαν βάσει 

Νόμου που τέθηκε σε ισχύ πριν τον διορισμό τους.   

 

Οι προδικαστικές ενστάσεις αναπτύχθηκαν με δεδομένη την ισχύ του 

άρθρου 13 του Ν.216(Ι)/2012 κατά τον διορισμό των αιτητών, αλλά 

φαίνεται να συμπλέκουν η προδικαστική τους ένσταση για το έννομο 

συμφέρον καταχώρισης προσφυγής με την διαφορετική προδικαστική 

ένσταση, αυτήν που αφορά στην έκλειψή του, λόγω «αποδοχής» της 

πράξης. 
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Εξέτασα με προσοχή τα γεγονότα πριν καταλήξω σε σχέση με το παραδεκτό 

των προσφυγών. 

 

Οι επίδικες αποφάσεις αφορούν προσωπικά τους αιτητές που διορίστηκαν 

σε θέσεις Δικαστών. Κατ’ εφαρμογή του επίδικου νόμου (N.216(I)/2012 

όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.183(Ι)/2015), εκδόθηκαν διοικητικές 

πράξεις, οι επίδικες στις παρούσες προσφυγές, με τις οποίες οι αιτητές 

θεωρήθηκαν «νεοεισερχόμενοι» δικαστές, μη ενταγμένοι στο κυβερνητικό 

σχέδιο συντάξεων. Οι επίδικες αποφάσεις θεωρούνται από τους ίδιους 

παράνομες και δυσμενείς για τα οικονομικά τους συμφέροντα και την 

προσωπική τους ανεξαρτησία ως δικαστές, η οποία διακηρύττεται από το 

άρθρο 30 του Συντάγματος και διασφαλίζεται από το άρθρο 158.3 του 

Συντάγματος, το άρθρο 28 του Συντάγματος και τις άλλες σχετικές 

διατάξεις του Συντάγματος. Υπό την ιδιότητά τους αυτή καταχωρούν τις 

παρούσες προσφυγές επικαλούμενοι βλάβη, που έχει ως αιτία την 

απόφαση των  καθ’ ων η αίτηση να εφαρμόσουν σε αυτούς τις διατάξεις του 

Νόμου, τον οποίο προσβάλλουν ως αντισυνταγματικό. Ως εκ τούτου θεωρώ 

ότι οι αιτητές νομιμοποιούνται στην καταχώριση των προσφυγών τους. Η 

προδικαστική ένσταση όπως προβάλλεται και αναπτύσσεται, αφορά όπως 

αντιλαμβάνομαι την έλλειψη εννόμου συμφέροντος λόγω της «αποδοχής» 

της πράξης, κάτι που δεν προκύπτει από κανένα έντυπο ή μαρτυρία. Η 

αποδοχή της θέσης του δικαστή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά 

αποδοχή της παραβίασης θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων ή 
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αποδοχή των νομοθετικών ρυθμίσεων που οδήγησαν στις επίδικες σε 

προσφυγή πράξεις της διοίκησης  που εκδόθηκαν κατά δέσμια 

αρμοδιότητα.  Ειδικότερα που οι καθ’ ων η αίτηση δεν κοινοποίησαν στους 

αιτητές με την προσφορά του διορισμού της θέσης τους, την κατά την δική 

τους αντίληψη αντιμετώπισή τους από το κράτος ως «νεοεισερχόμενων 

υπαλλήλων». Αντίθετα μάλιστα. Παρά την θέση του Νόμου σε ισχύ το έτος 

2012, οι ίδιοι οι καθ’ ων η αίτηση θεώρησαν ότι ο Νόμος δεν τους αφορά 

και ως εκ τούτου από τον διορισμό τους και μέχρι το έτος 2016 

(Φεβρουάριο), τους είχαν περιλάβει στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων, 

αφήνοντάς τους με την πεποίθηση και ασφάλεια πως εντάχθηκαν στο 

Κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων, ως όλοι οι προηγουμένως διορισθέντες 

δικαστές. Αφού έχω διερευνήσει τις πραγματικές περιστάσεις των 

προσφυγών, διαπιστώνω πως κανένας από τους  αιτητές δεν ερωτήθηκε 

ποτέ και ούτε αποδέχτηκε ποτέ την επίδικη νομοθετική ρύθμιση  ή και την 

όποια πράξη τυχόν θα προέκυπτε από αυτήν.    Όλοι οι αιτητές στις 

παρούσες προσφυγές αντέδρασαν με καταχώριση προσφυγών το πρώτον 

που έλαβαν γνώση και εντός της προθεσμίας των 75 ημερών από την γνώση 

της πράξης, βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος.  Όπως αποφασίστηκε 

από την  Πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 

συνεκδικασμένες υποθέσεις Μαρία Κουτσελίνη-Ιωαννίδου κ.ά. ν. 

Δημοκρατίας (2014) 3 ΑΑΔ, 361:  

 

«Στις 556/12, 563/12 και 564/12, οι καθ’ ων η αίτηση ήγειραν 

ένσταση ότι, εφόσον οι Αιτητές γνώριζαν τις πρόνοιες του Νόμου, και 
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δέχθηκαν τη θέση, αυτοί κωλύονται να προσβάλουν τη 

συνταγματικότητα του Νόμου.  Δεν συμφωνούμε ότι η γνώση των 

προνοιών ενός, κατά τα άλλα, αντισυνταγματικού νόμου, δημιουργεί 

κώλυμα για την προσβολή του.  Αυτό θα οδηγούσε σε παράλογα 

αποτελέσματα, κατά την κρίση μας.» 

 

 

Συναφής με την πιο πάνω προδικαστική ένσταση, είναι και η επίσης 

προβληθείσα περί της έλλειψης εννόμου συμφέροντος των αιτητών εκ του 

γεγονότος ότι κατά την δική τους θέση, δεν τροποποιήθηκαν οι όροι 

υπηρεσίας τους μετά τον διορισμό τους. Και αυτή η προδικαστική ένσταση 

κρίνω πως θα πρέπει να απορριφθεί και απορρίπτεται, καθ’ ότι όλοι οι 

αιτητές προβάλλουν λόγο ακυρώσεως περί της παράβασης του άρθρου 

158.3 του Συντάγματος, λόγω της τροποποίησης προς το δυσμενέστερο των 

όρων υπηρεσίας τους μετά τον διορισμό τους. Επομένως με δεδομένη την 

διαφωνία των διαδίκων σε σχέση με το ζήτημα αυτό, το οποίο κατέστη 

επίδικο, η κρίση περί της έλλειψης εννόμου συμφέροντος δεν εξετάζεται 

ως πρόκριμα, αλλά στα πλαίσια εξέτασης της ουσίας των λόγων ακυρώσεως.  

Περαιτέρω βέβαια οι αιτητές προσβάλλουν τον Νόμο ως αντισυνταγματικό 

ενόψει ακριβώς της ρύθμισης του άρθρου 13 που τους κατέτασσε εκτός 

Κυβερνητικού Σχεδίου Σύνταξης.  Επομένως η αμφισβήτηση της 

συνταγματικότητας των νομοθετικών διατάξεων που εφαρμόστηκαν, τους 

προσδίδει έννομο συμφέρον καταχώρισης των προσφυγών. 

 

Και η τρίτη προδικαστική ένσταση περί έλλειψης ενεστώτος εννόμου 

συμφέροντος απορρίπτεται, καθ’ ότι η μη ένταξη των αιτητών στο 
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κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων επιφέρει με βεβαιότητα την επερχόμενη στο 

μέλλον οικονομική βλάβη, γεγονός που κατέστη γνωστό στο παρόν. Σε 

περίπτωση που σημειωνόταν παράλειψη εκ μέρους τους να προσβάλουν 

την μη ένταξή τους στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων, που τους 

κοινοποιήθηκε στο παρόν, αυτό πιθανόν να επέφερε μετά από χρόνια 

ζητήματα έλλειψης εννόμου συμφέροντός τους για προσβολή της 

απόφασης που θα εκδιδόταν κατά την αφυπηρέτησή τους, ότι δηλαδή δεν 

θα δικαιούνται επαγγελματικής σύνταξης. Περαιτέρω οι αιτητές 

επικαλούνται βλάβη στο συνταγματικό δικαίωμά τους προς διασφάλιση με 

τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις της προσωπικής τους ανεξαρτησίας 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στη θέση δικαστή, βλάβη η οποία 

επέρχεται άμεσα στο στο παρόν με την εφαρμογή στο πρόσωπό τους του 

Ν.216(Ι)/2012. Ενόψει των ανωτέρω κρίνεται ότι το έννομο συμφέρον των  

αιτητών είναι ενεστώς και όχι μελλοντικό. Από τα γεγονότα προκύπτει ότι 

επικαλούνται βλάβη στο παρόν αλλά και οικονομική βλάβη, η οποία με 

βεβαιότητα θα συντελεστεί στο μέλλον. 

 

Όλοι οι αιτητές έθεσαν σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας του 

Ν.216(Ι)/2012. Υποστήριξαν πως το άρθρο 13 του Νόμου, όπως και οι 

συναφείς ερμηνευτικές του διατάξεις παραβιάζουν την αρχή του κράτους 

δικαίου και της ανεξαρτησίας των δικαστών, κατά παράβαση των άρθρων 

30.2, 35, 158.3 και 28 του Συντάγματος, με ισχυρισμούς που 

συμπλέκονται μεταξύ τους κατά τρόπο που κρίνω πως είναι προσφορότερο 
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να εξεταστούν μαζί, αφού έχουν ως κύριο και καθοριστικό κριτήριο την 

ιδιότητα των αιτητών ως δικαστών, μόνιμων μελών της δικαστικής εξουσίας. 

 

Πριν προχωρήσω στην εξέταση των λόγων ακυρώσεως προχωρώ να 

περιγράψω τις επίδικες διατάξεις του Νόμου 216(Ι)/2012 καθώς και του 

τροποποιητικού Νόμου 183(Ι)/2015.  

