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Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και οι επεμβάσεις στους μισθούς των εργοδοτουμένων 

του δημόσιου τομέα στην κυπριακή έννομη τάξη: Σχολιασμός των αποφάσεων του 

Διοικητικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας και Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 

ημ.29/3/2019 

_____________________________________ 

 

        Δρ.Σαλώμη Γιάλλουρου 

                                                                                        Δικηγόρος  

                                                                                        26 Απριλίου 2019 

 

1. Εισαγωγή 

 

Από το 2009 και έπειτα η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη 

οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας της. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης αυτής, υιοθέτησε 

σειρά μέτρων τα οποία επηρέαζαν τους μισθούς των εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα. Η 

υιοθέτηση τέτοιων μέτρων κάθε άλλο πάρα έκπληξη αποτελούσε, δεδομένου του ότι οι 

δαπάνες προσωπικού συνιστούσαν -και συνιστούν- τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών του 

δημόσιου τομέα, υπερβαίνουσες τα €2 δισεκατομμύρια ετησίως. Είναι, εξάλλου, 

χαρακτηριστικό πως το σύνολο των Γνωμών και Συστάσεων, στις οποίες προέβη το Ecofin 

προς την Κυπριακή Δημοκρατία κατά την περίοδο 2011-2013, περιλάμβαναν προτροπές και/ή 

συστάσεις για περιορισμό των δημόσιων δαπανών για το κρατικό μισθολόγιο1, ενώ και η 

Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης που συνήψε η Κυπριακή Δημοκρατία με 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης τον Απρίλιο του 2013, δια του συνοδεύοντος και 

συνιστούντος αναπόσπαστο μέρος αυτής Μνημονίου Συναντίληψης, επέβαλλε την υιοθέτηση 

συγκεκριμένων μέτρων αναφορικά με τους μισθούς των εργοδοτουμένων του δημόσιου 

τομέα2.  

 
* Μια επεξεργασμένη εκδοχή του κειμένου αυτού υπό τα στοιχεία Γιάλλουρου Σ., Ο έλεγχος συνταγματικότητας 
των περικοπών των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, (2019) 
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2, σελ.133-161. 
1 Council Opinion on the Updated Stability Programme of Cyprus 2009-2013, 8/6/2010, ST 10839 2010 INIT, 
Council Recommendation to Cyprus with view to bringing an end to the situation of an excessive government 
deficit, 6/7/2010, 11296/10, ECOFIN 384, UEM 216, Council Recommendation on the National Reform Programme 
2011 for Cyprus and delivering a Council Οpinion on the Updated Stability Programme of Cyprus, 2011-2014, 
12/7/2011, 2011/C 210/04, Council Recommendation on the National Reform Programme 2012 of Cyprus and 
delivering a Council Οpinion on the Stability Programme of Cyprus, 2012-2015, 10/7/2012, 2012/C 219/04, Council 
Recommendation with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit in Cyprus, 
16/5/2013. 
2 Η Συμφωνία Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης και το συνοδεύον αυτή Μνημόνιο κυρώθηκαν δια του Περί 
της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικός) Ν.1(III)/2013, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα στις 30/4/2014. Δια αυτής ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης αναλάμβανε να παράσχει 
στην Κυπριακή Δημοκρατία οικονομική στήριξη ύψους €9 δισεκατομμυρίων, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
αναλάμβανε να παράσχει οικονομική στήριξη ύψους €1 δισεκατομμυρίου. Το Μνημόνιο επικαιροποιήθηκε εφτά 
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Ως ήταν μάλλον αναμενόμενο, ζήτημα συνταγματικότητας και συμβατότητας με την ΕΣΔΑ των 

μέτρων αυτών εγέρθηκε ενώπιον τόσο του Ανωτάτου Δικαστηρίου όσο και του Διοικητικού 

Δικαστηρίου δια πληθώρας προσφυγών3. Ιδιαίτερα πρόσφατα, το Διοικητικό Δικαστήριο 

 
φορές: τον Σεπτέμβριο του 2013, τον Δεκέμβριο του 2013, τον Μάρτιο του 2014, τον Ιούνιο του 2014, τον 
Σεπτέμβριο του 2014, τον Ιούνιο του 2015 και τον Σεπτέμβριο του 2015. 
Ως αναφέρθηκε, το σύνολο των Μνημονίων που κλήθηκε να εφαρμόσει η Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο το αρχικό 
όσο και κάθε επικαιροποιημένο, περιλάμβαναν πρόνοιες αναφορικά με τους μισθούς των εργοδοτουμένων του 
δημόσιου τομέα. Οι εν λόγω πρόνοιες βρίσκονταν, κατά κανόνα, στο Παράρτημα Ι των Μνημονίων, το οποίο 
αφορούσε τα δημοσιονομικά μέτρα που όφειλε να υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία -εξαίρεση αποτελεί η 
αναφορά τέτοιων μέτρων, πέρα από το Παράρτημα Ι, και στο Κεφάλαιο 2 του αρχικού Μνημονίου, όπου 
προβλεπόταν η επιβολή συγκεκριμένων μειώσεων στους μισθούς των εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα. 
Είναι ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως, καίτοι το Μνημόνιο τυπικά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης, η πολιτική συμφωνία επ’ αυτού φαίνεται να αποτελεί 
προϋπόθεση σύναψης της πρώτης. Είναι χαρακτηριστικό πως η Συμφωνία υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2013, 
ενώ η  πολιτική συμφωνία επί του Μνημονίου επιτεύχθηκε τον Μάρτιο του 2013. Αντίστοιχα, η υιοθέτηση μέτρων 
προς βελτίωση και/ή εξορθολογισμό των δημόσιων οικονομικών φαίνεται να αποτελεί προϋπόθεση της επίτευξης 
πολιτικής συμφωνίας επί του Μνημονίου. Είναι ενδεικτικό ότι τα πλείστα μέτρα που επηρέασαν τους μισθούς των 
εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα, όπως και τα υπό κρίση στις υποθέσεις που θα μας απασχολήσουν, 
υιοθετήθηκαν και αρχικά εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο 2010-2012, ήτοι σε χρόνο προγενέστερο τόσο της 
επίτευξης πολιτικής συμφωνίας επί του Μνημονίου όσο και της σύναψης της Συμφωνίας Διευκόλυνσης 
Χρηματοδοτικής Στήριξης. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό πως μετά τη σύναψη αυτών, τα ήδη υιοθετηθέντα από 
την Κυπριακή Δημοκρατία μέτρα τροποποιήθηκαν πολλάκις, προκειμένου να συνάδουν με τις προβλέψεις του 
Μνημονίου ως εκάστοτε ίσχυε, ενώ με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής το 2016, 
κάποια από τα μέτρα αυτά έπαυσαν να ισχύουν και κάποια τροποποιήθηκαν ώστε σταδιακά οι μισθοί να 
επανέλθουν στην προ της υιοθέτησής τους κατάσταση.  
3 Ενδεικτικά παρατίθενται μέτρα τα οποία υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία, επηρέαζαν τους μισθούς των 
εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα και η συμβατότητα αυτών (και) με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία εγέρθηκε και 
εξετάσθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ή το Διοικητικό Δικαστήριο: 
- Ο Περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και 

του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα N.112(I)/2011, ως τροποποιήθηκε. Η συνταγματικότητα και η συμβατότητα 
με την ΕΣΔΑ του νόμου αυτού κρίθηκε από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Χαραλάμπους κ.ά. 
ν. Υπουργού Οικονομικών κ.ά., (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011, απόφαση ημ.11/7/2014, Ολ.). 
Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε πως ο υπό κρίση νόμος δεν αντέκειτο στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ, και για 
τους σκοπούς του παρόντος άρθρο πως δεν παραβίαζε το Άρθρο 23 του Συντάγματος και το Άρθρο 1 του 
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (κατωτέρω «Άρθρο 1 Π1»). 

- Ο Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) N.113(I)/2011, ως 
τροποποιήθηκε, ο οποίος στη συνέχεια καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον ομότιτλο Ν.216(Ι)/2012, ως 
τροποποιήθηκε. Η συνταγματικότητα του Άρθρου 4 του Ν.113(Ι)/2013 με αναφορά στο δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία εξετάστηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο στη Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1713/2011 κ.ά., απόφαση ημ.29/3/2019), η οποία αποτελεί αντικείμενο 
σχολιασμού του παρόντος άρθρου και στην οποία ομόφωνα κρίθηκε πως αυτό αντέκειτο στο Άρθρο 23 του 
Συντάγματος. Η συνταγματικότητα του Άρθρου 7(1)(α)(ii) του Ν.216(Ι)/2012 εξετάστηκε από το Διοικητικό 
Δικαστήριο στη Λάμπρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.6360/2013 κ.ά., 
απόφαση ημ.18/2/2019), όπου κρίθηκε πως τούτο αντέκειτο στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. Σημειωτέον πως 
το γεγονός πως η πρώτη απόφαση αφορούσε τον Ν.113(Ι)/2011 και η δεύτερη τον Ν.216(Ι)/2012 οφείλεται 
στον διαφορετικό κρίσιμο για τις σχετικές προσφυγές χρόνο. 

- Σειρά προϋπολογισμών, οι οποίοι καταργούσαν, μείωναν και/ή άλλως πως επηρέαζαν την καταβολή μέχρι 
τότε προβλεπόμενων και/ή καταβαλλόμενων επιδομάτων, αυξήσεων και/ή άλλων σχετικών με τους μισθούς 
ποσών. Η συνταγματικότητα τέτοιων προνοιών προϋπολογισμών, που περιόριζαν ειδικό επίδομα του 
διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, εξετάστηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο στη 
Χατζηπαναγιώτη κ.ά. ν. Πανεπιστημίου Κύπρου, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.6182/2013 κ.ά., απόφαση 
ημ.28/12/2018), όπου ομόφωνα αποφασίστηκε πως αυτές παραβίαζαν το Άρθρο 23 του Συντάγματος. 
Επίσης, η συνταγματικότητα και η συμβατότητα με την ΕΣΔΑ τέτοιων προνοιών του προϋπολογισμού του 
2014, που περιόριζαν επιδόματα βάρδιας και υπερωριακές αποζημιώσεις εργαζομένων στην αστυνομία, στην 
πυροσβεστική, στα νοσοκομεία κ.ά., εξετάστηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο στη Χριστοδουλίδου κ.ά. ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.441/2014 κ.ά., απόφαση ημ.12/11/2018). Η 
απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην υπόθεση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εξής 
λόγο: Οι Αιτητές ήγειραν ισχυρισμό για παραβίαση του Άρθρου 1 Π1, όχι όμως για παραβίαση του Άρθρου 23 
του Συντάγματος. Ένεκα του ότι οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 
που το Άρθρο 1 Π1 θέτει είναι χαλαρότερες -εάν μας επιτραπεί ο όρος- από αυτές που το Άρθρο 23 του 
Συντάγματος ορίζει -ως τουλάχιστον τα δύο αυτά άρθρα γραμματικά είναι διατυπωμένα και νομολογιακά έχουν 
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δικάζοντας σε διευρυμένη σύνθεση, σε τρεις αποφάσεις του, ήτοι στις Νικολαΐδη κ.ά. ν. 

Κυπριακής Δημοκρατίας4, Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας5 και Φιλίππου κ.ά. ν. 

Κυπριακής Δημοκρατίας6,  κατέληξε πως τρία από τα μέτρα αυτά που υιοθέτησε η Κυπριακή 

Δημοκρατία ήταν αντισυνταγματικά, αφού παραβίαζαν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως 

προστατεύεται από το Άρθρο 23 του Συντάγματος. 

 

Οι τρεις αυτές πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου αποτελούν έναυσμα και 

αντικείμενο του παρόντος άρθρου. Αρχικά, θα παρουσιασθεί το πλαίσιο γεγονότων κάθε 

υπόθεσης και οι βασικές πρόνοιες των νόμων που αποτέλεσαν αντικείμενο αυτών. Στη 

συνέχεια, θα παρατεθούν και θα σχολιασθούν οι θέσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου 

αναφορικά με τα τρία κομβικά για την αξιολόγηση κάθε κατ’ ισχυρισμό επέμβασης στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία: (α) Το επηρεασθέν από τα υπό κρίση μέτρα αντικείμενο συνιστούσε 

ιδιοκτησία; (β) Εάν ναι, οι επεμβάσεις σε αυτό ποια μορφή είχαν; (γ) Ανάλογα με τη μορφή 

που είχαν, οι υπό κρίση επεμβάσεις ήταν σύμφωνες με τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης 

επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία; Τέλος, ως επίμετρο, θα συνοψισθούν τα 

συμπεράσματα του παρόντος άρθρου. 

