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ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΚΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ
Ο Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ), πραγματοποίησε την
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, η ώρα 18:00, στο κτήριο της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία,
συγκέντρωση ενημέρωσης των μελών του, από τους Νομικούς Συμβούλους του
συνδέσμου, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ, σχετικά με το
θέμα στις αποκοπές των μισθών.
Έγινε ενημέρωση και ανάλυση από τον δικηγόρο του ΣΥΚΣ Αλέξη Αλεξάνδρου,
σχετικά με το θέμα καταχώρησης προσφυγών στις αποκοπές των μισθών των
δημοσίων υπαλλήλων, μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στις 29
Μαρτίου 2019 και ακολούθησε συζήτηση και επίλυση αποριών των
παρευρισκομένων μελών.
Αναλύθηκαν οι χρεώσεις για τα δικηγορικά έξοδα καταχώρησης των προσφυγών και
το ποσό που θα καλυφθεί από τον σύνδεσμο (έξοδα καταχώρησης και επίδοσης των
προσφυγών στο δικαστήριο). Στην περίπτωση που χαθεί η προσφυγή, τα έξοδα του
δικαστηρίου θα καλυφθούν από τον ΣΥΚΣ.
Οι προσφυγές, που θα μπορούν να καταχωρηθούν θα είναι 2 και θα προσβάλλουν
την αποκοπή από την μηνιαία μισθοδοσία για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο
2019 και την αποκοπή του ποσοστού (3%) της σύνταξης.
Για τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς θα καταχωρηθούν ξεχωριστά οι προσφυγές και
για τους Εθελοντές Υπαξιωματικούς (ΣΥΠ) ξεχωριστά, λόγω διαφορετικών
κατηγοριών.
Το κόστος της προσφυγής για το κάθε μέλος είναι 150 ευρώ + ΦΠΑ, δηλαδή 175
ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί απευθείας στον δικηγόρο.
Για όσους επιθυμούν να καταχωρήσουν προσφυγή, η υποβολή των εντύπων μαζί με
τα αντίγραφα της μισθοδοσίας των 3 μηνών (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος), θα πρέπει να
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γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 καθώς επίσης και η καταβολή του ποσού των 175
ευρώ, απευθείας στον δικηγόρο μας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου μας είναι:
Τηλ.: 22262268
ΦΑΞ: 22262269
E-MAIL: aca@apllc.eu

Μετά από την παραπάνω ενημέρωση, το κάθε μέλος του ΣΥΚΣ μπορεί να
αποφασίσει από μόνο του κατά πόσο θα προχωρήσει ή όχι, σε καταχώρηση
προσφυγής και να επικοινωνήσει απευθείας με τον δικηγόρο για τη διαδικασία.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
-ΗΠΡΟΕΔΡΟΣ
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