 

Ν.216(Ι)/2012 – Δημοσιεύτηκε 28/12/2012  

Το άρθρο 3 του Νόμου προβλέπει τα ακόλουθα: 

«3(1) Με τον παρόντα Νόμο σκοπείται η συγκράτηση των δαπανών των 
επαγγελματικών συστημάτων συνταξιοδότησης της κρατικής υπηρεσίας και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή 
κανονισμών, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά 
ωφελήματα των υπαλλήλων που καταβάλλονται δυνάμει του Κυβερνητικού 
Σχεδίου Συντάξεων ή σχεδίου συντάξεων όμοιου με αυτό: 

Νοείται ότι, όπου δεν γίνεται ειδική πρόβλεψη στον παρόντα Νόμο, 
συνεχίζουν να ισχύουν οι πρόνοιες κάθε οικείου νόμου ή κανονισμών. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13: 

 

«Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, οι 
νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, δεν εντάσσονται σε Κυβερνητικό Σχέδιο 
Συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο μ’ αυτό, ούτε εφαρμόζονται σε σχέση 
με τους υπαλλήλους αυτούς οι διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή 
κανονισμών.» 

 

Σύμφωνα με τους ορισμούς στο άρθρο 2 του Νόμου: 

 



19 
 

«θέση» σημαίνει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα· 

.................................................................................................................... 

«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και 

περιλαμβάνει υπηρεσία σε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία, στη Δημόσια 

Εκπαιδευτική Υπηρεσία, στις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας, στις 

Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, σε οποιαδήποτε θέση Δικαστού 

σε οποιοδήποτε Δικαστήριο της Δημοκρατίας, στη θέση του Γενικού 

και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γενικού και Βοηθού 

Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γενικού και Βοηθού Γενικού Λογιστή 

της Δημοκρατίας, καθώς επίσης υπηρεσία σε οποιαδήποτε θέση στην κρατική 

υπηρεσία αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με νόμο· 

«κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων» σημαίνει σχέδιο συντάξεων η λειτουργία 
του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

«νεοεισερχόμενος υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο που διορίστηκε ή 
διορίζεται για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 και 
δεν είχε υπηρετήσει σε οποιαδήποτε θέση πριν την ημερομηνία αυτή· 

«οικείος νόμος ή Κανονισμοί» σημαίνει τον περί Συντάξεων Νόμο, όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή οποιοδήποτε νόμο ή 
Κανονισμούς που καθορίζουν τους κανόνες υπολογισμού και καταβολής των 
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της κρατικής υπηρεσίας ή 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά δεν περιλαμβάνει τον περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

«συντάξιμες απολαβές» σημαίνει τις συντάξιμες απολαβές, όπως αυτές 
καθορίζονται στον οικείο νόμο ή κανονισμούς· 

«συνταξιοδοτικά ωφελήματα» σημαίνει σύνταξη ή σύνταξη και εφάπαξ 
ποσό ή φιλοδώρημα· 

 «υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο που διορίσθηκε σε θέση στην κρατική 
υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

................................................................................................................... 

15. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.» 

 

Ν. 183(Ι)/2015 – Δημοσιεύτηκε στις 9/12/2015   
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Στους ορισμούς του άρθρου 2 περιλαμβάνεται ο ορισμός του «δικαστή» στο 

Νόμο: 

 

«“δικαστής” σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της 

Δημοκρατίας.» 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, ο βασικός νόμος τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 13 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:   

 

«Εξαίρεση δικαστή.   

13Α.  Κάθε δικαστής εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 13, οι οποίες 

τυγχάνουν εφαρμογής και στην περίπτωσή του.» 

 

Προχωρώ στην εξέταση των λόγων ακυρώσεως περί της 

αντισυνταγματικότητας του άρθρου 13 του Ν.216(Ι)/2012, το οποίο 

παραβιάζει κατά τις εισηγήσεις των αιτητών τα άρθρα 30.2 και 28 του 

Συντάγματος. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 30(2) του Συντάγματος:  

«1. ..................................................................................................... 

2. Έκαστος, κατά την διάγνωσιν των αστικών αυτού δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων ή οιασδήποτε κατ’ αυτού ποινικής κατηγορίας, 
δικαιούται ανεπηρεάστου, δημοσίας ακροαματικής διαδικασίας εντός 

ευλόγου χρόνου, ενώπιον ανεξαρτήτου, αμερολήπτου και αρμοδίου 
δικαστηρίου ιδρυομένου διά νόμου. 

...........................................................................................................

..........................................................................................................» 
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Σύμφωνα με το καταληκτικό άρθρο στο Μέρος ΙΙ του Συντάγματος περί των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, άρθρο 35, δίδεται επιτακτική 

εντολή στο νομοθέτη για την υποχρέωση επίτευξης της αποτελεσματικής 

εφαρμογής του άρθρου 30.2 (άρθρο που υπάγεται στο Μέρος ΙΙ), ως 

ακολούθως:  

«35. Αι νομοθετικαί, εκτελεστικαί και δικαστικαί αρχαί της 

Δημοκρατίας υποχρεούνται να διασφαλίζωσι την αποτελεσματικήν 

εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος μέρους, εκάστη εντός των 

ορίων της αρμοδιότητος αυτής.» 

 

Όπως αναφέρεται στο σύγγραμμα του Α. Ν. Λοΐζου, «ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», σελ. 220: 

«Με το άρθρο 35, που είναι και το τελευταίο του Μέρους αυτού του 

Συντάγματος, επιβάλλεται επιτακτικά (In re Ellinas (1988)1 C.L.R. 

57) στις νομοθετικές, εκτελεστικές και δικαστικές Αρχές της 

Δημοκρατίας, - σε κάθε μια μέσα στα όρια της αρμοδιότητας της - , η 

υποχρέωση να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των 

διατάξεων του Μέρους αυτού του Συντάγματος. 

Απόκλιση από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει στην Πολιτεία το Μέρος 

ΙΙ του Συντάγματος δεν χωρεί.  Η εκπλήρωσή τους αποτελεί αναλλοίωτη 

και διαχρονική υποχρέωση κάθε Αρχής και Οργάνου της Δημοκρατίας, 

όπως ρητά ορίζεται από το Άρθρο αυτό.(Ηλίας Κυριακίδης και Άλλων 

ν. Υπουργικού Συμβουλίου Υπ. Αρ. 298/96, ημερ. 26 Νοεμβρίου 

1997, Ευθύμιος Κλεάνθους ν. Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (1991) 

4 Α.Α.Δ. 2971).» 

 

 

Ο συντακτικός νομοθέτης προέβλεψε στο άρθρο 158.3 του Συντάγματος, 

την θέσπιση ειδικού νόμου που θα ρύθμιζε τα της λειτουργίας των 
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δικαστηρίων και στους όρους υπηρεσίας των δικαστών με την επιφύλαξη 

της συνταγματικής απαγόρευσης για δυσμενή μεταβολή των όρων 

υπηρεσίας των δικαστών μετά τον διορισμό τους, ως ακολούθως: 

 

«158……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………............... 

3. Nόμος θέλει προβλέψει περί της αντιμισθίας και των άλλων 

όρων υπηρεσίας των δικαστών των κατά την πρώτην παράγραφον 

του παρόντος άρθρου ιδρυθησομένων δικαστηρίων. H αντιμισθία και 

οι λοιποί όροι υπηρεσίας οιουδήποτε δικαστού δεν δύναται να 

μεταβληθώσι δυσμενώς δι’ αυτόν μετά τον διορισμόν αυτού. 

 

Η εντολή στο νομοθέτη για ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργία των 

Δικαστηρίων, δεν ήταν της απόλυτης διακριτικής εξουσίας του νομοθέτη 

αλλά υπό την τήρηση των συναφών προνοιών του Συντάγματος στα άρθρα 

30.2,  35, αλλά και άλλων συναφών, άρθρων 192, 179, 169.3 και αργότερα 

1Α και 179 του Συντάγματος, όπως αυτό τροποποιήθηκε. 

 

Το πρώτο ζητούμενο είναι αν ο συντακτικός νομοθέτης που στο κείμενο του 

άρθρου 158.3 δεν περιγράφει τις απολαβές, την σύνταξη ή τα άλλα 

ωφελήματα δικαστών, ενείχε στην εντολή προς τον νομοθέτη τον οποίο στο 

άρθρο εντέλλει να ρυθμίσει τα της ίδρυσης και λειτουργίας των 

Δικαστηρίων αλλά και τους όρους υπηρεσίας των δικαστών, την 

συναγόμενη εντολή για την χορήγηση σύνταξης κατά την αφυπηρέτηση των 

δικαστών, σύμφωνα με τις επιτακτικές επιταγές του άρθρου 30.2 αλλά και 

35 του Συντάγματος. Η απάντηση  ως προς τις προθέσεις αναδύεται 
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ξεκάθαρα από το κείμενο του Συντάγματος, σε συνάρτηση και με τις 

νομοθετικές ρυθμίσεις της εποχής εκείνης για την ρύθμιση του 

δικαιώματος σύνταξης σε αξιωματούχους του κράτους, μεταξύ αυτών και 

των δικαστών, κατά τον χρόνο πριν την ανεξαρτησία και την θέση του 

Συντάγματος σε ισχύ, οι οποίες ίσχυσαν τότε ως είχαν. 

 

Όπως αναφέρεται στο σύγγραμμα του καθηγητή Α. Μάνεση, 

«Συνταγματικό Δίκαιο Ι», σελ. 153, σε ότι αφορά την εκ μέρους του 

Συντάγματος παραπομπή στο νόμο ή επιφύλαξη του νόμου για τη ρύθμιση 

συγκεκριμένου θέματος: 

  «Η παραπομπή στο νόμο είναι άλλοτε μεν απόλυτη, οπότε ο κοινός 

 νομοθέτης ρυθμίζει το θέμα με ελεύθερη εκτίμηση, στα πλαίσια 

 πάντοτε και των λοιπών διατάξεων του Συντάγματος, άλλοτε δε 

 υπό όρους που θέτει το Σύνταγμα στο νόμο, θεσπίζοντας 

 περιορισμούς στους περιορισμούς που αυτός μπορεί να θέσει.» 