 

2. Πλαίσιο γεγονότων και βασικές πρόνοιες των επίδικων νόμων 

 

2.1. Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

2.1.1. Πλαίσιο γεγονότων 

 

Στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας συνεκδικάστηκαν ενενήντα τέσσερις 

προσφυγές εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα, οι οποίες ως αντικείμενο είχαν την επιβολή 

μειώσεων στους μισθούς των Αιτητών δυνάμει του Περί της Μείωσης των Απολαβών και των 

Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας 

και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα N.168(I)/2012, ως τροποποιήθηκε (κατωτέρω 

«Ν.168(Ι)/2012»). Στο σύνολο αυτών εγέρθηκε ισχυρισμός παραβίασης του δικαιώματος στην 

ιδιοκτησία ως προστατεύεται από το Άρθρο 23 του Συντάγματος. Η κατάληξη του Διοικητικού 

Δικαστηρίου ήταν ομόφωνη και συνίστατο στο ότι οι επίδικες πρόνοιες του Ν.168(Ι)/2012 

 
ερμηνευθεί από τα κυπριακά δικαστήρια και από το ΕΔΑΔ αντίστοιχα- το Διοικητικό Δικαστήριο κατέληξε σε 
συμπέρασμα μη παραβίασης του δικαιώματος στην ιδιοκτησία ως προστατεύεται από το Άρθρο 1 Π1.  

4 Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.98/2013 κ.ά., απόφαση 
ημ.29/3/2019). 
5 Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.611/2012 κ.ά., απόφαση 
ημ.29/3/2019). 
6 Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1713/2011 κ.ά., 
απόφασηημ.29/3/2019). 
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παραβίαζαν το εν λόγω άρθρο. Δόθηκαν, όμως, δύο αποφάσεις με διαφορετικό σκεπτικό. Την 

πρώτη απόφαση έδωσε η Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. και με αυτή συμφώνησε ο Σεραφείμ 

Δ., ενώ τη δεύτερη έδωσε η Μιχαήλ Δ. 

 

2.1.2 Βασικές πρόνοιες 

 

Ο Περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων 

και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Ν.168(Ι)/2012 

δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 6/12/2012 και προέβλεπε, ως υποδηλώνει και ο 

τίτλος του, την επιβολή μειώσεων (για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου) επί των μισθών 

των εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα. Στο προοίμιό του αναφερόταν ότι τούτος 

ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ένεκα της δύσκολης οικονομικής περιόδου που 

διερχόταν η Δημοκρατία και προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής της 

κατάστασης. Ο εν λόγω νόμος στην αρχική του μορφή δεν προέβλεπε χρονικό σημείο 

τερματισμού της εφαρμογής του. Παρόλα αυτά, στις 17/7/2018 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα ο τροποποιητικός αυτού Ν.94(Ι)/2018, ο οποίος προέβλεπε τη σταδιακή 

αποκατάσταση των μισθών των εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα σε μία περίοδο 

τεσσεράμισι ετών, που άρχισε την 1/7/2018 και θα λήξει -με την επιφύλαξη της υπό σχολιασμό 

απόφασης- στις 31/12/2022.  

 

Οι μειώσεις που προέβλεπε ο Ν.168(Ι)/2012, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύς του, ήταν 

κλιμακωτές7. Από τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2018 εφαρμόστηκαν μειώσεις 

αρχικά με συντελεστές μεταξύ 0%-2.5%, με  προστατευόμενο ποσό (ήτοι υποκείμενο σε 

συντελεστή 0%) αυτό των €0-1.000, έπειτα με συντελεστές 0.8%-14.5%, χωρίς 

προστατευόμενο ποσό, και στη συνέχεια με συντελεστές 3.8%-17.5%, ομοίως χωρίς 

προστατευόμενο ποσό. Από τον Ιούλιο του 2018 άρχισε η σταδιακή αποκατάσταση των 

μισθών. Η αποκατάσταση αυτή λαμβάνει χώρα από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή ξεκινά από 

τους χαμηλότερους μισθούς και καταλήγει στους υψηλότερους. Με την ολοκλήρωση της 

αποκατάστασης, ήτοι από τον Ιανουάριο του 2023, οι μισθοί θα έχουν επανέλθει στην προτέρα 

της υιοθέτησης του Ν.168(Ι)/2012 κατάσταση. Τα χρήματα δε που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του Ν.168(Ι)/2012 καταβάλλονται, δυνάμει του Άρθρου 6 αυτού, στο Πάγιο Ταμείο 

της Δημοκρατίας. 

 
7 Είναι ενδιαφέρον πως οι σχετικοί συντελεστές τροποποιήθηκαν αμέσως μετά τη σύναψη της Συμφωνίας 
Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης, δια του τροποποιητικού Ν.31(Ι)/2013, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα στις 30/4/2013. Είναι σαφές πως η μεταβολή αυτή έγινε προκειμένου οι συντελεστές να 
συνάδουν όχι μόνο με τις δημοσιονομικές ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και με τις μνημονιακές της 
υποχρεώσεις.  
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2.2. Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

2.2.1. Πλαίσιο γεγονότων 

 

Στην Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας συνεκδικάστηκαν ενενήντα εννέα 

προσφυγές εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο την 

παγοποίηση των προσαυξήσεων και των τιμαριθμικών αυξήσεων δυνάμει του Περί της 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 N.192(I)/2011. Στο σύνολο αυτών ομοίως 

εγέρθηκε ισχυρισμός παραβίασης του δικαιώματος στην ιδιοκτησία ως προστατεύεται από το 

Άρθρο 23 του Συντάγματος. Η κατάληξη του Διοικητικού Δικαστηρίου ήταν ομόφωνη 

αναφορικά με τη μη παραχώρηση τιμαριθμικών αυξήσεων και τη μη παραχώρηση 

προσαυξήσεων στους εργαζομένους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Οι σχετικές 

πρόνοιες κρίθηκαν από το σύνολο των δικαστών αντίθετες στο Άρθρο 23 του Συντάγματος. 

Δόθηκαν, όμως, δύο αποφάσεις με διαφορετικό σκεπτικό. Η πρώτη δόθηκε από τον Σεραφείμ 

Δ. και με αυτή συμφώνησε η Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ., ενώ η δεύτερη δόθηκε από τη 

Μιχαήλ Δ. Η κατάληξη δεν ήταν ομόφωνη αναφορικά με τη μη παραχώρηση προσαυξήσεων 

στους εργαζομένους της δημόσιας υπηρεσίας -ως αυτή ορίζεται στον Ν.192(Ι)/2011- και της 

Αρχής Λιμένων Κύπρου. Οι Σεραφείμ Δ. και Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. κατέληξαν πως 

και εδώ υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 23 του Συντάγματος, ενώ η Μιχαήλ Δ. κατέληξε σε 

αντίθετο συμπέρασμα. 

 

2.2.2. Βασικές πρόνοιες 

 

Ο Περί της 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 Ν.192(Ι)/2011 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα στις 31/12/2012 και προέβλεπε την παγοποίηση των προσαυξήσεων και των 

τιμαριθμικών αυξήσεων (για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου) στους μισθούς των 

εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα. Στο προοίμιό του -όπως και στο προοίμιο του χρονικά 

μεταγενέστερου Ν.168(Ι)/2012- αναφερόταν ότι τούτος ψηφίστηκε από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων ένεκα της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διερχόταν η Δημοκρατία και 

προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής της κατάστασης. Ο αρχικός νόμος 

προέβλεπε πως θα ίσχυε για είκοσι τέσσερις μήνες, ήτοι μέχρι τις 31/12/2014, ενώ με τον 

τροποποιητικό Ν.185(Ι)/2015, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 
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21/12/2012, η ισχύς του παρατάθηκε -με την επιφύλαξη διαφορετικής ρύθμισης για κάποιες 

πρόνοιες- μέχρι και τις 31/12/2016, οπότε και έπαυσε η εφαρμογή του. 

 

Το Άρθρο 3 του Ν.192(Ι)/2011 προέβλεπε πως, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε 

άλλου νόμου, κανονισμού, διοικητικής ρύθμισης και/ή πρακτικής που ρύθμιζε θέματα 

καταβολής απολαβών, κατά την περίοδο ισχύος του νόμου, οι μισθοί των εργοδοτουμένων 

του δημόσιου τομέα θα παρέμεναν στο ύψος που είχαν κατά τις 31/12/2011. Με τη λήξη της 

ισχύος του, η περίοδος 1/1/2012 - 31/12/2016 δεν θα λαμβανόταν υπόψη για τον υπολογισμό 

της απαιτούμενης περιόδου για την παραχώρηση προσαύξησης. Αντίστοιχα, με όμοιο λεκτικό, 

το Άρθρο 8 του Ν.192(Ι)/2011 προέβλεπε πως το τιμαριθμικό επίδομα κατά τη διάρκεια ισχύος 

του νόμου θα παρέμενε σταθερό στο ύψος που είχε κατά τις 31/12/2011. Η τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή θα άρχιζε ξανά όταν θα συμφωνείτο ο τρόπος και η συχνότητα αναθεώρησης 

του τιμαριθμικού επιδόματος.  

 

2.3. Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

2.3.1. Πλαίσιο γεγονότων 

 

Στη Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας συνεκδικάστηκαν δώδεκα προσφυγές 

εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα, οι οποίες ως αντικείμενο είχαν την αποκοπή μέρους 

του μισθού των Αιτητών δυνάμει του Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, Κρατικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των 

Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Ν.113(Ι)/2011. Σε όλες και πάλι 

εγέρθηκε ισχυρισμός παραβίασης του δικαιώματος στην ιδιοκτησία ως προστατεύεται από το 

Άρθρο 23 του Συντάγματος. Η κατάληξη του Διοικητικού Δικαστηρίου δεν ήταν ομόφωνη. Οι 

Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. και Σεραφείμ Δ. κατέληξαν πως οι επίδικες πρόνοιες 

αντέκειντο στο Άρθρο 23 του Συντάγματος, ενώ η Μιχαήλ Δ. κατέληξε σε αντίθετο 

συμπέρασμα.  

 

2.3.2. Βασικές πρόνοιες 

 

Ο Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 

Γενικής Εφαρμογής) Ν.113(Ι)/2011 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 31/8/2011 

και τέθηκε σε ισχύ την 1/10/2011. Προέβλεπε την αποκοπή συγκεκριμένου ποσοστού από τις 

συντάξιμες μηνιαίες απολαβές των εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα. Στόχος, ως 

αναφερόταν στα Άρθρα 3 και 4 του Ν.113(Ι)/2011, ήταν η συγκράτηση των δαπανών των 
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επαγγελματικών συστημάτων συνταξιοδότησης του δημόσιου τομέα και η διασφάλιση της 

βιωσιμότητας του Κυβερνητικού Σχεδίου Συντάξεων και άλλων όμοιων σχεδίων. 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.113(Ι)/2011, ο εργοδότης απέκοπτε από τις μηνιαίες 

συντάξιμες απολαβές κάθε εργοδοτουμένου ποσό που αντιστοιχούσε στο 3% αυτών. Το ποσό 

που πρόκυπτε από τις αποκοπές στους μισθούς των κρατικών υπαλλήλων καταβαλλόταν στο 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, ενώ το ποσό που πρόκυπτε από τις αποκοπές στους μισθούς 

των λοιπών εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα καταβαλλόταν στις υπηρεσίες, αρχές, 

γραφεία και/ή οργανισμούς που ανήκαν. 

 

Ο Ν.113(Ι)/2011 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον ομότιτλο Ν.216(Ι)/2012, ο οποίος 

δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 28/12/2012 και τέθηκε σε ισχύ 1/1/2013. Ο 

Ν.216(Ι)/2012 περιέχει όμοιες ρυθμίσεις με τις ανωτέρω αναφερόμενες, καθώς και κάποιες 

πρόσθετες ρυθμίσεις, ενώ δεν προέβλεπε καταληκτικό σημείο εφαρμογής. 

 

3. Σχέση των υπό κρίση νόμων με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

 

3.1. Πρώτο ερώτημα: Το επηρεασθέν από τους υπό κρίση νόμους αντικείμενο 

συνιστούσε ιδιοκτησία; 

 

Δεδομένου του ότι και στις τρεις υποθέσεις εγέρθηκε από το σύνολο των Αιτητών ισχυρισμός 

για παραβίαση από τον επίδικο σε κάθε μία από αυτές νόμο του Άρθρου 23 του Συντάγματος, 

το πρώτο ερώτημα που έπρεπε να απαντηθεί από το Διοικητικό Δικαστήριο ήταν εάν το 

αντικείμενο των εν λόγω νόμων συνιστούσε ιδιοκτησία. Οι απαντήσεις του Διοικητικού 

Δικαστηρίου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδίως ένεκα του ότι σε κάποιες από τις 

υποθέσεις δεν ήταν ούτε όμοιας συλλογιστικής ούτε όμοιας κατάληξης. 