  

Βάσει του συνόλου των διατάξεών του Συντάγματος, που προβλέπουν για 

την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, ως εχέγγυο του κράτους δικαίου, 

και της αρχής της  διάκρισης των εξουσιών, το Σύνταγμα εντέλλοντας στο 

άρθρο 158.3 τον νομοθέτη να ρυθμίσει περί των «όρων υπηρεσίας» των 

δικαστών, του έδωσε μεν εξουσία ρύθμισης, αλλά υπό την αίρεση της 

πλήρωσης και της υποχρέωσης του να θεσμοθετήσει τα κατάλληλα εχέγγυα 

της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, κάτι που ο νομοθέτης εκπλήρωσε λίγους 

μήνες μετά θεσπίζοντας ειδικό νόμο το περί Δικαστηρίων Νόμο (Ν.14/60).   
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Όπως προκύπτει από την μεταβατική διάταξη του Συντάγματος, άρθρο 

192, αλλά και τους σε ισχύ νόμους του ουσιώδους χρόνου προ της 

ανεξαρτησίας, το δικαίωμα στην σύνταξη απολάμβαναν οι δικαστές στην 

Κύπρο ήδη από το 1882.  Σύμφωνα με τον Ν.15/1882 “FOR 

REGULATING THE PENSIONS OF CERTAIN OFFICERS IN THE 

PUBLIC SERVICE OF CYPRUS”, χορηγείτο  ήδη βάσει του περί Συντάξεως 

Νόμου από τότε σύνταξη στους δικαστές, της οποίας μάλιστα σύνταξης ο 

υπολογισμός γινόταν με μεγαλύτερους συντελεστές από τους άλλους 

δημοσίους υπαλλήλους, με σαφή ξεχωριστή αναφορά μεταξύ των δύο 

κατηγοριών (βλ. άρθρο 3 του Ν.15/1882). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 192.1 του Συντάγματος που εμπίπτει στις 

μεταβατικές διατάξεις του Συντάγματος, οι κατέχοντες θέσεις ή αξιώματα, 

(όπως προβλέπεται ρητά και για τους δικαστές στην παράγραφο 2 του ίδιου 

άρθρου) θα διατηρούσαν τους όρους υπηρεσίας τους σε περίπτωση που 

συνέχιζαν να εργάζονται στο δημόσιο τομέα («Οι τοιούτοι όροι δεν δύνανται 

να μεταβληθώσι δυσμενώς δι’ αυτόν διαρκούσης της συνεχίσεως της 

υπηρεσίας αυτού εν τη δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας κατά την 

ειρημένην ημερομηνίαν ή εφεξής»). 

 

Ειδικότερα οι δικαστές («οι δικασταί του Ανωτάτου Δικαστηρίου πλην του 

αρχιδικαστού και οι δικασταί και ειρηνοδίκαι ή πταισματοδίκαι των 

κατωτέρων δικαστηρίων» (βλ. άρθρο 192.2)), θα διατηρούσαν τους όρους 
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υπηρεσίας τους και τις θέσεις τους, μέχρι τον διορισμό δικαστών κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 153 και 157 του Συντάγματος, θέσεις τις οποίες 

προφανώς θα μπορούσαν να διεκδικήσουν και να καταλάβουν για να 

συνεχίσουν να εργάζονται υπό τους ίδιους όρους υπηρεσίας, μεταξύ αυτών 

και της σύνταξης.  Στο ίδιο το  άρθρο 192 του Συντάγματος, συναντάται ο 

ορισμός της έννοιας των «όρων υπηρεσίας».  Πρόκειται για την παράγραφο 

7(β,) ακολούθως, βάσει της οποίας στους «όρους υπηρεσίας»  

περιλαμβάνετο και η σύνταξη: 

 «7. Εν τω παρόντι άρθρω οι κάτωθι όροι έχουσι την έναντι αυτών 
 σημειουμένην έννοιαν: 

 (α) ……………………………………………………………………………… 

 (β) οι «όροι υπηρεσίας» περιλαμβάνουν επιφερομένων των 

 αναγκαίων προσαρμογών συμφώνως ταις διατάξεσι του 
 Συντάγματος, τα αφορώντα εις την αντιμισθίαν, άδειαν, παύσιν ή 
 αποχώρησιν, σύνταξιν, πρόσθετα χορηγήματα ή άλλα παρόμοια 
 επιδόματα. 

 

Σε ότι αφορά τον Αρχιδικαστή (ο οποίος εξαιρείτο ρητά από τις μεταβατικές 

διατάξεις του Συντάγματος (άρθρο 192.2)), ειδικός νόμος καθόρισε τα της 

προστασίας των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον περί 

Συντάξεως του Σερ Έρικ Χάλλιναν Νόμου του 1960, (Ν. Α4/1960), (the Sir 

Eric Hallinan Pension Law), που τέθηκε σε ισχύ στις 28/4/1960, για 

τον σκοπό υπολογισμού της σύνταξής του βάσει του περί Συντάξεων 

Νόμου, θα θεωρείτο ότι μετατέθηκε από την θέση Αρχιδικαστή της Κύπρου 

στην θέση Αρχιδικαστή των Δυτικών Ινδιών από 27/4/1957: («For the 
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purpose of computing his pension in accordance with the Pensions 

Law Sir Eric Hallinan shall be deemed to have been transferred on the 

27th day of April, 1957, from the office of Chief Justice of Cyprus to the 

office of Chief Justice of the West Indies»). 

 

Συνάγεται από την χρήση των λέξεων «όροι υπηρεσίας» στο άρθρο 158.3 του 

Συντάγματος, που χρησιμοποιούνται και ερμηνεύονται στο άρθρο 192.7(β) 

του Συντάγματος, σε σχέση με τους κατέχοντες θέση ή αξίωμα πριν την 

θέση του Συντάγματος σε ισχύ, μεταξύ αυτών και των δικαστών, οι οποίοι 

βάσει των ρυθμίσεων θα διατηρούσαν τους ίδιους «όρους υπηρεσίας» τους 

αν συνέχιζαν να κατέχουν τις θέσεις τους μετά την ανεξαρτησία, πως η 

χρήση του ίδιου λεκτικού στο άρθρο 158.3 του Συντάγματος δεν ήταν 

τυχαία αλλά αντίθετα είχε την ίδια έννοια ως αυτή προέκυπτε από τους 

σχετικούς τότε νόμους σε ισχύ.  Συνάγεται επίσης ως εκ τούτου, πως  

δίδοντας εντολή στο νομοθέτη,  να θεσπίσει νόμο που να ρυθμίζει τους 

«όρους υπηρεσίας» των δικαστών, αναφερόταν σε «όρους υπηρεσίας» εν τη 

εννοία του Συντάγματος, δηλαδή και στις συντάξεις, λαμβανομένων υπόψη 

και των υπολοίπων άρθρων του Συντάγματος.  

 

Για τους δικαστές που διορίστηκαν στην συνέχεια, μετά δηλαδή την θέση 

σε ισχύ του Συντάγματος προέβλεψε πλέον ο ειδικός περί τούτου Νόμος, ο 

περί Δικαστηρίων Νόμος (Ν.14/60), ο οποίος ρυθμίζοντας τότε τους 

όρους υπηρεσίας δικαστών προέβλεψε ρητά τα ποσό αντιμισθίας των 



27 
 

δικαστών ανά βαθμίδα (άρθρο 8(1), αλλά και ότι η σύνταξη που χορηγείτο 

στους δικαστές θα ρυθμίζετο από τον νόμο των συντάξεων, και τούτο βέβαια 

τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος.  Αυτό δε με δεδομένο πως 

(κατά τον ουσιώδη χρόνο θέσης σε ισχύ του Συντάγματος και ψήφισης τους 

περί Δικαστηρίων Νόμου (Ν.14/60)), αλλά και στην συνέχεια χωρίς καμία 

τροποποίηση αυτού μέχρι και το έτος 1967, βρισκόταν σε ισχύ ο περί 

Συντάξεων Νόμος (Κεφ.311), που ήδη ρύθμιζε το δικαίωμα στην 

επαγγελματική σύνταξη των αξιωματούχων της Κυπριακής Κυβέρνησης, 

(Κεφ. 311), μεταξύ αυτών και των δικαστών.   

 

Στην απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην 

Λαούτας ν. Δημοκρατίας (2001) 3 ΑΑΔ 40, το Ανώτατο Δικαστήριο 

αναφέρθηκε στο άρθρο 158.3 και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. 

Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα σε σχέση με την κατοχύρωση του 

δικαιώματος των δικαστών σε σύνταξη, κατ’ επιταγή του Συντάγματος (με 

τις υπογραμμίσεις να έχουν προστεθεί): 

 

«Το Άρθρο 158.3 του Συντάγματος αποτελεί μια από τις 

διασφαλίσεις της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας 

και των λειτουργών της. Συναρτάται με το διαχωρισμό των εξουσιών 

στον οποίο θεμελιώνεται η δομή της κρατικής εξουσίας και την 

αυτοτέλεια της δικαστικής λειτουργίας. Οι πρόνοιες του Άρθρου 158.3 

του Συντάγματος ερμηνεύονται μέσα σ' αυτό το πνεύμα χάριν της 

διαχρονικής προαγωγής των συνταγματικών επιδιώξεων σ' αυτό το 

πεδίο. 
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Το Άρθρο 158.3 δεν καθορίζει την αντιμισθία και τους όρους υπηρεσίας 

των δικαστών των πολιτικών και ποινικών  δικαστηρίων, η ίδρυση των 

οποίων προνοείται από το Άρθρο 158.1 του Συντάγματος.  Η σύστασή 

τους αφίεται στο νομοθέτη όπως και η αντιμισθία και οι λοιποί όροι της 

υπηρεσίας τους. Πρόνοια και για τα δύο έγινε στον περί Δικαστηρίων 

Νόμο που θεσπίστηκε σχεδόν ευθύς μετά την ανακήρυξη της 

Κυπριακής  Δημοκρατίας το 1960 - Ν.14/60. 

Η συνταξιοδότηση των δικαστών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 

όρων υπηρεσίας των δικαστών.  Συναρτάται άμεσα με τα εχέγγυα  της 

ανεξαρτησίας τους.  Η ερμηνεία του όρου «όροι υπηρεσίας» από το ίδιο 

το Σύνταγμα για τους σκοπούς του Άρθρου 192 του Συντάγματος είναι 

χαρακτηριστική του τί περιλαμβάνει. Όπως  αποκαλύπτει η νομολογία, 

ευρεία υπήρξε η ερμηνεία του όρου ώστε να περιλαμβάνει κάθε 

ωφέλημα το οποίο παρεχόταν σε δημοσίους υπαλλήλους πριν την 

Ανεξαρτησία.  (Βλ. μεταξύ άλλων Dr. P. Loizides and Others and 

The Republic (Council of Ministers) 1 R.S.C.C. 107· 

Charalambos Boyiatzis and The Republic of Cyprus Through 

The Minister of Finance 1964, 367· Dr. Yiangos Frangides 

and The Republic of Cyprus Through 1. The Council of 

Ministers, 2. The Public Service Commission, 3. The Ministry 

of Health (1966) 3 C.L.R. 181.) 

 Το άρθρο 8(3) του Ν.14/60, προέβλεψε για τα συνταξιοδοτικά 

 δικαιώματα των δικαστών: 

«Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, η επί τη αφυπηρετήσει 

σύνταξις, το χορήγημα ή άλλο παρόμοιον ωφέλημα δικαστού θα 

ρυθμίζεται υπό του εκάστοτε ισχύοντος νόμου του αφορώντος εις τας 

συντάξεις.» 

Η επιφύλαξη ως προς το Σύνταγμα θέτει την εφαρμογή του Άρθρου 8(3) 

υπό την αίρεση των συνταγματικών εξασφαλίσεων, περιλαμβανομένων 

εκείνων που προβλέπονται στο Άρθρο 158.3 

…………………………………………………………………………….........  

Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ποία είναι τα εγγυημένα 

 συνταγματικά δικαιώματα του αιτητή. Σύμφωνα με το Άρθρο 8(3)  του 
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Ν.14/60, αυτά συνίστανται στην παροχή σ' αυτό σύνταξης 

 σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα περί συντάξεων 

νομοθεσία».  

 

Το άρθρο 8(3) του περί Δικαστηρίων Νόμου (Ν.14/60), ως ίσχυε όταν 

τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος το έτος 1960, στις 14/12/1960, προκύπτει η 

θέσπιση δικαιώματος σύνταξης στους Δικαστές, κατά την αφυπηρέτησή 

τους και την ρύθμιση του υπολογισμού της να αφήνεται στον περί 

Συντάξεων Νόμο:  

 
 «8. ...................................................................................................... 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων του Συντάγματος, η επι τη 
αφυπηρετήσει συνταξις, το χορήγημα ή άλλο παρόμοιον ωφέλημα 
δικαστού θά ρυθμίζεται υπό  του εκάστοτε ισχύοντος νόμου του 
αφορώντος εις τας συντάξεις.»  

 

Ο εκάστοτε ισχύον νόμος που αφορά στην Κρατική Σύνταξη ρυθμίζει τον 

τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, τα χρόνια υπηρεσίας για την 

κατοχύρωση δικαιώματος στην σύνταξη, και γενικότερα τον ρύθμιση του 

επαγγελματικού σχεδίου σύνταξης, που αφορά στα πρόσωπα που 

εντάσσονται στο σχέδιο επαγγελματικής σύνταξης. Η ένταξη των δικαστών 

στο επαγγελματικό σχέδιο σύνταξης κατά την κρίση μου θεσπίστηκε με το 

άρθρο 8(3) του Νόμου 14/60, η οποία τότε προβλεπόταν ότι θα ρυθμιζόταν 

κατά τα άλλα από τον περί Συντάξεως Νόμο (τότε Κεφ. 311), αλλά αργότερα 

η όποια τέτοια ρύθμιση θα ήταν υπό την αίρεση των προνοιών του περί 
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Δικαστηρίων Νόμου (Ν.14/60) που περιλάμβανε από το 1987 ειδικές περί 

τούτου διατάξεις. 

 

Από το έτος 1987 με τον περί των Δικαστηρίων (Τροποποιητικό) Νόμο 

του 1987 (Ν. 137/87), και έκτοτε, ειδικά προβλέπονται στο άρθρο 8 οι 

απολαβές και οι συντελεστές υπολογισμού της σύνταξης και του εφάπαξ 

των Δικαστών, παραπέμποντας για την ρύθμιση των υπολοίπων στις 

ρυθμίσεις του γενικού νόμου για τις Συντάξεις, υπό την τήρηση όμως των 

προνοιών κατά πρώτον του Συντάγματος και κατά δεύτερον των διατάξεων 

του περί Δικαστηρίων Νόμου (Ν.14/60).  

 

Το άρθρο 8.3 του περί Δικαστηρίων Νόμου (Ν.14/60) ως ίσχυε κατά το 

έτος 2012, που ψηφίστηκε ο επίδικος στην παρούσα προσφυγή Νόμος 

(Ν.216(Ι)/2012), είχε ως ακολούθως:  

 

 8…………………………………......................................................... 

 (3) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και του 

 παρόντος  Νόμου, η σύνταξη, χορήγημα ή άλλο παρόμοιο ωφέλημα 

 που  καταβάλλεται σε δικαστή κατά την αφυπηρέτησή του καθώς 

 και η  σύνταξη που καταβάλλεται στη χήρα και τα τέκνα δικαστή, θα 

 ρυθμίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο που αφορά τις συντάξεις 

 των µελών της δημόσιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας:  

 

 Νοείται ότι —  

 (i)  Η χορηγούμενη κατά την αφυπηρέτηση ετήσια  σύνταξη σε 

δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου θα υπολογίζεται µε βάση 

συντελεστή ενός εξακοσιοστού των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του 

κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης για κάθε συμπληρωμένο µμήνα 

συντάξιμης  υπηρεσίας στη δικαστική υπηρεσία της Δημοκρατίας και το 
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εφάπαξ ποσό θα ισούται προς την ετήσια αυτή σύνταξη 

πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και διαιρούμενου του 

προκύπτοντος ποσού διά τρία,  

  

 (ii) η  χορηγούμενη κατά την αφυπηρέτηση ετήσια σύνταξη σε Πρόεδρο 

Επαρχιακού Δικαστηρίου, Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή και 

Επαρχιακό Δικαστή θα υπολογίζεται µε βάση συντελεστή ενός 

εξακοσιοστού εβδομηκοστού δεύτερου των  ετήσιων συντάξιμων 

απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του για κάθε 

συμπληρωμένο µμήνα συντάξιμης υπηρεσίας στη δικαστική υπηρεσία 

της Δημοκρατίας και το εφάπαξ ποσό θα ισούται προς την ετήσια αυτή 

σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και διαιρούμενου του 

προκύπτοντος ποσού διά τρία,  

 

 (iii) η χορηγούμενη κατά την αφυπηρέτηση ετήσια σύνταξη σε 

 δικαστή αναφορικά µε οποιαδήποτε τυχόν προϋπηρεσία του σε 

 οποιαδήποτε άλλη συντάξιμη θέση στη Δημοκρατία θα υπολογίζεται με 

 βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού των ετήσιων συντάξιµων 

 απολαβών του κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του από τη 

 δικαστική υπηρεσία για κάθε συμπληρωμένο µμήνα τέτοιας 

 προϋπηρεσίας και το εφάπαξ ποσό θα ισούται µε την ετήσια αυτή 

 σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και διαιρούμενου του 

 προκύπτοντος ποσού διά τρία». 61 του 1990. 317 του 1987.  

 (iv) ……………..” 

 

 

Από τις πιο πάνω διατάξεις δηλαδή την επιφύλαξη «Νοείται ότι» και τις 

σχετικές ρυθμίσεις στις υποπαραγράφους (i)-(iv) της παραγράφου 3 του 

άρθρου 8, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 158.3 του 

Συντάγματος, προκύπτει πως η σύνταξη Δικαστή ως οι αιτητές που 

διορίζετο κατά ή μετά το έτος 2012 και ανεξάρτητα από την τυχόν 

τροποποίηση του πιο πάνω άρθρου 8 του περί Δικαστηρίων Νόμου 

(Ν.14/60) με λιγότερο επωφελείς διατάξεις, θα ήταν κατά την 

αφυπηρέτησή του η περιγραφόμενη στο Νόμο ανάλογα με την θέση που 
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θα κατέχει κατά την αφυπηρέτησή του και δεν θα μπορούσε να 

τροποποιηθεί προς το δυσμενέστερο γι’ αυτόν μετά τον διορισμό του και 

κατά την συνταξιοδότησή του, (σε αντίθεση με τους δημοσίους υπαλλήλους 

για τους οποίους ίσχυε το 2012 και παλαιότερα η διάταξη 4(2) του περί 

Συντάξεων Νόμου (Ν.97/97), σύμφωνα με την οποία  «Σύνταξη, εφάπαξ 

ποσό ή φιλοδώρημα χορηγούμενο δυνάμει του Νόμου αυτού, υπολογίζεται 

σύμφωνα µε τις πρόνοιες που ισχύουν την ημερομηνία αφυπηρέτησης του 

κρατικού υπαλλήλου)». 

 

Σχετική επίσης και η απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου στην υπόθεση Κρονίδης ν. Δημοκρατίας (2009) 3 Α.Α.Δ., 

669, σύμφωνα με την οποία: 

 

«Το άρθρο 8(3) του Ν.14/60, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.64/90, 

προνοεί επίσης ρητά ότι εφαρμόζεται «τηρουμένων των διατάξεων του 

Συντάγματος και του παρόντος Νόμου».  Επομένως η γενική πρόνοια 

(του Άρθρου 8(3) του Ν.14/60) περί ρυθμίσεως του χορηγήματος, το 

οποιο καταβάλλεται σε δικαστές κατά την αφυπηρέτηση τους, από τον 

εκάστοτε ισχύοντα νόμου που αφορά τις συντάξεις των μελών της 

Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, υπόκειται στις ρητές διατάξεις 

του περί Δικαστηρίων Νόμου και ως εκ τούτου οπουδήποτε υπάρχει 

διαφορά μεταξύ του περί Συντάξεων Νόμου και του περί Δικαστηρίων 

Νόμου (όπως στην προκειμένη περίπτωση) υπερισχύει ο περί 

Δικαστηρίων Νόμος.». 

 

Όπως προκύπτει από τους διοικητικούς φακέλους ο νομοθέτης του 

επίδικου Νόμου 216(Ι)/2012 εστίασε την προσοχή του στην απαγορευτική 

διάταξη του άρθρου 158.3 του Συντάγματος, σε σχέση με την μη μεταβολή 
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των όρων υπηρεσίας των Δικαστών μετά τον διορισμό τους, παραλείποντας 

να λάβει υπόψη του την υποχρέωση προς διασφαλίσεις της ανεξαρτησίας 

των Δικαστών βάσει του άρθρου 30.2 του Συντάγματος στις οποίες στόχευε 

ο περί Δικαστηρίων Νόμος (Ν.14/60) και να συμμορφωθεί με το άρθρο 

158.3 περί της εξουσιοδότησης προς ρύθμιση των όρων υπηρεσίας, 

νοουμένου ότι αυτή δεν ήταν στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, αλλά 

κατ’ επιταγή και σε συμμόρφωση των πιο πάνω υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από το Σύνταγμα και την αρχή του κράτους δικαίου.   