 

3.1.1. Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου αντικείμενο ήταν ο Ν.168(Ι)/2012, παρά 

την ύπαρξη δύο αποφάσεων με διαφορετικό σκεπτικό, η κατάληξη του συνόλου των δικαστών 

επί του εδώ εξεταζόμενου ερωτήματος ήταν ταυτόσημη. Είναι, μάλιστα, αξιοσημείωτο πως 

προς απάντηση αυτού χρησιμοποιήθηκαν και στις δύο αποφάσεις αποσπάσματα από την 

απόφαση της πλειοψηφίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Χαραλάμπους κ.ά. v. 
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Υπουργού Οικονομικών8. Συγκεκριμένα, και στην απόφαση των Νικολετοπούλου-Ευσταθίου 

Δ. και Σεραφείμ Δ., αλλά και στην απόφαση της Μιχαήλ Δ., απαντώνται τα εξής αποσπάσματα: 

 

«Δεν συμφωνούμε με τους Καθ' ων η αίτηση ότι η αποκοπή από τους μισθούς δεν εμπίπτει στο 

Άρθρο 23(3) του Συντάγματος, καθότι οι πρόνοιές του σχετίζονται κυρίως με παρεμβάσεις σε 

γη.  Αυτό δεν είναι ορθό, αφού το ίδιο το άρθρο ρητά αναφέρεται, πέραν της ακίνητης, και σε 

κινητή ιδιοκτησία9…. 

 

Σε ό,τι αφορά ειδικά το δικαίωμα σε μισθό, εκείνο που το Άρθρο 23 του Συντάγματος 

πρωτίστως στοχεύει να προστατεύσει είναι την αυθαίρετη και χωρίς οποιαδήποτε νομοθετική 

ρύθμιση του πυρήνα του δικαιώματος σε μισθό ή την αυθαίρετη μείωση ουσιωδώς του μισθού. 

Όπως αναφέρθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας της Ελλάδος στην υπόθεση 

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών κ.ά., (Υπόθεση Αρ.1283/12, 

απόφαση ημ.2/2/2012): 

 

«Στην έννοια της περιουσίας, η οποία έχει αυτόνομο περιεχόμενο, ανεξάρτητο από την τυπική 

κατάταξη των επιμέρους περιουσιακών δικαιωμάτων στο εσωτερικό δίκαιο, περιλαμβάνονται 

όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα δικαιώματα «περιουσιακής φύσεως», 

καθώς και τα κεκτημένα «οικονομικά συμφέροντα».  Καλύπτονται, κατ' αυτόν τον τρόπο, και τα 

ενοχικής φύσεως περιουσιακά δικαιώματα, και ειδικότερα οι απαιτήσεις που απορρέουν από 

έννομες σχέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή 

διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη 

προσδοκία, με βάση το ισχύον έως την προσφυγή στο Δικαστήριο δίκαιο, ότι μπορεί να 

ικανοποιηθούν δικαστικώς, εφόσον, δηλαδή, υφίσταται σχετικώς μία επαρκής νομική βάση στο 

εσωτερικό δίκαιο του Συμβαλλόμενου Κράτους, προϋπόθεση που συντρέχει ιδίως όταν η 

απαίτηση θεμελιώνεται σε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη ή σε παγιωμένη νομολογία των 

δικαιοδοτικών οργάνων του Συμβαλλόμενου Κράτους»10… 

 
8 Στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, ως ήδη αναφέρθηκε, επίδικο ζήτημα ήταν η συνταγματικότητα 
με αναφορά (και) στο Άρθρο 23 του Συντάγματος των προνοιών του Περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, 
Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Ν.112(Ι)/2011. 
9 Το Άρθρο 23(1) του Συντάγματος ορίζει: 
«Έκαστος μόνος ή από κοινού μετ’ άλλων, έχει το δικαίωμα να αποκτά, να είναι κύριος,  να κατέχη, απολαύη ή 
διαθέτη οιανδήποτε κινητήν ή ακίνητον ιδιοκτησίαν και δικαιούται να απαιτή τον σεβασμόν του τοιούτου δικαιώματος 
αυτού..». 
10 Είναι σαφές πως ο ορισμός που η πλειοψηφία του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού 
Οικονομικών υιοθέτησε δια της παράθεσης του εν λόγω αποσπάσματος της απόφασης του ΣτΕ στη Δικηγορικός 
Σύλλογος Καλαμάτας κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών κ.ά. είναι αυτός που από χρόνια χρησιμοποιεί το ΕΔΑΔ. 
Σχετικές, Marckx v. Belgium, Application No.6833/74, Court (Plenary), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
13/6/1979, Pine Valley Developments Ltd a.o. v. Ireland, Application No.12742/87, Court (Chamber), Judgment 
(Merits), 29/11/1991, Pressos Compania Naviera S.A. a.o. v. Belgium, Application No.17849/91, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 20/11/1995, Brezny v. Slovak Republic, Application No.23131/93, Commission 
(Plenary), Decision (Admissibility), 4/3/1996, Weidlich a.o. v. Germany, Application No.18890/91 a.o., Commission 
(Plenary), Decision (Admissibility), 4/3/1996, Firma "Brauerei Feldschlösschen Ferdinand Geidel KG" a.o. v. 
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Στην προκειμένη περίπτωση, αποτελεί κοινό έδαφος ότι ο μισθός των Αιτητών συνιστά 

ιδιοκτησιακό δικαίωμα.  Επομένως, οποιαδήποτε παρέμβαση δεν μπορεί παρά να ενταχθεί στο 

Άρθρο 23 του Συντάγματος.  Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να λεχθεί ότι το ιδιοκτησιακό αυτό 

δικαίωμα δεν εκτίνεται και σε δικαίωμα σε μισθό συγκεκριμένου ύψους… Στην 

υπόθεση Koufaki v. Greece11, επαναλήφθηκε η ίδια αρχή ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας δεν 

κατοχυρώνει δικαίωμα ορισμένου ύψους αποδοχών, εκτός αν συντρέχει περίπτωση 

«διακινδυνεύσεως της αξιοπρεπούς διαβιώσεως». 

 

Το σύνολο, λοιπόν, των δικαστών του Διοικητικού Δικαστηρίου αποδέχτηκε πως ο μισθός των 

εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα συνιστά ιδιοκτησία προστατευόμενη από το Άρθρο 23 

του Συντάγματος. Εκ πρώτης, μάλιστα, φαίνεται πως δέχτηκε ότι ως ιδιοκτησία δεν 

προστατεύεται η αξίωση λήψης μισθού καθορισμένου ύψους, αλλά μισθού τέτοιου που να μην 

πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος και/ή την αξιοπρεπή διαβίωση του δικαιούχου. Η χρήση 

δε της φράσης «εκ πρώτης» οφείλεται στο ότι μία εγγύτερη ματιά στις δύο αποφάσεις καθιστά 

σαφές πως η θέση αυτή, ως θα δούμε εκτενέστερα κατωτέρω, δεν μπορεί να συνυπάρξει -

άνευ δυσκολιών τουλάχιστον- τόσο με τη λοιπή συλλογιστική όσο και με την κατάληξη αυτών.  

 

Η θέση πως ο μισθός συνιστά ιδιοκτησία μας βρίσκει καθόλα σύμφωνους για πληθώρα λόγων.  

Καταρχάς, κατά την άποψη μας, πέντε αρχές δικαιολογούν την προστασία του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία: (α) η αρχή της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης, (β) η αρχή της 

 
Germany, Application No.19918/92, Commission (Plenary), Decision (Admissibility), 24/2/1997, Iatridis v. Greece, 
Application No.31107/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 25/3/1999, Beyeler v. 
Italy, Application No.33202/96, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 5/1/2000, The Former King of Greece 
a.o. v. Greece, Application No.25701/94, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 23/11/2000, Malhous v. The 
Czech Republic, Application No.33071/96, Court (Grand Chamber), Decision (Admissibility), 13/12/2000, Prince 
Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany, Application No.42527/98, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
12/7/2001, Gratzinger a.o. v. The Czech Republic, Application No.39794/98, Court (Grand Chamber), Decision, 
10/7/2002, Polacek a.o. v. The Czech Republic, Application No.38645/97, Court (Grand Chamber), Decision 
(Admissibility), 10/7/2002, Broniowski v. Poland, Application No.31443/96, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits), 22/6/2004, Kopecký v. Slovakia, Application No.44912/98, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits), 
28/9/2004, Öneryildiz v. Turkey, Application No.48939/99, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 30/11/2004, Maltzan (Freiherr Von) a.o. v. Germany, Application No.71916/01 a.o., Court (Grand 
Chamber), Decision, 2/3/2005, Draon v. France, Application No.1513/03, Court (Grand Chamber), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction), 6/10/2005, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, Application No.73049/01, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 11/1/2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd a.o. v. The United Kingdom, 
Application No.44302/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 30/8/2007, Brosset-
Tribulet a.o. v. France, Application No.34078/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 
29/3/2010, Depalle v. France, Application No.34044/02, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), 29/3/2010, Centro Europa 7 S.R.L. a.o. v. Italy, Application No.38433/09, Court (Grand Chamber), 
Judgment (Merits and Just Satisfaction), 7/6/2012, Fabris v. France, Application No.16574/08, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits), 7/2/2013, Sargsyan v. Azerbaijan, Application No.40167/06, Court (Grand 
Chamber), Judgments (Merits), 16/6/2015, Béláné Nagy v. Hungary, Application No.53080/13, Court (Grand 
Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13/12/2016, Radomilja a.o. v. Croatia, Application 
No.37685/10 a.o., Court (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction), 20/3/2018. 
11 Πρόκειται για παραπομπή στην Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), 
Decision (Admissibility), 7/5/2013, όπου εξετάστηκε η συμβατότητα με το δικαίωμα στην ιδιοκτησία μέτρων που 
επηρέασαν τους μισθούς και τις συντάξεις των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα και 
υιοθετήθηκαν από την Ελλάδα στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Το ΕΔΑΔ κατέληξε πως τα υπό 
κρίση μέτρα δεν παραβίαζαν το Άρθρο 1 Π1 και απέρριψε τις σχετικές προσφυγές ως προδήλως αβάσιμες. 
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αυτονομίας, (γ) η αρχή της προστασίας της προσωπικότητας, (δ) η αρχή της ανταμοιβής του 

κόπου και (ε) η αρχή της ανάπτυξης12. Το σύνολο των αρχών αυτών επιβάλλει την προστασία 

του μισθού ως ιδιοκτησία13.  

 

Κατά δεύτερο, η θέση αυτή είναι σύμφωνη τόσο με προηγούμενη νομολογία του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου14 όσο και του ίδιου του Διοικητικού Δικαστηρίου15 -σε αμφότερες τις περιπτώσεις 

πρόσφατης μάλιστα.  

 

Κατά τρίτο, το ΕΔΑΔ από νωρίς αποδέχτηκε και εξακολουθεί να αποδέχεται πως ο μισθός 

συνιστά ιδιοκτησία προστατευόμενη από το Άρθρο 1 Π116. Καίτοι στην κυπριακή έννομη τάξη 

το Άρθρο 23 του Συντάγματος υπερέχει ιεραρχικά του Άρθρου 1 Π1,  τούτο δεν ισχύει για τους 

υπό κρίση νόμους, αφού αυτοί ως τυπικοί νόμοι έπονται ιεραρχικά των υπογεγραμμένων και 

επικυρωμένων διεθνών συμβάσεων17. Σε περίπτωση δε έγερσης ισχυρισμού για παραβίαση 

του Άρθρου 1 Π1 από τα υπό κρίση μέτρα ενώπιον του ΕΔΑΔ, η θέση πως οι μισθοί δεν 

συνιστούν ιδιοκτησία στο πλαίσιο το Άρθρου 23 του Συντάγματος δεν θα αποτελούσε ασπίδα 

προστασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπλέον, στόχος αμφότερων, Συντάγματος και 

ΕΣΔΑ, (πρέπει να) είναι η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και προς τούτο το ένα πρέπει να τροφοδοτεί το άλλο18. Η αποδοχή από τα 

κυπριακά δικαστήρια της θέσης του ΕΔΑΔ πως ο μισθός συνιστά ιδιοκτησία αποτελεί ακριβώς 

έκφραση της αλληλοτροφοδότησης αυτής.  