 

Οι αιτητές παρέπεμψαν το Δικαστήριο με την γραπτή τους αγόρευση σε 

σωρία αποσπασμάτων από διακηρύξεις περί της υποχρέωσης διασφάλισης 

της ανεξαρτησίας των δικαστών με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την 

ισοβιότητά τους, τον τρόπο διορισμού τους, τον πειθαρχικό έλεγχό τους, το 

δικαίωμα σε παραίτηση, την διασφάλιση της οικονομικής τους 

ανεξαρτησίας με τις κατάλληλες και ανάλογες με την αποστολή τους 

αμοιβές και στο δικαίωμα σύνταξης, που διασφαλίζει τόσο την οικονομική 

αυτάρκεια μετά την αφυπηρέτηση όσο και την ανεξαρτησία κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και το το δικαίωμα των δικαστών σε 

παραίτηση για λόγους αρχής και πολλά άλλα. Οι καθ’ ων η αίτηση 

σχολιάζουν ότι οι διακηρύξεις δεν ήταν δεσμευτικές προς τον νομοθέτη, ο 

οποίος διασφάλισε το δικαίωμα στην σύνταξη για τους ήδη εισηγμένους στο 

κυβερνητικό σχέδιο σύνταξης λόγω προυπηρεσίας τους στον δημόσιο ή 

ευρύτερο δημόσιο τομέα και την μη μεταβολή των όρων υπηρεσίας των 
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νεοεισερχόμενων δικαστών, αφού οι νομοθετικές ρυθμίσεις ψηφίστηκαν 

πριν τον διορισμό τους. Δηλαδή κατά την θέση των καθ’ ων η αίτηση η 

εξαίρεση από το δικαίωμα σύνταξης οποιουδήποτε δικαστή που θα 

διοριζόταν μετά το 2012 και δεν είχε υπηρετήσει κατά ελάχιστον 

τουλάχιστον στην κρατική υπηρεσία δε θα οδηγούσε σε οποιαδήποτε 

παράβαση, αφού η απαγόρευση του Συντάγματος σε σχέση με τους όρους 

υπηρεσίας εξαντλείται κατά την θέση τους στην μη μεταβολή τους μετά τον 

διορισμό των δικαστών.  

 

Επικαλέστηκαν οι καθ’ ων η αίτηση προς υποστήριξη της θέσης τους την 

απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Associacao 

Sindical dos Juizes Portugueses v Tribunal de Contas C-64/16, 

ημερ. 27/2/2018, των Πορτογάλλων Δικαστών, βάσει της οποίας εξηγούν 

το ΔΕΕ απάντησε στο σχετικό προδικαστικό ερώτημα, ότι οι αποκοπές στις 

απολαβές των δικαστών που έγιναν προς εξυπητέτηση των δημοσιονομικών 

αναγκών σε περιόδους οικονομικής κρίσης που αφορούν συνολικά το 

σύνολο των εργαζομένων, δεν παραβιάζουν την ανεξαρτησία των δικαστών, 

κατ’ ομοιότητα εισηγούνται με τον επίδικο νόμο, που αποσκοπούσε να 

διασώσει το κυβερνητικό σχέδιο σύνταξης και ήταν νόμος γενικής 

εφαρμογής για όλο τον κρατικό τομέα.  

 

Οι αιτητές απάντησαν πως η σχετική εισήγηση περί της σχετικότητας της 

απόφασης αυτής παραγνωρίζει ότι το ΔΕΕ κατέληξε σε αυτή την δικαστική 
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κρίση αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι αποκοπές περιορίζονταν σε 

ποσοστό 10% επί των μηνιαίων απολαβών και ότι θα διαρκούσαν για 

περιορισμένο χρόνο, που προβλεπόταν στον σχετικό νόμο. 

 

Συμφωνώ με τους αιτητές, ότι γνωμοδότηση περί του ότι δεν επηρεάστηκε 

εκεί η ανεξαρτησία των Δικαστών, από τις αποκοπές στον μισθό τους, 

συναρτάτο με τους παράγοντες που περιγράφηκαν στην πιο πάνω απόφαση 

του ΔΕΕ επί του προδικαστικού ερωτήματος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

αναφέρθηκε στο κράτος δικαίου, στην ανεξαρτησία των δικαστών ως 

υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορά στο 

άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το άρθρο 19 

της Συνθήκης.  Το ΔΕΕ έκρινε ότι το άρθρο 19 παρ. 1 της Συνθήκης περί 

της υποχρέωσης των κρατών μελών να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία της 

δικαστικής εξουσίας συγκεκριμενοποιεί την αξία του κράτους δικαίου του 

άρθρου 2 της Συνθήκης. 

 

Στις επίδικες σήμερα υποθέσεις, το ζήτημα δεν είναι η αποκοπή ποσοστού 

από τις απολαβές των δικαστών, ζήτημα που εξέτασε η Πλήρης Ολομέλεια 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις συνεκδικασμένες υποθέσεις Αλέξανδρος 

Φυλακτού και Άλλοι ν. Δημοκρατίας (2013) 3 ΑΑΔ, 565, με αναφορά 

στο άρθρο 158.3 του Συντάγματος και την απαγόρευση της δυσμενούς 

μεταβολής των όρων υπηρεσίας των δικαστών μετά τον διορισμό τους, αλλά 

την μη ένταξη μερίδας δικαστών σε οποιοδήποτε επαγγελματικό σχέδιο 
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σύνταξης, δηλαδή στην εξαίρεσή τους από το δικαίωμα σε επαγγελματική 

σύνταξη, το οποίο προβλέπεται από τον περί Δικαστηρίων Νόμο, κατ’ 

εντολή του συντακτικού νομοθέτη για όλους τους δικαστές για τους λόγους 

που αναλύθηκαν ανωτέρω. Στην πρόσφατη αποφάση του ΔΕΕ κατά της 

Πολωνίας (Επιτροπή κατά Πολωνία C-619/18, ημερομηνίας 

24/6/2019), το ΔΕΕ για άλλη μία φορά αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορά στο άρθρο 2 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 19 της Συνθήκης, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να υποδείξει ότι παρά την διακριτική ευχέρεια 

των εθνικών κρατών να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν νόμους για την 

λειτουργία των δικαστηρίων, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν 

με τις νομοθετικές ρυθμίσεις την ανεξαρτησία των εθνικών δικαστών, οι 

οποίοι εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τα ζητήματα που 

απασχόλησαν ήταν οι τροποποιήσεις της Πολωνικής νομοθεσίας με τις 

οποίες μειώθηκε το όριο ηλικίας των εν ενεργεία δικαστών, με δικαίωμα 

για αίτηση παράτασης της υπηρεσίας του δικαστή προς τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, κατά την διακριτική του ευχέρεια.  Επρόκειτο για αλλαγές 

που όπως αποφασίστηκε έθιγαν την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας 

και το κράτος δικαίου, κατά παράβαση της ΣΕΕ.  

 

Θεωρώ πως η νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 13 του Ν.216(Ι)/2012, για 

την οποία η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αλλά και το προοίμιο του 
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νόμου αναφέρονται στην προσπάθεια διάσωσης του κυβερνητικού σχεδίου 

συντάξεων ως του θεμιτού σκοπού, αντιμετωπίζει με την συμπερίληψη των 

δικαστών στους εξαιρούμενους του κυβερνητικού σχεδίου, την απουσία 

προβληματισμού του νομοθέτη σε σχέση με τις υποχρεώσεις του που 

προκύπτουν από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, άρθρα 30.2, 

35, 158.3,  αλλά και και την παράλειψη ενασχόλησής του και με τις 

επιταγές της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση άρθρα 2 και 19 καθώς 

και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 

47, αφού η απαγόρευση που εισήξε και εφάρμοσε σε σχέση με την εξαίρεση 

απο το δικαίωμα σε σύνταξη μερίδας μόνο των δικαστών που θα διορίζονταν 

στο εξής, δεν μπορεί να θεωρηθεί (εκ του αποτελέσματος) πως περιορίζεται 

στην διάσωση του κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων, αλλά επιφέρει 

δραστικές αλλαγές για μερίδα δικαστών που πλήττουν την ανεξαρτησία των 

δικαστών, η οποία διασφαλίζεται από τον περί Δικαστηρίων Νόμο 

(Ν.14/60), (ο οποίος θεσπίστηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Συντάγματος ως 

ειδικός νόμος), το Σύνταγμα και τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί κράτος μέλος από το 2004. 

Όπως προβλέπει το άρθρο 1Α του Συντάγματος, «Ουδεμία διάταξη του 

Συντάγματος θεωρείται ότι ακυρώνει νόμους που θεσπίζονται, πράξεις που 

διενεργούνται ή μέτρα που λαμβάνονται από τη Δημοκρατία τα οποία 

καθίστανται αναγκαία από τις υποχρεώσεις της ως κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε εμποδίζει Κανονισμούς, Οδηγίες ή άλλες πράξεις 

ή δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που θεσπίζονται από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή από τα θεσμικά τους 

όργανα ή από τα αρμόδιά τους σώματα στη βάση των συνθηκών που ιδρύουν 

τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση από του να έχουν νομική 

ισχύ στη Δημοκρατία».  

 

 Το δε άρθρο 179 του Συντάγματος μετά την τροποποίηση του, προβλέπει 

πως  «1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 1Α, το Σύνταγμα είναι ο 

υπέρτατος νόμος της Δημοκρατίας.  2. Ουδείς νόμος ή απόφασις της Βουλής 

των Αντιπροσώπων ή εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεων ως και ουδεμία 

πράξις ή απόφασις ιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου εν τη Δημοκρατία 

ασκούντος εκτελεστικήν εξουσίαν ή οιονδήποτε διοικητικόν λειτούργημα 

δύναται να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπον αντίθετος ή ασύμφωνος προς 

οιανδήποτε των διατάξεων του Συντάγματος ή προς οποιαδήποτε υποχρέωση 

επιβάλλεται στη Δημοκρατία ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της ως κράτους 

μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.» 