 

Αντίθετα, η θέση πως ως ιδιοκτησία δεν προστατεύεται η αξίωση λήψης καθορισμένου ύψους, 

αλλά μονάχα αυτού που δεν πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος και/ή την αξιοπρεπή 

διαβίωση του δικαιούχου, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Και τούτο ομοίως για πληθώρα από 

λόγους.  

 
12 Σχετικά, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, 
Διδακτορική Διατριβή, Φεβρουάριος 2019, σελ.12-24. 
13 Σχετικά, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., 
σελ.147-152, 176-177. 
14 Σχετική, Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών. 
15 Σχετικές, Χριστοδουλίδου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, Χατζηπαναγιώτη κ.ά. ν. Πανεπιστημίου Κύπρου. 
16 Σχετικές, Vilho Eskelinen a.o. v. Finland, Application No.63235/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 19/4/2007, Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), 
Decision (Admissibility), 7/5/2013, Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second 
Section), Decision (Admissibility), 15/10/2013. 
17 Το Άρθρο 169(3) του Συντάγματος ορίζει: 
«Συνθήκαι, συμβάσεις και συμφωνίαι συνομολογούμεναι συμφώνως ταις ειρημέναις διατάξεσι του παρόντος 
άρθρου έχουσιν από της δημοσιεύσεως αυτών εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας ηυξημένην ισχύν έναντι 
οιουδήποτε ημεδαπού νόμου, υπό τον όρον ότι αι τοιαύται συνθήκαι, συμβάσεις και συμφωνίαι εφαρμόζονται 
αντιστοίχως και υπό του αντισυμβαλλομένου». 
18 Σχετικά, Μανιτάκης Α., Η διαπλοκή του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας με τον έλεγχο της 
συμβατικότητας των νόμων ενόψει της ΕΣΔΑ στο παράδειγμα των ενοχικών απαιτήσεων, (Δεκέμβριος 2008) 
Νομικό Βήμα 56 (10), σελ.2541-2567. 



Σελίδα 11 από 37 
 

Καταρχάς, το σύνολο των δικαιολογητικών του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχών απαιτούν 

την προστασία του μισθού ως αξίωσης καθορισμένου ύψους, ήτοι του νομοθετικά, συμβατικά 

και/ή άλλως πως προβλεπόμενου κατά τον χρόνο πρόσληψης. Τούτο καθίσταται ιδιαίτερα 

εμφανές εάν λάβουμε ως σημείο αναφοράς την αρχή της αυτονομίας ως διαμόρφωση και 

υλοποίηση πλάνου ζωής ή την αρχή της ανταμοιβής του κόπου. Κάθε πρόσωπο, προκειμένου 

να επιλέξει μία δουλειά, λαμβάνει υπόψη τις απολαβές που αυτή θα του αποφέρει τόσο άμεσα 

όσο και στο μέλλον. Σταθμίζει εάν οι προβλεπόμενες άμεσες και μελλοντικές απολαβές 

αποτελούν ένα εύλογο αντιστάθμισμα για τον κόπο του. Εξετάζει εάν οι απολαβές αυτές 

ανταποκρίνονται στο διαμορφωθέν πλάνο ζωής του ή ακόμη διαμορφώνει το πλάνο ζωής του 

βάσει αυτών. Κάθε αρνητική μεταβολή, μικρή ή μεγάλη, στο ύψος των προβλεπόμενων κατά 

τον χρόνο πρόσληψής του απολαβών έχουν αρνητική επίδραση, μεγάλη ή μικρή, στην αρχή 

της αυτονομίας ως διαμόρφωση και υλοποίηση πλάνου ζωής και στην αρχή της ανταμοιβής 

του κόπου, που αποτέλεσαν το σημείο αναφοράς μας στο εδώ παράδειγμα. Αντίστοιχες δε 

σκέψεις ισχύουν και για κάθε άλλη δικαιολογητική του δικαιώματος στην ιδιοκτησία αρχή. 

 

Κατά δεύτερο, η έννοια του πυρήνα του δικαιώματος (και) ως κριτήριο για την ύπαρξη ή μη 

ιδιοκτησίας παρουσιάζει σοβαρότατες δυσκολίες. Αρχικά, η έννοια του πυρήνα του 

δικαιώματος αποτελεί αόριστη έννοια και συνεπώς, η χρήση της για την απάντηση στο κατά 

πόσο υπάρχει ιδιοκτησία ή όχι -αλλά και για την απάντηση οποιουδήποτε άλλου ερωτήματος- 

αντιστρατεύεται την ασφάλεια δικαίου. Θα μπορούσε εδώ να υποστηριχθεί πως από την 

απόφαση της πλειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών προκύπτει ότι η 

έννοια του πυρήνα του δικαιώματος προσδιορίζεται από το ίδιο το Δικαστήριο. Το τελευταίο 

φαίνεται να ταυτίζει αυτήν με την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του δικαιούχου. Η 

αποδοχή της θέσης αυτής οδηγεί στον εξής συνειρμό: Ως ιδιοκτησία προστατεύεται μονάχα η 

αξίωση λήψης μισθού επαρκούς για την προστασία του πυρήνα του δικαιώματος, ήτοι για την 

αξιοπρεπή διαβίωση του δικαιούχου. Κάθε επέμβαση στον μισθό που δεν πλήττει τον πυρήνα 

αυτό, ήτοι την αξιοπρεπή διαβίωση του δικαιούχου, δεν συνιστά καν επέμβαση στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία. Μία τέτοια θέση σαφώς αντιστρατεύεται τις δικαιολογητικές του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία αρχές που ανωτέρω παρατέθηκαν19.  

 

Επιπλέον, η έννοια του πυρήνα του δικαιώματος χρησιμοποιείται στην κυπριακή έννομη τάξη 

για την απάντηση του δεύτερου κομβικού ερωτήματος στο πλαίσιο αξιολόγησης κατ’ 

ισχυρισμό επεμβάσεων στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, ήτοι του ποια η μορφή της εκάστοτε 

υπό κρίση επέμβασης, ενώ κλασικά θεωρείται συνδεδεμένη με το τρίτο ή ορθότερα μέρος του 

 
19 Σχετικά, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π, 
σελ.165-166. 
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τρίτου κομβικού ερωτήματος, ήτοι του εάν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Όσον αφορά 

το δεύτερο ερώτημα, αποτελεί επαναλαμβανόμενη θέση του Ανωτάτου Δικαστηρίου πως μία 

επέμβαση που πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος στην ιδιοκτησία συνιστά στέρηση -η 

οποία νομίμως μπορεί να λάβει χώρα μονάχα δια απαλλοτρίωσης του Άρθρου 23(4 και 5) του 

Συντάγματος, ενώ κάθε επέμβαση που δεν πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος συνιστά 

περιορισμό -ο οποίος μπορεί να λάβει χώρα δια περιορισμών του Άρθρου 23(3) του 

Συντάγματος20. Είναι, μάλιστα, ενδιαφέρον πως τέτοια χρήση της έννοιας του πυρήνα του 

δικαιώματος έγινε και από το Διοικητικό Δικαστήριο στις τρεις υπό σχολιασμό αποφάσεις. 

Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, και συγκεκριμένα την αρχή της αναλογικότητας, αποτελεί θέση 

της θεωρίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων πως ο πυρήνας του δικαιώματος αποτελεί 

περιορισμό των περιορισμών, ήτοι όριο και κριτήριο της νομιμότητας αυτών21. Δέον, βέβαια, 

στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως, αν και η θέση αυτή απαντάται στην κυπριακή 

βιβλιογραφία22, αυτή δεν απαντάται -με το εν λόγω λεκτικό τουλάχιστον- στη σχετιζόμενη με 

τους περιορισμούς εν ευρεία εννοία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία νομολογία23.  

 
20 Σχετικές, Holy See of Kitium v. Municipal Council of Limassol, (1961) 1 RSCC 15, 
Kirzis a.o. v. The Republic, (1965) 3 CLR 46, Thymopoulos a.o. v. Municipal Corporation of Nicosia, (1967) 3 CLR 
588, Sofroniou a.o. v. Municipality of Nicosia, (1976) 3 CLR 124, Simonis a.o. v. Improvement Board of 
Latsia, (1984) 3 CLR 109, Manglis a.o. v. The Republic, (1984) 3 CLR 351, Lanitis E.C. Estates Ltd v. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (1989) 3 ΑΑΔ 3252, Municipality of Limassol ν. Ayia Katholiki Church of Limassol a.ο., (1984) 3 CLR 
1562, Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1990) 3 ΑΑΔ 1103, Iερά Aρχιεπισκοπή Kύπρου κ.ά. ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας, (1990) 3 ΑΑΔ 1175, Stademos Hotels Ltd ν. Συμβουλίου Βελτιώσεως Αμαθούντος, (1991) 
4 ΑΑΔ 2537, Δημητριάδη κ.ά. ν. Υπουργικού Συμβουλίου  (1996) 3 ΑΑΔ 85, Καναρά ν. Πρωτόπαπα, (1999) 1 ΑΑΔ 
801, Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.11/6/2014, Ολ.), Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., 
απόφαση ημ.7/10/2014, Ολ.), Γεωργιάδου ν. Alpha Bank Ltd, (Πολιτική Έφεση Αρ.127/2011, απόφαση 
ημ.23/3/2017), Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου κ.ά., 
(Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017). Επίσης, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η 
οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., σελ.79-81. 
21 Σχετικά, Χρυσόγονος K. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 4η αναθεωρημένη έκδοση, 
(Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017), σελ.131-135. 
22 Σχετικά, Παρασκευάς K., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, (Αθήνα: Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2015), σελ.41-42. 
23 Στη σχετική νομολογία το τεστ τήρησης ή μη της αρχής της αναλογικότητας λαμβάνει δύο μορφές. 
(α) Η πρώτη είναι αυτή της στάθμισης από τη μία, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και από την άλλη, του 
επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Είναι ενδιαφέρον πως το τεστ αυτό φαίνεται να εφαρμόζεται χωρίς 
να ακολουθείται ένα επαναλαμβανόμενο ομοιογενές λεκτικό. Για παράδειγμα, το Ανώτατο Δικαστήριο στην 
Κυπριανού κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2003) 3 ΑΑΔ 8, σημείωσε πως περιορισμοί στο δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία «είναι θεμιτοί αν αποτελούν συγκερασμό των αξιών που περικλείει το δικαίωμα με τις ανάγκες της 
κοινωνικής συμβίωσης». Στη Zehra κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Υπόθεση Αρ.1011/2004, απόφαση 
ημ.8/6/2007), σημείωσε πως η αρχή της αναλογικότητας επιτάσσει μεταξύ του εκάστοτε υιοθετηθέντος μέτρου και 
του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος να υπάρχει εύλογη σχέση, ήτοι τα μέσα που χρησιμοποιεί η 
Διοίκηση στις ενέργειες της να είναι ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.  Επιπλέον, σημείωσε πως η αρχή της 
αναλογικότητας επιβάλλει, όταν η Διοίκηση έχει να επιλέξει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων νόμιμων λύσεων, να 
επιλέγει την λιγότερο επαχθή για τον πολίτη, καθώς και ότι επέμβαση στα δικαιώματα των πολιτών, συνεπώς και 
στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, επιτρέπεται μόνο στην έκταση που αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος. Στην Παύλου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2009) 3 ΑΑΔ 584, το Ανώτατο Δικαστήριο με 
περισσότερη καθαρότητα πρόβηκε για την εξέταση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας σε στάθμιση του 
δικαιώματος στην ιδιοκτησία με τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος.  
(β) Η δεύτερη μορφή είναι αυτή του κριτηρίου της πιεστικής ανάγκης, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι οποιασδήποτε 
μορφής ανάγκη που μπορεί να δικαιολογήσει περιορισμό ή επέμβαση σε θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου, αλλά 
μόνο ανάγκη υπαρκτή και πιεστική αποτιμούμενη στο πλαίσιο δημοκρατικής κοινωνίας. Σχετικές όσον αφορά τους 
περιορισμούς, απόφαση μειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, απόφαση πλειοψηφίας και 
Μιχαηλίδου Δ. στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας. Σχετικές όσον αφορά τη στέρηση, απόφαση 
μειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, απόφαση πλειοψηφίας στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. 
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Η σωρευτική συνύπαρξη όλων των ανωτέρω χρήσεων της έννοιας του πυρήνα του 

δικαιώματος -ακόμη κι αν αποδεχτούμε πως αυτή έχει ένα προσδιορίσιμο περιεχόμενο που 

ικανοποιεί την ασφάλεια δικαίου, όπως αυτό της αξιοπρεπούς διαβίωσης του δικαιούχου- είναι 

αδύνατη. Πώς μπορεί να προσδιοριστεί η μορφή της επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

με κριτήριο το κατά πόσο αυτή πλήττει ή όχι τον πυρήνα του δικαιώματος, όταν καθετί που 

δεν συνιστά τον πυρήνα του δικαιώματος δεν συνιστά καν ιδιοκτησία; Πώς μπορεί μία 

επέμβαση που πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος, και συνεπώς συνιστά στέρηση αυτού, να 

είναι δικαιολογημένη, αφού κάθε επέμβαση που πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος 

αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας; Καθίσταται, λοιπόν, σαφές πως η έννοια του πυρήνα 

του δικαιώματος, ακόμη και ως ταυτιζόμενη με την αξιοπρεπή διαβίωση του δικαιούχου, δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμάς (και) ως κριτήριο για την ύπαρξη ή μη ιδιοκτησίας 

προστατευόμενης από το Άρθρο 23 του Συντάγματος. 

 

Κατά τρίτο -και ως ακροθιγώς ήδη σημειώθηκε- η θέση πως ως ιδιοκτησία προστατεύεται 

μονάχα η αξίωση λήψης μισθού τέτοιου ύψους που να εξασφαλίζει τον πυρήνα του 

δικαιώματος και/ή την αξιοπρεπή διαβίωση του δικαιούχου, αν και λεκτικώς εκφράσθηκε τόσο 

από το Ανώτατο Δικαστήριο όσο και από το Διοικητικό Δικαστήριο, πρακτικώς δεν 

υποστηρίζεται (από το σύνολο τουλάχιστον) των ίδιων των αποφάσεών τους. Η πλειοψηφία 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών εξέφρασε την 

ανωτέρω θέση και επεσήμανε πως η εκεί υπό κρίση επέμβαση δεν έπληττε τον πυρήνα του 

δικαιώματος και/ή την αξιοπρεπή διαβίωση των Αιτητών. Παρόλα αυτά, αντί να απορρίψει τον 

ισχυρισμό για παραβίαση του Άρθρου 23 του Συντάγματος ως απαράδεκτο rationae materiae, 

επεσήμανε πως η επέμβαση εντάσσετο στο πλαίσιο του Άρθρου 23 του Συντάγματος, 

προσέγγισε αυτήν ως περιορισμό της παραγράφου (3) και εξέτασε τις σχετικές προϋποθέσεις 

δικαιολόγησής της. Αντίστοιχα ενήργησε και το Διοικητικό Δικαστήριο, είτε ομόφωνα με δύο 

διαφορετικές συλλογιστικές είτε κατά πλειοψηφία, τόσο στις τρεις υπό σχολιασμό όσο και σε 

προγενέστερες αφορώσες επεμβάσεις στους μισθούς των εργοδοτουμένων του δημόσιου 

τομέα αποφάσεις του24. Αρχικά, σε όλες εξέφρασε λεκτικά τη θέση πως ως ιδιοκτησία δεν 

προστατεύεται η αξίωση λήψης μισθού καθορισμένου ύψους και παρέθεσε τα σχετικά 

αποσπάσματα της Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών. Παρόλα αυτά,  επίσης σε 

όλες, προσέγγισε τα υπό κρίση μέτρα ως περιορισμούς του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος, 

εξέτασε τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επιβολής αυτών και, καταλήγοντας πως ο 

επιδιωκόμενος από αυτά σκοπός δεν μπορούσε να υπαχθεί σε έναν από τους ρητά και 

 
Κυπριακής Δημοκρατίας, απόφαση πολιτικού δικαστηρίου στην Alpha Bank Cyprus Ltd ν. Διευθυντή του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου κ.ά., (Αίτηση-Έφεση Αρ.71/2016, απόφαση ημ.24/5/2017). 
24 Πέρα από τις τρεις υπό σχολιασμό αποφάσεις, σχετικές Χατζηπαναγιώτη κ.ά. ν. Πανεπιστημίου Κύπρου,  
Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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περιοριστικά αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπούς, διαπίστωσε 

παραβίαση αυτού και αντισυνταγματικότητα των νόμων25. Είναι, λοιπόν, σαφές πως στις εν 

λόγω αποφάσεις δημιουργείται ένα οξύμωρο σχήμα, ένα ασυμβίβαστο μεταξύ διαφορετικών 

τμημάτων αυτών, το οποίο αφενός δεν μπορεί καθαυτό να γίνει αποδεκτό από εμάς και 

αφετέρου μπορεί να αρθεί με την αποδοχή της προτεινόμενης θέσης πως ως ιδιοκτησία 

προστατεύεται η αξίωση λήψης μισθού καθορισμένου ύψους, ήτοι του προβλεπόμενου κατά 

τον χρόνο πρόσληψης.  

 

3.1.2. Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Στην Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα 

συγκεκριμενοποιήθηκε στο κατά πόσο οι προβλεπόμενες κατά τον χρόνο πρόσληψης ενός 

εργοδοτουμένου του δημόσιου τομέα προσαύξηση και τιμαριθμική αύξηση αποτελούν 

ιδιοκτησία. Η κατάληξη των δικαστών δεν ήταν ομόφωνη. 

 

Οι Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. και Σεραφείμ Δ. κατέληξαν πως αμφότερες, προσαύξηση 

και τιμαριθμική αύξηση, συνιστούν μέρος του μισθού και συνεπώς, ιδιοκτησία 

προστατευόμενη από το Άρθρο 23 του Συντάγματος. Όσον αφορά την προσαύξηση, οι 

δικαστές καταρχάς προσέτρεξαν στο ερμηνευτικό Άρθρο 2 του Ν.192(Ι)/2011. Σύμφωνα με 

αυτό, προσαύξηση είναι το καθορισμένο ποσό αύξησης που παραχωρείται σε 

εργοδοτούμενο, σύμφωνα με τους όρους απασχόλησής του, με τη συμπλήρωση 

δωδεκάμηνης υπηρεσίας, μέχρι να φτάσει στο ανώτατο σημείο της μισθολογικής κλίμακάς 

του, νοουμένου ότι ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Επεσήμαναν δε πως η 

αναφερόμενη στον ορισμό φράση «νοουμένου ότι ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις» 

αφορά την επαγγελματική επάρκεια, επιμέλεια και αφοσίωση του υπαλλήλου και ουδεμία 

σύνδεση έχει με τον αναφερόμενο στο προοίμιο του υπό κρίση νόμου σκοπό. Όσον αφορά 

την τιμαριθμική αύξηση, οι δικαστές ομοίως αρχικά προσέτρεξαν στο ερμηνευτικό Άρθρο 2 

του Ν.192(Ι)/2012. Το τελευταίο στον ορισμό του όρου «απολαβές» ρητά συμπεριλαμβάνει 

και το τιμαριθμικό επίδομα, το οποίο ορίζεται ως «επίδομα που παραχωρείται επιπρόσθετα 

από τους βασικούς μισθούς και τις γενικές αυξήσεις και αναθεωρείται από καιρού σε καιρό με 

βάση τη διαφοροποίηση του τιμαριθμικού δείκτη, όπως ορίζεται με εγκύκλιο του Υπουργείου 

 
25 Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πως το οξύμωρο αυτό σχήμα, το ασυμβίβαστο λεκτικού και πρακτικής, απαντάται 
και σε αποφάσεις του ΕΔΑΔ που αφορούν τη συμβατότητα μέτρων που επηρεάζουν τους μισθούς με το Άρθρο 1 
Π1. Σχετικές, Vilho Eskelinen a.o. v. Finland, Application No.63235/00, Court (Grand Chamber), Judgment (Merits 
and Just Satisfaction), 19/4/2007, Koufaki a.o. v. Greece, Application No.57665/12 a.o., Court (First Section), 
Decision (Admissibility), 7/5/2013, Savickas a.o. v. Lithuania, Application No.66365/09 a.o., Court (Second 
Section), Decision (Admissibility), 15/10/2013. 
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Οικονομικών». Ομοίως, επίσης, επεσήμαναν πως η αναφερόμενη στον ορισμό φράση «από 

καιρού σε καιρό με βάση τη διαφοροποίηση του τιμαριθμικού δείκτη» δεν διασυνδέεται με τον 

αναφερόμενο στο προοίμιο του υπό κρίση νόμου σκοπό. Τέλος, οι δικαστές σημείωσαν πως 

τη θέση πως η τιμαριθμική αύξηση αποτελεί μέρος του μισθού ενδυναμώνει και η εκφρασθείσα 

από τους Τάχο και Συμεωνίδη άποψη ότι η αντίστοιχα προβλεπόμενη στην Ελλάδα ΑΤΑ 

συνιστά αντιστάθμισμα απώλειας αγοραστικής δύναμης και οικονομικό συμπλήρωμα του 

βασικού μισθού26.  

 

Η θέση της Μιχαήλ Δ.  επί του θέματος ήταν εν μέρει διαφορετική. Όσον αφορά την τιμαριθμική 

αύξηση, η άποψή της ήταν αντίστοιχη με αυτήν των άλλων δύο δικαστών ως παρατέθηκε 

ανωτέρω. Κατέληξε πως αυτή αποτελεί μέρος του μισθού των εργοδοτουμένων του δημόσιου 

τομέα και συνεπώς, ιδιοκτησία προστατευόμενη από το Άρθρο 23 του Συντάγματος. Όσον 

αφορά την προσαύξηση, η Μιχαήλ Δ. εκκίνησε από το ερμηνευτικό Άρθρο 2 του 

Ν.168(Ι)/2012, σημειώνοντας πως αυτή δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό της λέξης 

«απολαβές». Προχώρησε δε να αναφέρει τα εξής: 

 

«Η χορήγηση προσαύξησης σε υπάλληλο δεν είναι δεδομένη ούτε χορηγείται αυτόματα, αλλά 

υπόκειται σε συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, που θα πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί 

ότι συντρέχουν και μετά να χορηγηθεί η προσαύξηση. 

 

Αυτό συνιστά, κατά την άποψή μου, την ειδοποιό διαφορά μεταξύ των απολαβών και όσων 

περιλαμβάνονται σε αυτές σύμφωνα με τον ορισμό που δίδει ο νόμος (μισθός, γενικές αυξήσεις, 

τιμαριθμικό επίδομα) και των προσαυξήσεων. 

 

Οι απολαβές… συνιστούν περιουσιακό δικαίωμα το οποίο προστατεύεται σύμφωνα με το 

Άρθρο 23 του Συντάγματος ως χρηματικής φύσης δικαίωμα που είναι διά νόμου κατοχυρωμένο 

για πληρωμή στο μέλλον. Οι προσαυξήσεις, αντιθέτως, δεν είναι διά νόμου κατοχυρωμένες για 

πληρωμή στο μέλλον, αλλά υπόκεινται σε κριτήρια και προϋποθέσεις που έκαστος θα πρέπει 

πρώτα να ικανοποιήσει για να καταστεί δικαιούχος. Συνεπώς, δεν θεωρώ ότι οι προσαυξήσεις 

συνιστούν περιουσιακό δικαίωμα που εμπίπτει στην προστασία του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος». 

 

Παρά το συμπέρασμα αυτό, η Μιχαήλ Δ. προχώρησε να εξετάσει ανά κατηγορία Αιτητών εάν 

η προσαύξηση συνιστούσε μέρος του μισθού τους, ήτοι εάν η προσαύξηση ήταν γι’ αυτούς 

 
26 Σχετικώς παρέπεμψαν σε Τάχος Α. και Συμεωνίδης Ι., Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα, 2η έκδοση, (Αθήνα-
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004), σελ. 462. 
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«αυτόματη», δεν εξαρτάτο από την πλήρωση κριτηρίων και προϋποθέσεων που σχετίζονταν 

με κάθε εργαζόμενο χωριστά. Εξέτασε προς τούτο τις πρόνοιες των κανονισμών που διέπαν 

τις απολαβές των εργοδοτουμένων στη δημόσια υπηρεσία27, στην Αρχή Λιμένων Κύπρου28 

και στην Επιτροπή κεφαλαιαγοράς Κύπρου29 και κατέληξε: 

 

«…Φαίνεται ότι στην περίπτωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η παραχώρηση προσαύξησης 

δεν υπόκειται σε προϋποθέσεις και κριτήρια ως είναι η περίπτωση στη δημόσια υπηρεσία, αλλά 

αντιθέτως, φαίνεται να είναι δεδομένη η παραχώρησή της μέχρι ο υπάλληλος να φτάσει στο 

ανώτατο όριο της κλίμακας της θέσης που κατέχει. Κατ' επέκταση, εφόσον πρόκειται για 

αναπόσπαστο μέρος των απολαβών του υπαλλήλου και είναι εκ του νόμου κατοχυρωμένες για 

πληρωμή στο μέλλον, τυγχάνουν της προστασίας του Άρθρου 23 του Συντάγματος και δεν 

χωρεί επέμβαση στο δικαίωμα αυτό εκτός για τους λόγους που ρητά προνοεί το Σύνταγμα». 