 

Ενόψει των ανωτέρω, θεωρώ πως το άρθρο 13 του Ν.216(Ι)/2012, το οποίο 

εξαιρεί τους διορισθέντες μετά την θέση του σε ισχύ δικαστές από ειδικές 

διατάξεις του ειδικού νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου (Ν.14/60), ο 

οποίος προβλέπει για δικαίωμα σύνταξης, αλλά και το ύψος της και τους 

συντελεστές υπολογισμού της, παραβιάζει το άρθρο 30.2 του Συντάγματος 

το οποίο επιβάλλει διαχρονικά στη νομοθετική εξουσία να θεσπίζει και να 
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διατηρεί τις διασφαλίσεις και τα εχέγγυα ανεξαρτησίας των δικαστών.  Ο 

σχετικός λόγος ακυρώσεως σε όλες τις προσφυγές γίνεται δεκτός. 

 

Ο επόμενος λόγος ακυρώσεως, αφορά την παράβαση του άρθρου 28 του 

Συντάγματος και την αρχή της ισότητας. Κατά την εισήγηση των αιτητών, ο 

νόμος είναι αντισυνταγματικός γιατί εξαιρεί από το σχέδιο συντάξεων τους 

ιδίους περιλαμβάνοντάς τους σε «νεοεισερχόμενους υπαλλήλους», (εν τη 

εννοία του όρου στον επίδικο νόμο), ενώ επιτρέπει την συμμετοχή στο 

σχέδιο σύνταξης άλλων δικαστών, οι οποίοι τελούν υπό τις ίδιες με αυτούς 

συνθήκες στην δικαστική υπηρεσία.  Διορίστηκαν με αυτούς στις ίδιες 

θέσεις τον ίδιο χρόνο και θα υπηρετήσουν μαζί τους στις αντίστοιχες θέσεις.  

Η διάκριση μάλιστα εξηγούν, έγινε με μοναδικό κριτήριο το γεγονός ότι οι 

συνάδελφοι τους πριν τον διορισμό τους στη δικαστική υπηρεσία, είχαν 

εργαστεί στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Θεωρούν το κριτήριο 

διάκρισης αδικαιολόγητο και αυθαίρετο, το οποίο προκαλεί δυσμενέστατη 

διάκριση μεταξύ δικαστών, για τους οποίους η αρχή της ισότητας επιβάλλει 

όμοια ρύθμιση στις απολαβές, τις συντάξεις και όρους υπηρεσίας. 

 

Εν προκειμένω ειδικός νόμος προέβλεψε για το δικαίωμα σύνταξης στους 

δικαστές για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και αφορούν την 

διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας των δικαστών και του κράτους 

δικαίου.  Ο γενικός νόμος (Ν.216(Ι)/2012) απέκλεισε και/ή εξαίρεσε από 

τις ειδικές ρυθμίσεις κάποιους από τους δικαστές με μοναδικό κριτήριο το 
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άσχετο με την φύση των διαναλαμβανομένων  στις ρυθμίσεις του περί 

Δικαστηρίου Νόμου και το Δικαστικό λειτούργημα.  Στην μία τάξη 

δικαστών εντάσσονται βάσει του Ν.216(Ι)/2012 οι έχοντες υπηρετήσει για 

ένα διάστημα (οποιοδήποτε διάστημα) στη δημόσια υπηρεσία και στην 

άλλη τάξη οι δικαστές που δεν έτυχαν στο παρελθόν να εργαστεί στο 

δημόσιο και εκ του λόγου τούτου ενταχθεί στο κυβερνητικό σχέδιο 

σύνταξης.  Για τους πρώτους ήδη ο περί Δικαστηρίων Νόμος προβλέπει στο 

άρθρο 8.3(iii) πως κατά την συνταξιοδότησή τους από θέση δικαστή η τυχόν 

περίοδος εργασίας τους στο δημόσιο λαμβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισμό της σύνταξής τους, ρυθμίζοντας κατά τον τρόπο αυτό τα 

κεκτημένα τυχόν δικαιώματά τους από την προηγούμενη υπηρεσία τους 

σε θέση στην κρατική υπηρεσία.  Η περίοδος υπηρεσίας των δικαστών και 

εργασίας τους ως Δικαστές, δεν μπορεί να αμείβεται με διαφορετικούς 

όρους, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος ένταξης σε επαγγελματικό 

σχέδιο συντάξεων και παραχώρηση σύνταξης και εφάπαξ και άλλων 

ωφελημάτων που ο περί Δικαστηρίων Νόμος προβλέπει κατά τον διορισμό 

τους.  Στην απόφαση του ΔΕΕ O’ Brien C-393/10, ημερομηνίας 

1/3/2012, σε προδικαστικό ερώτημα που αφορούσε την Οδηγία 97/81, 

περί του πλαισίου εργασίας με μερική απασχόληση,  ο κ. O’ Brien 

εργαζόταν τότε ως part-time δικαστής στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

στερήθηκε της σύνταξης γήρατος. Το ΔΕΕ αποφάσισε, πως η συμφωνία 

πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχολήσεως [...] έχει την έννοια ότι δεν 

επιτρέπει να προβαίνει το εθνικό δίκαιο σε διακρίσεις όσον αφορά την 
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πρόσβαση στο συνταξιοδοτικό σύστημα, μεταξύ των δικαστών πλήρους 

απασχολήσεως και των δικαστών μερικής απασχολήσεως που αμείβονται 

σε ημερήσια κατ’ αποκοπήν βάση, εκτός αν η διαφορετική αυτή 

μεταχείριση δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, πράγμα του 

οποίου η εκτίμηση απόκειται στο αιτούν δικαστήριο. 

 

Στην πρόσφατη απόφαση του Εργατικού Δικαστηρίου του Ηνωμένου 

Βασιλείου που επικυρώθηκε από το Court of Appeal, απόφαση η οποία 

τελεσιδίκησε πρόσφατα όταν το Supreme Court απέρριψε το αίτημα για 

έφεση McCloud & Others v. The Lord Chancellor and Secretary of 

the State for Justice, Case No.2201483/2015 & Others, 

ημερομηνίας 22/11/2016, αποφασίστηκε πως η ένταξη των αιτητών νέων 

δικαστών σε λιγότερο προνομιακό κυβερνητικό σχέδιο σύνταξης κατά τις 

μεταβατικές διατάξεις, συνιστούσε άμεση άνιση διάκριση λόγω ηλικίας 

κατά παράβαση της Οδηγίας 2000/78/EK και της εθνικής νομοθεσίας.  

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία ενσωματώθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη, απαγορεύονται 

διακρίσεις στην εργασία, περιλαμβανομένου και του επαγγελματικού 

σχεδίου σύνταξης  ως ήταν το επίδικο στην υπόθεση εκεί που συνιστούν 

άμεση διάκριση μεταξύ των εργαζομένων βάσει ηλικίας, θρησκείας, 

γενετήσιου προσανατολισμού κλπ., (2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, 

27/11/2000). 
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Στην παρούσα υπόθεση δεν υπήρξε νεότερο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων 

καν.   Το σχέδιο συντάξεων έκλεισε, χωρίς μετάβαση σε νέο σχέδιο.  Ο 

αποκλεισμός των αιτητών από το δικαίωμα σύνταξης δικαστή με κριτήριο 

την μη ένταξη τους στο επαγγελματικό σχέδιο σύνταξης λόγω μη διορισμού 

τους σε συντάξιμη θέση του δημοσίου πριν τον διορισμό τους στη θέση 

δικαστή, ως άλλοι δικαστές που τελούν σε όμοιες συνθήκες με αυτούς, 

αποτελεί δυσμενή διάκριση κατά παράβαση της αρχής της ισότητας.  

Αποτελεί δυσμενή εξαίρεση από υπάρχον κανόνα δικαίου που ρυθμίζει το 

ζήτημα ειδικά και στη βάση της αρχής της ισότητας και αρχής της 

ανεξαρτησίας των Δικαστών, τηρουμένων των επιταγών του Συντάγματος. 

 

Όπως αναφέρεται στο σύγγραμμα του Αριστόβουλου Ι. Μάνεση, 

«Συνταγματική Θεωρία και Πράξη 1954-1979» Τόμος Ι, σελ. 332, σε 

σχέση με τον έλεγχο της αντισυνταγματικότητας νόμου στο κεφάλαιο «Η 

συνταγματική αρχή της ισότητας»: 

 

 (α)  Ενδέχεται να υπήρχε προηγουμένως, προ της θεσπίσεως της 

αδικαιολογήτως δυσμενούς ρυθμίσεως, άλλη ad hoc ρ ύ θ μ ι σ ι ς 

σχετικώς ευμενεστέρα, πάντως δε  μ η  «ά ν ι σ ο ς», τ ο υ   σ υ γ κ ε κ ρ 

ι μ έ ν ο υ   θ έ μ α τ ο ς.  Ήδη, αφ’ ης διαπιστωθή η αντισυνταγματικότης 

της νεωτέρας ρυθμίσεως, η  π ρ ο ϋ φ ι σ τα α μ έ ν η   κ α τ ι σ χ ύ ε ι 

και είναι εφαρμοστέα εκ μέρους του δικαστού, δεδομένου ότι δεν είναι 

δυνατόν να θεωρηθή ότι κατηργήθη υπό ανισχύρου νομικής διατάξεως.  