 

Κατά την κρίση μας, η θέση της πλειοψηφίας των δικαστών πως η προσαύξηση και η 

τιμαριθμική αύξηση συνιστούν μέρος του μισθού, και συνεπώς ιδιοκτησία, για το σύνολο των 

Αιτητών είναι ορθή. Και τούτο, γιατί για αμφότερες ισχύουν ανάλογα προσαρμοσμένα όσα 

ανωτέρω αναφέρθηκαν κατά τον σχολιασμό της απάντησης του Διοικητικού Δικαστηρίου στο 

πρώτο εξεταζόμενο ερώτημα στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρούμε δέον 

όπως δεν επαναλάβουμε αυτά και εστιάσουμε μονάχα στη θέση της Μιχαήλ Δ. αναφορικά με 

την προσαύξηση. 

 

Εάν η ανάγνωσή μας των όσων σχετικώς ανέφερε η Μιχαήλ Δ. είναι ορθή, τότε η θέση αυτής 

θα μπορούσε να συνοψισθεί στα εξής: Οι αυξήσεις, τα επιδόματα κ.τ.λ. συνιστούν ιδιοκτησία 

μονάχα στον βαθμό που προβλέπονται με τρόπο γενικό, ήτοι δεν εξαρτώνται από την 

πλήρωση «κριτηρίων και προϋποθέσεων» από και/ή για κάθε εργοδοτούμενο χωριστά. Σε 

κάθε διαφορετική περίπτωση, δεν αποτελούν ιδιοκτησία και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στο 

προστατευτικό πεδίο του Άρθρου 23 του Συντάγματος.  

 

Η θέση αυτή φαίνεται να αγνοεί ένα κομβικό για μας σημεία. Τόσο ο υπό κρίση Ν.192(Ι)/2011 

όσο και οι λοιποί νόμοι που επηρέαζαν τους μισθούς των εργοδοτουμένων του δημόσιου 

τομέα30, και η συμφωνία των οποίων με το Άρθρο 23 του Συντάγματος απασχόλησε το 

 
27 Περί Δημόσια Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και Άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) 
Κανονισμοί, ΚΔΠ 175/1996, ως τροποποιήθηκαν. 
28 Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) Κανονισμοί, ΚΔΠ 317/82, ως τροποποιήθηκαν και 
Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί, ΚΔΠ 114/97, ως τροποποιήθηκαν. 
29 Περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί, ΚΔΠ 315/2002, ως 
τροποποιήθηκαν. 
30 Ο όρος «μισθός», επί του προκειμένου, καλύπτει και τους λοιπούς συνδεδεμένους με αυτόν όρους, όπως η 
προσαύξηση, η τιμαριθμική αύξηση κ.τ.λ. 
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Ανώτατο Δικαστήριο και το Διοικητικό Δικαστήριο, δεν αφορούσαν δεδουλευμένους και 

οφειλόμενους, αλλά τρέχοντες και μελλοντικούς μισθούς. Οι τρέχοντες και μελλοντικοί μισθοί 

είναι ουσιαστικά ενοχικές αξιώσεις καθορισμένου ύψους των εργοδοτουμένων έναντι των 

εργοδοτών, τελούσες υπό συγκεκριμένες αιρέσεις και/ή προθεσμίες. Για παράδειγμα, η 

καταβολή μισθού, κατά κανόνα, τελεί υπό την αίρεση ότι ο εργοδοτούμενος θα ασκήσει 

συγκεκριμένα καθήκοντα εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ενός μήνα. Η τιμαριθμική 

αύξηση τελεί υπό την αίρεση πως οι συνθήκες της αγοράς θα είναι τέτοιες, που προκειμένου 

η αγοραστική δύναμη των εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα να παραμείνει η ίδια, 

απαιτείται ο βασικός μισθός τους να συμπληρωθεί από αυτήν. Αντίστοιχα, η προσαύξηση, είτε 

εξαρτάται απλά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου σε συγκεκριμένη θέση είτε από την 

επίδειξη συγκεκριμένων ενεργειών και/ή ικανοτήτων από τον εργοδοτούμενο, είναι μία ατελής 

αξίωση, τελούσα υπό αιρέσεις και/ή προθεσμίες, όπως και κάθε άλλη σχετιζόμενη με τον 

μισθό αξίωση. Οι προθεσμίες και/ή αιρέσεις αυτές μπορεί να έχουν οποιαδήποτε μορφή και 

φαίνεται να υπερκαλύπτουν, να τελούν σε σχέση γένους προς είδος, με τα αναφερόμενα από 

τη Μιχαήλ Δ. «κριτήρια και προϋποθέσεις». Δεδομένων λοιπόν τούτων, δεν μπορούμε να 

εντοπίσουμε τον λόγο διαφορετικής μεταχείρισης της προσαύξησης, τον λόγο μη προσέγγισης 

αυτής ως μέρος του μισθού του συνόλου των Αιτητών, και κατ’ επέκταση, δεν μπορούμε να 

συμφωνήσουμε με τη συλλογιστική και την κατάληξη της Μιχαήλ Δ. 

 

3.1.3. Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Στη Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα δεν έτυχε εκτενούς 

ανάλυσης. Τόσο οι Σεραφείμ Δ. και Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. όσο και η Μιχαήλ Δ. 

εξέφρασαν τη θέση πως ο μισθός συνιστά ιδιοκτησία με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που 

ακολούθησαν στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας και δια παραπομπής σε αυτήν. 

Ισχύουν, επομένως, και εδώ όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν. 

 

3.2. Δεύτερο ερώτημα: Ποια η μορφή της επέμβασης που επέφεραν τα υπό κρίση 

μέτρα στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία; 

 

Έχοντας καταλήξει πως οι μισθοί των εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα αποτελούν 

ιδιοκτησία προστατευόμενη από το Άρθρο 23 του Συντάγματος -με επιφύλαξη όσον αφορά τη 

θέση της Μιχαήλ Δ. αναφορικά με τις προσαυξήσεις κάποιων εκ των Αιτητών στην υπόθεση 

Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, το δεύτερο ερώτημα που κλήθηκε να απαντήσει 

το Διοικητικό Δικαστήριο ήταν εάν τα υπό κρίση μέτρα συνιστούσαν επέμβαση στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία και εάν ναι, ποια η μορφή αυτής.  
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Δέον στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως το Άρθρο 23 του Συντάγματος προβλέπει τρεις 

μορφές επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία: (α) τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις, 

που διέπονται από την παράγραφο (3) αυτού31, (β) την απαλλοτρίωση, που διέπεται από τις 

παραγράφους (4 και 5) αυτού και που νομολογιακά έχει ορισθεί ως ο μοναδικός τρόπος 

νόμιμης στέρησης ιδιοκτησίας32 και (β) την επίταξη, που διέπεται από την παράγραφο (8) 

αυτού.  

 

Και στις τρεις υποθέσεις, οι Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. και  Σεραφείμ Δ. προσέγγισαν τα 

υπό κρίση μέτρα ως επεμβάσεις στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία έχουσες τη μορφή του 

περιορισμού του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος. Η Μιχαήλ Δ. στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. 

Κυπριακής Δημοκρατίας και στην Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας -με επιφύλαξη 

όσον αφορά τις προσαυξήσεις για κάποιους από τους Αιτητές- προσέγγισε τα υπό κρίση μέτρα 

κατά τρόπο αντίστοιχο, ενώ στη Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας κατέληξε πως δεν 

υπήρξε καν επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, προσθέτοντας επικουρικά πως, ακόμη 

και εάν υπήρξε, αυτή ήταν δικαιολογημένη. 

 

3.2.1. Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

  

Στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, ως ήδη αναφέρθηκε, το σύνολο των δικαστών 

προσέγγισε το μέτρο που επέφερε ο Ν.168(Ι)/2012 ως επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία έχουσα τη μορφή του περιορισμού του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος. Αυτό που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η διαφορετική έκταση ανάλυσης του ζητήματος στις δύο 

εκδοθείσες αποφάσεις.  

 

Στην απόφαση των Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. και Σεραφείμ Δ. το ζήτημα δεν έτυχε 

διακριτής -εάν μας επιτραπεί ο όρος- ανάλυσης. Ο χαρακτηρισμός της υπό κρίση επέμβασης 

ως περιορισμού συνάγεται μονάχα από την αναφορά στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος, την 

εξέταση των προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης ως εκεί αναφέρονται και την 

 
31 Το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος ορίζει πως «η άσκησις [του δικαιώματος στην ιδιοκτησία] δύναται να υποβληθή 
διά νόμου εις όρους, δεσμεύσεις ή περιορισμούς…». Προβλέπει, δηλαδή, ως μορφή επέμβασης στο δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία την επιβολή όρων, δεσμεύσεων και/ή περιορισμών στην άσκηση αυτού. Παρόλα αυτά, η αναφορά της 
λέξης «όρους» δεν υπάρχει στο τουρκικό κείμενο του Συντάγματος, γεγονός που εντοπίστηκε ήδη από το 1960 και 
εγέρθηκε δυνάμει του Άρθρου 149(α) του Συντάγματος ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου στην 
υπόθεση Hussein v. Electricity Authority of Cyprus a.o., (1961)1 RSCC 49. Προς επίλυση του ζητήματος, το 
Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, δυνάμει του Άρθρου 180 του Συντάγματος, προσέφυγε στο κείμενο του σχεδίου 
Συντάγματος που υπογράφηκε στη Μικτή Συνταγματική Επιτροπή στη Λευκωσία στις 6/4/1960 και στο σχετικό 
Παράρτημα Τροποποιήσεων, τα οποία είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα. Ένεκα του ότι εκεί γίνεται αναφορά 
μόνο σε «restrictions or limitations», το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η λέξη «όρους» στο 
ελληνικό κείμενο πρέπει να αγνοείται. Η θέση αυτή επαναλήφθηκε στη Thymopoulos a.o. v. Municipal Corporation 
of Nicosia, (1967) 3 CLR 588. 
32 Σχετικές, Ταμάσιου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 4 ΑΑΔ 1188, Μαρκουλλίδου κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (1991) 3 ΑΑΔ  1384, Δημητριάδη κ.ά. ν. Υπουργικού Συμβουλίου,  (1996) 3 ΑΑΔ 85.  
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κατάληξη ύπαρξης αντισυνταγματικότητας ένεκα ακριβώς παραβίασης μίας εκ των 

προϋποθέσεων αυτών. 

 

Αντίθετα, στην απόφαση της Μιχαήλ Δ. το ζήτημα έτυχε αρκετά εκτενούς ανάλυσης και η 

συλλογιστική κατάληξης σε χαρακτηρισμό του υπό κρίση μέτρου ως περιορισμού είναι θα 

λέγαμε πιο εμφανής. Σχετικό είναι το κατωτέρω απόσπασμα: 

 

«Στις υπό κρίση υποθέσεις προφανώς δεν εξετάζουμε ζήτημα στέρησης ιδιοκτησίας, αφού δεν 

έχουμε κατάργηση των απολαβών των Αιτητών αλλά μείωση τους. Συνεπώς, το ζήτημα που 

εξετάζουμε εμπίπτει, για σκοπούς εφαρμογής του Άρθρου 23, στην έννοια του 

όρου «περιορισμός». 

 

Ο περιορισμός με την ευρεία του έννοια, όπως εξηγεί ο Δημητρόπουλος Α. στο βιβλίο 

«Συνταγματικά Δικαιώματα», σελ.184 επ., είναι κάθε ανθρώπινη ενέργεια που προκαλεί 

συρρίκνωση του νόμιμου γενικού περιεχομένου του δικαιώματος, το οποίο με τη σειρά του 

αποτελείται από το δικαίωμα της κτήσης και το δικαίωμα της άσκησης. Διακρίνεται δε σε απλό 

περιορισμό, που αν και αποτελεί συρρίκνωση συνιστά επιτρεπτό περιορισμό, και σε 

προσβολή, δηλαδή απαγορευμένη συρρίκνωση. 