Περί τούτου δεν δύναται να υπάρξη οποθενδήποτε (πρβλ. και 

Βεγλερήν, ένθ’ αν. σ. 121) αμφισβήτησις.» 
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Θεωρώ πως στην υπόθεση ενώπιόν μου που δεν ελέγχεται Νόμος που 

περιλαμβάνει προνομιακές ευμενείς ρυθμίσεις υπέρ μιας τάξης 

διοικουμένων, ώστε άλλη δυσαρεστημένη τάξη να τις προσβάλλει για 

παράβαση της αρχής της ισότητας,  αλυσιτελώς και χωρίς έννομο 

συμφέρον, δεν έχουν εφαρμογή οι αρχές της νομολογίας του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου, Dias United Publishing Co Ltd ν. Δημοκρατίας (1996) 

3 ΑΑΔ 550.  Εν προκειμένω στις προσφυγές ενώπιόν μου, η παράβαση 

της αρχής της ισότητας (άρθρο 28 του Συντάγματος) προβάλλεται 

λυσιτελώς, καθ’ ότι της κύριας ρύθμισης (Ν.14/60) θεσπίζεται με νεότερο 

γενικό Νόμο (Ν.216(Ι)/2012) εξαίρεση μίας ομάδας μόνο δικαστών από τις 

ευμενείς διατάξεις, γεγονός που τους επιτρέπει με έννομο συμφέρον να τον 

προσβάλουν.  Το Δικαστήριο ελέγχοντας τον λόγο ακυρώσεως δεν καλείται 

να «νομοθετήσει» ούτε να καλύψει κενό δικαίου.  Η παράβαση του 

Συντάγματος εκθεμελιώνει την εφαρμογή του επίμαχου άρθρου στους 

Δικαστές (άρθρο 13 του Ν.216(Ι)/2012) η οποία έγινε με αντισυνταγματικό 

νόμο.  Εξετάζοντας τα δεδομένα ενώπιον μου καταλήγω πως το άρθρο 13 

του Ν.216(Ι)/2012 παραβιάζει την αρχή της Ισότητας που διασφαλίζει την 

ίση μεταχείριση ομοίων, δημιουργώντας αδικαιολόγητη διάκριση εναντίον 

των αιτητών. 

 

Όλοι οι αιτητές έθεσαν  επίσης ως λόγο ακυρώσεως των επίδικων 

αποφάσεων την παράβαση του άρθρου 158.3 του Συντάγματος.  
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Οι αιτητές στις προσφυγές αρ. 522/2016, 523/2016, 524/2016, 

525/2016, 526/2106, 527/2016, 528/2016, 529/2016, 530/2016, 

531/2016, 532/2016, 533/2016, 598/2016, 603/2016, 610/2016  

υποστήριξαν ότι διορίστηκαν με όρους υπηρεσίας που περιλάμβαναν την 

ένταξή τους στο Κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων, όρος που υλοποιήθηκε με 

την αποκοπή από τον μηνιαίο μισθό τους των εισφορών για το ταμείο 

συντάξεων, αλλά και για το ταμείο χήρων και ορφανών, ενώ η αποκοπή για 

το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων περιορίστηκε στο ποσοστό που 

αναλογούσε στους ενταγμένους στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων.  

Επομένως η απόφαση των καθ’ ων η αίτηση, που αποτελεί αντικείμενο της 

προσφυγής να τους επιστρέψουν τις εισφορές που αφορούσε το 

κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων και να τους χρεώσουν αυξημένο ποσοστό 

για το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, τον Φεβρουάριο του 2016 και 

αναδρομικά από τον διορισμό τους, αποτελούσε δυσμενή επηρεασμό των 

όρων υπηρεσίας τους «μετά τον διορισμό τους» κατά παράβαση του άρθρου 

158.2 του Συντάγματος. 

 

Οι καθ’ ων η αίτηση χωρίς να αμφισβητούν τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν 

και όπως τα περιγράφουν οι αιτητές, ότι δηλαδή οι καθ’ ων η αίτηση τους 

ενέταξαν αμέσως με τον διορισμό τους στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων 

και τους απένταξαν τον Φεβρουάριο του 2016 αναδρομικά από τον 

διορισμό τους, υποστήριξαν ότι «ξεκαθάρισε» πλέον με τον τροποποιητικό 

νόμου 183(Ι)/2015, ότι όλες οι διατάξεις του Ν.216(Ι)/2012 δεν θα ίσχυαν 
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για τους Δικαστές, εκτός από τις ρυθμίσεις των άρθρων 8, 9 και 13.  Το 

άρθρο 8 αφορούσε την φορολόγηση του εφάπαξ, το άρθρο 9 την επέκταση 

του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης και το άρθρο 13 την μη ένταξη των 

νεοεισερχόμενων υπαλλήλων, μεταξύ αυτών και των Δικαστών, στο 

κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή άλλο σχέδιο όμοιο με αυτό.  Το 

«ξεκαθάρισμα αυτό», εξηγούν, προβλέπεται στο άρθρο 13Α  του 

Ν.183(Ι)/2015.  Αυτός ήταν και ο λόγος που εφαρμόστηκε αναδρομικά το 

άρθρο 13 του Ν.216(Ι)/2012 στους αιτητές που είχαν διοριστεί μετά την 

1/10/2011, ημερομηνία στην οποία προσδόθηκε η ισχύς του Νόμου.  Ο 

Νόμος 216(Ι)/2012 εξηγούν, άρθρο 13, ίσχυε κατά τον διορισμό των 

αιτητών και επομένως ο ισχυρισμός τους και ο σχετικός λόγος ακυρώσεως 

θα πρέπει να απορριφθεί.  Θα πρέπει να σχολιαστεί πως σαφής εξήγηση 

για την μη εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν.216(Ι)/2012 κατά τον διορισμό 

των αιτητών και μέχρι το 2016 δεν δόθηκε από τους καθ’ ων η αίτηση. Το 

μόνο που λέχθηκε ως προς αυτό από τους καθ’ ων η αίτηση, αλλά δεν 

αντιστοιχεί σε κάποια αιτιολογία εντός του περιεχομένου του διοικητικού 

φακέλου, ήταν ότι η απόφαση λήφθηκε μετά την έκδοση της απόφαση της 

Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην απόφαση 

Αλέξανδρος Φυλακτού και Άλλοι ν. Δημοκρατίας (2013) 3 ΑΑΔ, 565 

και την τροποποίηση του Ν.216(Ι)/2012 με τον τροποποιητικό Νόμο 

183(Ι)/2015. Οι καθ’ ων η αίτηση εισηγούνται, ότι ο λόγος ακυρώσεως θα 

πρέπει να απορριφθεί, καθ’ ότι η μη ένταξη των αιτητών στο κυβερνητικό 

σχέδιο συντάξεων προβλεπόταν ήδη πριν τον διορισμό τους με το Νόμο 
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216(Ι)/2012. Η επίδικη απόφαση αποτελούσε πράξη που θα έπρεπε να 

είχε εκδοθεί από τον διορισμό τους. Επομένως δεν παραβιάστηκε κατά την 

άποψή τους το άρθρο 158.3 του Συντάγματος. 

 

Όπως προαναφέρθηκε οι αιτητές  διορίστηκαν στην θέση Επαρχιακού 

Δικαστή, βάσει του περί Δικαστηρίων Νόμου (Ν.14/60), ο οποίος ως ο 

ειδικός Νόμος που θεσπίστηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Συντάγματος, 

άρθρο 158.3, ρυθμίζει τους όρους υπηρεσίας των Επαρχιακών Δικαστών.  

Ο Νόμος αυτός δεν τροποποιήθηκε.  Δυνάμει του άρθρου 8.1 αυτού 

ορίζονται οι όροι υπηρεσίας ως προς τον μισθό και οι όροι υπηρεσίας ως 

προς την σύνταξη.  Δηλαδή καθιερώνεται το δικαίωμα στην σύνταξη και η 

ρύθμιση του αφήνεται να γίνεται βάσει του περί Συντάξεων Νόμου υπό τις 

προϋποθέσεις που τάσσει ο ίδιος ο Ν.14/60 αλλά και το Σύνταγμα, άρθρο 

158.3 και τα άλλα συναφή άρθρα του Συντάγματος.  Από το γράμμα του 

άρθρου 8 του Ν.14/60 συνάγεται απερίφραστα ότι  α)  στους δικαστές 

χορηγείται σύνταξη,  β) αυτή χορηγείται από το κυβερνητικό σχέδιο 

συντάξεων που ρυθμίζεται από τον περί Συντάξεων Νόμο (Ν.97(Ι)/97),  γ)  

όποια και αν είναι η ρύθμιση του περί Συντάξεων Νόμου, αυτή δεν μπορεί 

να διαφέρει από την ρύθμιση του συντελεστή υπολογισμού της σύνταξης 

του Επαρχιακού Δικαστή που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, του περί 

Δικαστηρίων Νόμου (Ν.14/60),  δ)  οι όροι υπηρεσίας μετά τον διορισμό 

δεν μπορούν να αλλάξουν προς το δυσμενέστερο για Δικαστή, σε 
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συμμόρφωση με την απαγορευτική διάταξη του άρθρου 158.3 του 

Συντάγματος.   

 

Η αντίληψη των καθ’ ων η αίτηση ότι μπορούσαν ανά πάσα στιγμή κατ’ 

επίκληση του Ν.216(Ι)/2012 να αποφασίσουν να απεντάξουν τους αιτητές 

από το κυβερνητικό σχέδιο σύνταξης, ανακαλώντας την αρχική τους 

απόφαση να τους εντάξουν σε αυτό κατά τον διορισμό τους,  κρίνω πως 

είναι πεπλανημένη κατά νόμο.  Πρόκειται για πλάνη περί την 

συνταγματική απαγόρευση του άρθρου 158.3 του Συντάγματος.  Η 

απαγορευτική συνταγματική επιταγή δεν απευθύνεται μόνο στη 

νομοθετική, αλλά και στην εκτελεστική εξουσία στην οποία απαγορεύεται 

να εκδίδει αποφάσεις, κανονιστικές ή ατομικές που οδηγούν σε 

δυσμενέστερη μεταβολή των όρων υπηρεσίας του δικαστή μετά τον 

διορισμό του, κατά παράβαση του άρθρου 158.3 του Συντάγματος, (άρθρο 

179  του Συντάγματος). 

 

Η ανάκληση επομένως της αρχικής διοικητικής απόφασης ένταξης των 

αιτητών στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων, που λήφθηκε χωρίς καμία 

δόλια συμμετοχή των καλόπιστων αιτητών κατά τον διορισμό τους στην 

θέση Επαρχιακών Δικαστών, όσο κι αν έγινε κατ’ επίκληση του 

Ν.216(Ι)/2015 (βασικού νόμου) προς αποκατάσταση της «νομιμότητας», 

είναι παράνομη, γιατί απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 158.3 του 

Συντάγματος.  Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ν.183(Ι)/2015, στον οποίο 
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προσδόθηκε αναδρομική ισχύς που κάλυψε και τις παρελθούσες σχέσεις 

μετέβαλε κατά παράβαση του άρθρου 158.3 τους όρους υπηρεσίας των 

αιτητών κατά τον διορισμό τους.  Η διοίκηση ενήργησε κατά δέσμια 

αρμοδιότητα στην εφαρμογή του Ν.183(Ι)/2015 που κρίνεται 

αντισυνταγματικός.  Ο λόγος ακυρώσεως γίνεται δεκτός. 

 

Τον ίδιο λόγο ακυρώσεως, δηλαδή τροποποίηση των όρων υπηρεσίας κατά 

το δυσμενέστερο μετά τον διορισμό του, κατά παράβαση του άρθρου 158.3 

του Συντάγματος πρόβαλε και ο αιτητής στην προσφυγή αρ. 256/2015, 

αλλά με διαφορετική επιχειρηματολογία.  Υποστήριξε πως κατά την 

ψήφιση του Ν.216(Ι)/2012 το Διοικητικό Δικαστήριο όχι μόνο δεν 

υφίστατο, αλλά ούτε το Σύνταγμα προέβλεπε για την σύστασή του.  Ως 

ειδικότερος (specialis) δε και μεταγενέστερος (posterior) ο περί της 

Ίδρυσης και Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμος 

(Ν.131(Ι)/2015), υπερίσχυσε του Ν.216(Ι)/2012 που δεν θα μπορούσε να 

τύχει εφαρμογής στην περίπτωσή του. Ο Ν.216(Ι)/2012 εκδόθηκε την 

28/12/2012  με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

την ίδια μέρα.  Του δόθηκε αναδρομική ισχύς από 1/10/2011.  Ο περί 

της Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος (Ν.130(Ι)/2015) 

εκδόθηκε την 21/7/2015 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

ίδιας ημέρας.  Ήταν με την τροποποίηση του άρθρου 146 του Συντάγματος 

που προβλέπετο πλέον για πρώτη φορά η ίδρυση και λειτουργία του 

Διοικητικού Δικαστηρίου βάσει Νόμου, αντίστοιχα όπως στο παρελθόν το 
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158.3 του Συντάγματος, ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του 

Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου (Ν.131(Ι)/2015), ρύθμισε το ζήτημα της 

ίδρυσης και της λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου. Σε ότι αφορά 

στους όρους υπηρεσίας των Δικαστών του Διοικητικού Δικαστηρίου, γίνεται 

ειδική πρόβλεψη στο Νόμο άρθρα 5(1) και 6, ως ακολούθως: 

«5. (1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου και οι δικαστές του 
Διοικητικού Δικαστηρίου αποτελούν μόνιμα μέλη της δικαστικής 
υπηρεσίας της Δημοκρατίας και είναι κατά πάντα ισότιμοι με Πρόεδρο 

Επαρχιακού Δικαστηρίου και Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή, αντίστοιχα. 

 .......................................................................................................... 

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου και οι δικαστές του 
Διοικητικού Δικαστηρίου απολαμβάνουν της ίδιας μισθοδοσίας και 

υπηρετούν υφ’ όρους υπηρετούν ο Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου 
και ο Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής, αντίστοιχα.» 

 

Ο Νόμος 131(Ι)/2015 είναι απόλυτος ως προς την ρύθμιση ανωτέρω και 

δεν προβλέπεται καμία επιφύλαξη υπέρ οποιουδήποτε άλλου νόμου 

γενικού και προγενέστερου σε ότι αφορούσε τους όρους υπηρεσίας των 

Δικαστών.  Πέραν τούτου το λεκτικό που χρησιμοποιείται από το νομοθέτη 

«κατά πάντα ισότιμοι» δεν αφήνει αμφιβολίες ως προς την ρύθμιση του 

ζητήματος σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.14/60, διαφορετικά απ’ 

ότι ο Ν.216(Ι)/2012.  Παραπέμπει στους όρους υπηρεσίας Ανώτερων 

Δικαστών για τους Δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου, όροι υπηρεσίας 

που εντοπίζονται στον περί Δικαστηρίων Νόμο (Ν.14/60), (άρθρο 8), σε ότι 

αφορά στο δικαίωμα σε σύνταξη στον συντελεστή υπολογισμού της 

σύνταξης Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή.  Θεωρώ πως λόγω της απουσίας 
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επιφύλαξης υπέρ του Ν.216(Ι)/2012 λ.χ. «Τηρουμένων των διατάξεων» κλπ,  

αλλά και το αυστηρό γράμμα βάσει του οποίου  απονέμεται στους Δικαστές 

του Διοικητικού Δικαστηρίου ότι και στους Ανώτερους Επαρχιακούς 

Δικαστές, ως οι όροι υπηρεσίας τους προβλέπονται στο Ν.14/60, η 

προσφορά του διορισμού στην θέση Δικαστή Διοικητικού Δικαστή που έγινε 

αποδεκτή από τον αιτητή (στην βάση των όρων υπηρεσίας, όπως 

προβλέπονται στα άρθρα 5(1) και 6 του Ν.131(Ι)/2015), πριν την ψήφιση 

τροποποιητικού Νόμου 183(Ι)/2015, έγινε με όρους υπηρεσίας που 

αφορούσαν και στην παραχώρηση σύνταξης κατά την αφυπηρέτηση, 

υπολογιζόμενη βάσει του άρθρου 8 του Ν.14/60 που βρισκόταν σε ισχύ 

κατά τον ουσιώδη χρόνο που προέβλεπε τους συντελεστές υπολογισμού της 

σύνταξης για όλες τις θέσεις Δικαστών.  Ο Ν.131(Ι)/2015 είναι ειδικότερος 

νόμος, που εκδόθηκε κατ’ εντολή του άρθρου 146.1Α του Συντάγματος και 

αφορούσε ίδρυση και λειτουργία νέου Δικαστηρίου μετά από 

μεταγενέστερη του Ν.216(Ι)/2012 τροποποίηση του Συντάγματος 

(Ν.130(Ι)/2015), στον οποίο Νόμο (δηλαδή το Ν.131(Ι)/2015) ο νομοθέτης 

δεν έθεσε καμία επιφύλαξη εφαρμογής του, υπέρ των προγενέστερων 

γενικών διατάξεων του Ν.216(Ι)/2012.   

 

Σχετικό θεωρώ το Ruling του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου στην 

απόφαση PHEDIAS I. KYRIAKIDES v. The Republic (1961) Τόμος 2 

RSCC, 66 από το οποίο παραθέτω μικρό απόσπασμα: 

 



51 
 

«The law of evidence in force in Cyprus is the Evidence Law, CAP.9, 

section 3 of which makes applicable in all civil or criminal 

proceedings in Cyprus the law and rules of evidence in force in 

England. 

There can be no doubt that when CAP.9 was originally enacted 

neither the existence of the Supreme Constitutional Court nor the 

nature of its jurisdiction could possibly have been foreseen. [*69] 

Therefore, proceedings before this Court cannot be deemed to be 

included in the definition of "criminal proceeding" or "civil 

proceeding" in section 2 of CAP.9. No legislation exists 

corresponding to CAP.9 and applicable to proceedings in this Court. 

 

 

Όταν αργότερα εκδόθηκε ο τροποποιητικός Νόμος (Ν.183(Ι)/2016), όπου 

κατά τους καθ’ ων η αίτηση «ξεκαθάρισε» ότι ο Ν.216(Ι)/2012 δεν θα 

εφαρμοζόταν για τους Δικαστές, παρά μόνο τα άρθρα 8, 9 και 13, στο Νόμο 

αυτό προσδόθηκε αναδρομική ισχύς από 11/10/2011 και εφαρμόστηκε 

και για τον αιτητή.  Σημειώνεται ότι ο αιτητής διορίστηκε από 14/11/2015 

αφού αποδέχτηκε την προσφορά διορισμού, ενώ ο Ν.185(Ι)/2015 

εκδόθηκε μεταγενέστερα, την 9/12/2015, με αναδρομική ισχύ από το 

2011, ως προαναφέρθηκε.   

 

Ως εκ τούτου οι όροι υπηρεσίας του αιτητή τροποποιήθηκαν με απένταξή 

του από το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων στο οποίο εντάχθηκε με την 

αποδοχή του διορισμού του, με εφαρμογή του Ν.183(Ι)/2015, κατά 

παράβαση  του άρθρου 158.3 του Συντάγματος, που αποτελεί 

απαγορευτική διάταξη ως εχέγγυο της ανεξαρτησίας των Δικαστών. 
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Για τους λόγους που έχω αναφέρει, οι πιο πάνω λόγοι γίνονται δεκτοί.  Οι 

επίδικες αποφάσεις βασίζονται σε Νόμο (Ν.216(Ι)/2012), όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.183(Ι)/2015 (και στον οποίο προσδόθηκε 

αναδρομική ισχύς), που κρίθηκε ανωτέρω αντισυνταγματικός, στο μέτρο 

που με το άρθρο 13 αυτού και των άλλων σχετικών διατάξεων του επεκτείνει 

την ισχύ του στους Δικαστές, κατά παράβαση των άρθρων 30.2, 28 και 

158.3 του Συντάγματος. 

 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους οι προσφυγές επιτυγχάνουν με 

€1.000 έξοδα σε κάθε προσφυγή, υπέρ των αιτητών και εναντίον 

των καθ’ ων η αίτηση.  Οι επίδικες αποφάσεις ακυρώνονται, βάσει  

του άρθρου 146.4 του Συντάγματος. 

 

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

 

ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΤΗ 

256/2016 ΧΧΧΧΧ Σεραφείμ 11/2015 

522/2016 ΧΧΧΧΧ Γ. Λοΐζου 12/2013 

523/2016 ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ Θεοδώρου 12/2013 

524/2016 ΧΧΧΧΧ Παπαθανασίου 12/2013 

525/2016 ΧΧΧΧΧ Αγιομαμίτης 12/2013 

526/2016 ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ Γεωργιάδης 12/2013 

527/2016 ΧΧΧΧΧ Χατζηγεωργίου 1/2015 

528/2016 ΧΧΧΧΧ Πασχαλίδης 9/2015 

529/2016 ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ Παναγή 9/2014 

530/2016 ΧΧΧΧΧ Κωνσταντίνου 1/2015 

531/2016 ΧΧΧΧΧ Ρασπόπουλος 1/2015 

532/2016 ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧ Αβράαμ 9/2015 

533/2016 ΧΧΧΧΧ Χαραλάμπους 9/2015 

598/2016 ΧΧΧΧΧ Ξενοφώντος 9/2015 

603/2016 ΧΧΧΧΧ Οικονόμου 12/2013 

610/2016 ΧΧΧΧΧ  ΧΧΧΧΧ Ανδρέου 9/2015 

 