 

Παρόλο που η ως άνω διάκριση δεν αναφέρεται ρητά στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού 

Οικονομικών, είναι η αντίληψή μου ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, καταλήγοντας σε αναφορά ως 

προς τη μη προστασία συγκεκριμένου ύψους απολαβών, είχε υπόψη του ακριβώς τη διάκριση 

που υποστηρίζεται από τη συνταγματική θεωρία, δηλαδή αυτήν μεταξύ του απλού περιορισμού 

και της προσβολής. 

 

Σχετικό και σε συμφωνία με την πιο πάνω θεωρία είναι το πιο κάτω απόσπασμα από την 

απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Δικαστηρίου κας.Καλλιγέρου, με την οποία 

συμφώνησα, στη Χατζηπαναγιώτη κ.ά. ν. Πανεπιστημίου Κύπρου, (Υπόθεση Αρ.6182/2013, 

απόφαση ημ.28/12/2018)33: 

 

 
33 Σημειωτέον πως του αποσπάσματος της απόφασης της Καλλιγέρου Δ. στη Χατζηπαναγιώτη κ.ά ν. 
Πανεπιστημίου Κύπρου, με το οποίο εκεί συμφώνησε και στην υπό σχολιασμό απόφαση παρέθεσε η Μιχαήλ Δ.,  
προηγήθηκε η εξής παράγραφος: 
«Θεωρώ πως ένα δικαίωμα με οικονομικό περιεχόμενο και/ή μέγεθος, ως ο μισθός και οι απολαβές, που εντάσσεται 
στα δικαιώματα που προστατεύονται με την υψηλότερη [σε σύγκριση με το Άρθρο 1 Π1] αυτή προστασία του Άρθρου 
23 του Κυπριακού Συντάγματος, μόνο υπό μία έννοια θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δυνατόν να υπάγεται στην 
προστασία αυτή μεν, αλλά όχι ως προς το ύψος του, ως ήταν το σκεπτικό στην απόφαση Χαραλάμπους κ.ά. ν. 
Κυπριακής Δημοκρατίας». 
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«Συγκεκριμένα τέτοια θα ήταν η περίπτωση όπου εντάσσεται υπό την προστασία του Άρθρου 

23 του Συντάγματος, με δεδομένο το επιτρεπτό στην ίδια την φύση του αμελητέων 

περιορισμών. Τόσο, δηλαδή, αμελητέων περιορισμών ως προς το ύψος τους, που δεν θα 

μπορούσαν να θωρηθούν καν ότι εμπίπτουν στην προστασία του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος.  Τούτο δε, διότι όπως επανειλημμένα καταγράφηκε στις αποφάσεις της Πλήρους 

Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο περιορισμός στο Άρθρο 23, είτε επουσιώδης είτε 

ουσιώδης (εν τη εννοία των λέξεων ως συναντάται στο Άρθρο 23 του Συντάγματος), δεν είναι 

επιτρεπτός παρά μόνον για τους λόγους και σκοπούς που επιτρέπονται. 

 

Οι κατά τα κλιμακωτά ποσοστά 0%-3.5% [αποκοπές] των απολαβών λόγω της έκτακτης 

εισφοράς δυνάμει του Περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και 

Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Ν.112(Ι)/2011, 

στην απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών,  

κρίθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι δεν επέδρασαν ως «επουσιώδεις και ως τέτοιες, 

δηλαδή επουσιώδεις, αλλά και συγχρόνως προσωρινής φύσεως, θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν επιτρεπτές». 

 

Στις υπό κρίση υποθέσεις και με δεδομένο ότι οι απολαβές έχουν ήδη κριθεί 

στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών ότι συνιστούν ιδιοκτησιακό δικαίωμα εν τη 

εννοία του Άρθρου 23 ως χρηματικής φύσεως δικαίωμα που είναι διά νόμου κατοχυρωμένο 

για πληρωμή στο μέλλον, έχω την άποψη ότι αυτό που εξετάζουμε είναι τον περιορισμό στο 

δικαίωμα κτήσης. Ο περιορισμός που επιβλήθηκε με τον υπό εξέταση νόμο και επεκτείνεται σε 

όλους τους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, αρχίζει από 0.8% και φτάνει με κλιμακωτή 

εφαρμογή στο 14.5% σε μισθούς άνω των €4.00134. Όλες οι υπό εξέταση υποθέσεις έχουν ως 

ελάχιστο ποσό απολαβών τα €2.000. Συνεπώς, οι αποκοπές που επιβλήθηκαν στους Αιτητές 

φτάνουν και ξεπερνούν το 10.5% με κλιμακωτή εφαρμογή. 

 

Τέτοιας κλίμακας περιορισμός είμαι της άποψης ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απλός 

περιορισμός, και συνεπώς επιτρεπτός, αλλά ισοδυναμεί με απαγορευμένο περιορισμό». 

 

Κατά την κρίση μας, ο χαρακτηρισμός μίας επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία ως 

περιορισμού ή στέρησης εξαρτάται από δύο κριτήρια. Το πρώτο είναι οι συνέπειες της 

επέμβασης στο ίδιο το αντικείμενο ιδιοκτησίας, ήτοι το κατά πόσο αυτή επιφέρει απώλεια του 

δικαιώματος που αποτελεί το αντικείμενο αυτό ή όχι. Το δεύτερο είναι η ιδιοκτησιακή 

πυκνότητα του εν λόγω αντικειμένου, ήτοι το πόσο συμπαγές και στέρεο είναι ανάλογα με τη 

 
34 Ως είδαμε, στη συνέχεια οι σχετικοί συντελεστές αυξήθηκαν φτάνοντας μέχρι και 17.5%. 
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φύση και τα χαρακτηριστικά του. Για παράδειγμα, η άμεση αναγκαστική αφαίρεση της 

κυριότητας μέρους ακινήτου δια απαλλοτρίωσης συνιστά στέρηση, ενώ  η μερική άμεση 

αναγκαστική αφαίρεση ατελούς ενοχικής αξίωσης, ήτοι τελούσας υπό αίρεση και/ή προθεσμία, 

συνιστά περιορισμό35.  

 

Ο Ν.168(Ι)2012, που τελούσε υπό εξέταση στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 

επέφερε άμεση αναγκαστική αφαίρεση μέρους των τρεχόντων και μελλοντικών μισθών των 

εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα και συνεπώς, με βάσει τα ανωτέρω κριτήρια, 

περιορισμό. Η κατάληξη, λοιπόν, του συνόλου των δικαστών αναφορικά με το εδώ 

εξεταζόμενο ερώτημα μας βρίσκει σύμφωνους36.  

 

Παρόλα αυτά, η χρησιμοποιούμενη από τη Μιχαήλ Δ. διάκριση μεταξύ απλών/αμελητέων 

περιορισμών, ήτοι περιορισμών επιτρεπτών άνευ ετέρου, και προσβολών/μη αμελητέων 

περιορισμών, ήτοι περιορισμών επιτρεπτών μονάχα δια της πλήρωσης των προϋποθέσεων 

του Άρθρου 23 του Συντάγματος, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Τούτο αποτελεί λογική 

απόρροια δύο βασικών αποδοχών μας: (α) πως ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση λήψης 

μισθού καθορισμένου ύψους, ήτοι του προβλεπόμενου κατά τον χρόνο πρόσληψης και (β) 

πως η απάντηση των τριών κομβικών για την αξιολόγηση κάθε κατ’ ισχυρισμό επέμβασης στο 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία ερωτημάτων, και επί του προκειμένου του δεύτερου και του τρίτου, 

τελούν σε σχέση διαδοχικής εξάρτησης. Η απάντηση του δεύτερου ερωτήματος προϋποθέτει 

την (καταφατική) απάντηση του πρώτου, ενώ η απάντηση του τρίτου προϋποθέτει τη 

(συγκεκριμένη και διακριτή) απάντηση του δεύτερου.  

 

Αφού ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση λήψης μισθού καθορισμένου ύψους, τότε 

οποιαδήποτε μεταβολή αυτού, ακόμη και ελάχιστη, συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία. Η επέμβαση αυτή πρέπει πρώτα να χαρακτηρισθεί ως περιορισμός ή στέρηση και 

έπειτα να εξετασθεί εάν πληροί τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία. Τότε, στο πλαίσιο εξέτασης της αρχής της αναλογικότητας, η έκταση της εν 

λόγω επέμβασης έχει σημασία. Προκειμένου αυτή να τηρείται, πρέπει -ιδιαίτερα 

απλοποιημένα και σχηματικά- όσο πιο εκτενής είναι η επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

με αναφορά τόσο στο αντικείμενο ιδιοκτησίας καθαυτό όσο και στις εμπλεκόμενες 

 
35 Σχετικά, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., 
σελ.30-32. 
36 Σχετικά, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., 
σελ.189. 
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δικαιολογητικές αυτού αρχές, τόσο πιο σημαντικός να είναι ο επιδιωκόμενος από το υπό κρίση 

μέτρο σκοπός και οι συνέπειες του τελευταίου στην υλοποίησή του37.  

 

3.2.2. Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Στην Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, οι Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. και 

Σεραφείμ Δ. δεν εξέτασαν αναλυτικά το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα. Παρόλα αυτά, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το εξής απόσπασμα της απόφασής τους: 

 

«Η μη παραχώρηση [προσαύξησης και τιμαριθμικού επιδόματος] για την περίοδο ισχύος του 

επίμαχου νόμου συνιστά αποστέρησή τους για όσο διαρκεί αυτή η περίοδος.  Συναφές θέμα 

εξετάστηκε στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας…, στην οποία κρίθηκε κατά 

πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι η αναστολή στην καταβολή της 

σύνταξης δεν ήταν αναστολή υπό την έννοια ότι θα καταβαλλόταν αναδρομικά στους εκεί 

Αιτητές, αλλά ότι έχαναν ουσιαστικά το δικαίωμα τους σε σύνταξη». 

 

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως, δια της τοποθέτησης τους αυτής, οι δύο δικαστές 

προσέγγισαν την υπό κρίση επέμβαση ως στέρηση και όχι ως περιορισμό. Η εντύπωση αυτή 

ανατρέπεται γρήγορα με μία ματιά στη λοιπή απόφαση των Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. και 

Σεραφείμ Δ., αφού σ’ αυτήν απαντώνται και παρατηρούνται όσα και στην απόφασή τους στη 

Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας -το σύνολο σχεδόν της οποίας παρατίθεται 

αυτολεξεί και υιοθετείται38.  

  

Η  Μιχαήλ Δ. από την άλλη, παρέθεσε και εδώ τη θέση του Δημητρόπουλου αναφορικά με τη 

διάκριση απλού περιορισμού και προσβολής, καθώς και τη θέση της Νικολετοπούλου-

Ευσταθίου Δ., με την οποία συμφώνησε, στην υπόθεση Χατζηπαναγιώτη κ.ά. ν. 

Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με τους αμελητέους περιορισμούς.  

 

Όσον αφορά την τιμαριθμική αύξηση, έχοντας αποδεχτεί πως αυτή αποτελεί μέρος του μισθού 

των Αιτητών, και συνεπώς ιδιοκτησία, σημείωσε: 

 
37 Σε σκέψεις που παραπέμπουν τόσο στο διακριτό μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου ερωτήματος όσο και στο 
διακριτό μεταξύ των προϋποθέσεων δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία προέβη η 
Καλλιγέρου Δ. στην απόφασή της στην Αυγουστή κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας., (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις 
Αρ.898/2013 κ.ά., απόφαση ημ.27/11/2018), η οποία αφορούσε επεμβάσεις σε συντάξεις στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Αντίστοιχες σκέψεις εκφράστηκαν στη συνέχεια στην απόφαση της ίδιας 
της Καλλιγέρου Δ., με την οποία συμφώνησε η Μιχαήλ Δ., αλλά και στην απόφαση του Σεραφείμ Δ. στην 
Χατζηπαναγιώτη κ.ά. ν. Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία  αφορούσε επεμβάσεις σε μισθούς στο ίδιο πλαίσιο.  
38 Είναι ενδιαφέρον πως και αναφορικά με την απόφαση της πλειοψηφίας στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας ισχύει το ίδιο σχόλιο. Μία ανάγνωση τόσο της συλλογιστικής όσο και της κατάληξης αυτής οδηγούν 
στο συμπέρασμα πως και η εκεί υπό κρίση επέμβαση, παρά την αντίστοιχη αναφορά σε αποστέρηση, 
προσεγγίσθηκε ως περιορισμός του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος. 
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«Όπως στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι και στις υπό κρίση υποθέσεις, με 

δεδομένο ότι οι απολαβές περιλαμβάνουν το τιμαριθμικό επίδομα και είναι στην ολότητά τους 

διά νόμου κατοχυρωμένες για πληρωμή στο μέλλον, έχω την άποψη ότι η μη απόδοση του 

τιμαρίθμου κατά τον τρόπο που προνοείται στο Άρθρο 8(1) του νόμου παραβιάζει το Άρθρο 23 

του Συντάγματος. 

 

Αναφύεται, βέβαια, από τα πιο πάνω το ερώτημα κατά πόσο πράγματι υπήρξε μείωση των 

απολαβών των Αιτητών συνεπεία της παγοποίησης του τιμαρίθμου ως αυτός ίσχυε στις 

31/12/2011. Δηλαδή, εάν δεν παγοποιείτο στη συγκεκριμένη ημερομηνία, κατά πόσο οι Αιτητές 

θα λάμβαναν για τα έτη που ακολούθησαν μεγαλύτερο ποσό από αυτό που εξακολούθησαν να 

λαμβάνουν. 

 

Παρόλα αυτά, δεν έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία που να δείχνουν προς την 

κατεύθυνση της μείωσης έτσι ώστε να μπορούσε ενδεχομένως να εξεταστεί κατά πόσο οι 

Αιτητές προβάλλουν το επιχείρημά τους για παραβίαση του Άρθρου 23 του Συντάγματος με το 

απαιτούμενο έννομο συμφέρον. Επειδή, όμως, στην απουσία στοιχείων που να καταδεικνύουν 

ότι θα μειωνόταν το τιμαριθμικό επίδομα που λάμβαναν οι Αιτητές -στοιχεία τα οποία, αν 

υπήρχαν, θα έπρεπε να προσκομιστούν από τους Καθ' ων η αίτηση-  δεν μπορεί να 

αποκλειστεί η πιθανότητα οι Αιτητές πράγματι να υπέστηκαν μείωση από την παγοποίηση του 

τιμαριθμικού επιδόματος ως αυτό ίσχυε στις 31/12/2011». 

 

Όσον αφορά την προσαύξηση, έχοντας καταλήξει πως αυτή συνιστούσε μέρος του μισθού, 

και συνεπώς ιδιοκτησία, μόνο για τους Αιτητές εργαζομένους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Κύπρου, αντίστοιχα κατέληξε πως μονάχα για αυτούς η παγοποίηση των προσαυξήσεων 

συνιστούσε επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Προσέγγισε δε αυτήν ως περιορισμό του 

Άρθρου 23(3) του Συντάγματος. Αντίθετα, έχοντας καταλήξει πως η προσαύξηση για τους 

λοιπούς Αιτητές εργαζομένους στην κρατική υπηρεσία και στην Αρχή Λιμένων Κύπρου δεν 

συνιστούσε μέρος του μισθού τους, και συνεπώς ιδιοκτησία, ορθώς -με την έννοια της λογικής 

και νομικής συνέπειας- δεν εξέτασε διόλου το ζήτημα της ύπαρξης και της μορφής επέμβασης 

στο ομώνυμο δικαίωμα. Με άλλα λόγια, ορθώς -με την ίδια έννοια της λογικής και νομικής 

συνέπειας- θεώρησε πως αναφορικά με αυτές δεν υπήρξε καν επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία. 

 

Η θέση της Μιχαήλ Δ. αναφορικά με το πότε υπάρχει περιορισμός του Άρθρου 23(3) του 

Συντάγματος και πότε όχι, ήτοι η διάκριση μεταξύ απλού/αμελητέου και προσβολής/μη 

αμελητέου περιορισμού, υπόκειται στην κριτική που παρατέθηκε ανωτέρω. Ενδιαφέρον για 

μας παρουσιάζουν (και) τρία άλλα σημεία. 
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Το πρώτο είναι η θέση της αναφορικά με την παγοποίηση του τιμαριθμικού επιδόματος πως 

«στην απουσία στοιχείων που να καταδεικνύουν ότι θα μειωνόταν το τιμαριθμικό επίδομα που 

λάμβαναν οι Αιτητές -στοιχεία τα οποία, αν υπήρχαν, θα έπρεπε να προσκομιστούν από τους 

Καθ' ων η αίτηση-  δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα οι Αιτητές πράγματι να υπέστηκαν 

μείωση από την παγοποίηση του τιμαριθμικού επιδόματος ως αυτό ίσχυε στις 31/12/2011», 

δεδομένης σαφώς και της κατάληξής της πως η παγοποίηση αυτή συνιστούσε περιορισμό. 

Κάθε νόμος περιβάλλεται από το τεκμήριο της συνταγματικότητας. Αυτός που ισχυρίζεται την 

αντισυνταγματικότητα φέρει και το βάρος απόδειξης, το οποίο μάλιστα είναι αυτό του πέραν 

πάσης λογικής αμφιβολίας39. Επομένως, στην υπό κρίση υπόθεση, οι Αιτητές ήταν αυτοί που 

έφεραν το βάρος απόδειξης της αντισυνταγματικότητα του Ν.192(Ι)/2011 και κατ’ επέκταση, 

μεταξύ άλλων, της ύπαρξης επέμβασης στο δικαίωμά τους στην ιδιοκτησία. Η ανωτέρω 

αναφερόμενη θέση της Μιχαήλ Δ. αναφορικά με τη μη προσκόμιση στοιχείων από τους Καθ’ 

ων η αίτηση αντιστρέφει το βάρος απόδειξης και αντιστρατεύεται το ίδιο το τεκμήριο 

συνταγματικότητας.  

 

Το δεύτερο, προερχόμενο από το ίδιο απόσπασμα της απόφασής της, είναι πως αυτό που 

θεωρήθηκε ως επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, έχουσα τη μορφή του περιορισμού 

του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος, δεν ήταν η πραγματική μείωση του τιμαριθμικού 

επιδόματος, αλλά η πιθανότητα μη αύξησης αυτού ως θα γινόταν εάν ο Ν.192(Ι)/2011 δεν 

υπήρχε. Η κατάληξη αυτή οδηγεί αλυσιδωτά σε ένα συμπέρασμα και σε ένα ερώτημα. Το 

 
39 Σχετική βιβλιογραφία, Νικολάου Η., Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων και της κατανομής των 
αρμοδιοτήτων των οργάνων του κράτους στην Κύπρο, (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000), 
Λοϊζου A., Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας, (Λευκωσία, 2001), Emilianides  A., Constitutional law in Cyprus, 
(Hague: Kluwer, 2013).  
Σχετική νομολογία, Attorney General v. Ibrahim a.o., (1964) 1 CLR 195, Board for Registration of Architects and 
Civil Engineers v. Kyriakides, (1966) 3 CLR  640, Improvement Board of Eylenja v. Constantinou, (1967) 1 CLR 
167, Matsis v. The Republic, (1969) 3 CLR 245, Police v. Ekdotiki Eteria «Inomeni Dimosiographi Dias Ltd» a.o., 
(1982) 2 CLR  63, Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου κ.ά. ν. Καραγιώργη κ.ά., (1991) 3 ΑΑΔ 159, Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (1991) 3 ΑΑΔ 252, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των 
Αντιπροσώπων, (1991) 3 ΑΑΔ 611, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (1991) 3 ΑΑΔ 631, 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (1992) 3 ΑΑΔ 165, Κυπριακή Δημοκρατία v. Πογιατζή, 
(1992) 3 ΑΑΔ 196, Νικολάου κ.ά. ν. Νικολάου κ.ά., (1992) 1 ΑΑΔ 1338, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των 
Αντιπροσώπων, (1994) 3 ΑΑΔ 93, Κυπριακή Δημοκρατία ν. Kirnouyan κ.ά., (1996) 2 ΑΑΔ 126, Κυπριακή 
Δημοκρατία ν. Κωνσταντινίδη, (1996) 3 ΑΑΔ 206, Μαυρογένης ν. Βουλής των Αντιπροσώπων κ.ά., (1996) 1 ΑΑΔ 
315, Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου κ.ά. ν. Υπουργικού Συμβουλίου κ.ά., (1996) 3 ΑΑΔ 389, Dias United 
Publishing Co Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1996) 3 ΑΑΔ 550., Αντωνίου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1997) 3 
ΑΑΔ 441, Γεωργίου κ.ά. ν. Αστυνομίας, (1999) 2 ΑΑΔ 616, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των 
Αντιπροσώπων, (2000) 3 ΑΑΔ 238, Μαρκιτανής ν. Μουτζούρη, (2000) 1 ΑΑΔ 923, Λαούτας ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας, (2001) 3 ΑΑΔ 40, Εταιρεία Ανδρόνικος Βασιλειάδης & Υιοί Λτδ ν. Βασιλειάδη, (2001) 2 ΑΑΔ 715, 
Πιτσιλλίδης κ.ά. ν. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, (2004) 3 ΑΑΔ 7, Βρούντου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(2006) 3 ΑΑΔ 78, Κωνσταντίνου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2007) 3 ΑΑΔ 267, Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. 
Βουλής των Αντιπροσώπων, (2009) 3 ΑΑΔ 648, Τσιάκκα κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (2010) 3 ΑΑΔ 510, 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων, (2011) 3 ΑΑΔ 777, Παντελή ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 
(2013) 3 ΑΑΔ 360, Χριστοδούλου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (2013) 3 ΑΑΔ 427, Χαραλάμπους 
κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.1480/2011 κ.ά., απόφαση ημ.11/6/2014, Ολ.), 
Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ.740/2011 κ.ά., απόφαση 
ημ.7/10/2014, Ολ.), Δημητρίου κ.ά. ν. Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ.ά., (Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις 
Αρ.1034/2013 κ.ά., απόφαση ημ.9/10/2014, Ολ.). 
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συμπέρασμα είναι πως ως προστατευόμενη ιδιοκτησία θεωρήθηκε η προσδοκία λήψης 

τιμαριθμικού επιδόματος, η οποία δεν είναι δεδομένη, αλλά εξαρτάται από συγκεκριμένους 

παράγοντες. Το ερώτημα είναι γιατί με την ίδια συλλογιστική (α) δεν θεωρήθηκε ιδιοκτησία η 

προσδοκία λήψης προσαύξησης και (β) περιορισμός του δικαιώματος στην ιδιοκτησία η 

αποστέρηση της πιθανότητας λήψης προσαύξησης ως θα γινόταν εάν ο Ν.192(Ι)/2011 δεν 

υπήρχε. 

 

Το τρίτο -και παρά τις διαφωνίες που εκφράσθηκαν- είναι η εσωτερική συνέπεια της απόφασης 

της Μιχαήλ Δ. Έχοντας καταλήξει πως η τιμαριθμική αύξηση και η προσαύξηση μόνο για τους 

εργαζομένους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συνιστούν ιδιοκτησία, η δικαστής 

κατέληξε πως η παγοποίηση αυτών συνιστούσε περιορισμό του ομώνυμου δικαιώματός τους. 

Αντίστροφα, έχοντας καταλήξει πως η προσαύξηση για τους λοιπούς Αιτητές δεν συνιστά 

ιδιοκτησία, κατέληξε πως η παγοποίηση αυτών δεν συνιστούσε καν επέμβαση στο ομώνυμο 

δικαίωμά τους. 

 

3.2.3. Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Στη Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας η θέση των δικαστών Νικολετοπούλου-

Ευσταθίου Δ. και Σεραφείμ Δ. ήταν αντίστοιχη με αυτήν που εκφράσθηκε στη Νικολαΐδη κ.ά. 

ν. Κυπριακής Δημοκρατίας -το σύνολο σχεδόν της οποίας παρατέθηκε αυτούσιο. Το μέτρο 

που επέφερε ο Ν.113(Ι)/2011 προσεγγίσθηκε ως επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 

έχουσα τη μορφή του περιορισμού του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος, θέση που μας βρίσκει 

σύμφωνους για τους λόγους που παρατέθηκαν ανωτέρω. 

 

Η Μιχαήλ Δ. και πάλι εξέφρασε διαφορετική θέση. Σχετικώς ανέφερε: 

 

«Το ερώτημα… που προκύπτει είναι κατά πόσο συνίσταται παραβίαση του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος όταν εισάγεται μέσω νομοθετικής ρύθμισης πρόνοια που να επιβάλλει τη 

συνεισφορά του εργαζομένου, προκειμένου να κατοχυρωθεί η οικονομική δυνατότητα του 

Κράτους να καταβάλει σε αυτούς τους εργαζομένους συντάξεις στο μέλλον. Ποιο είναι, δηλαδή, 

το εγγυημένο συνταγματικό δικαίωμα των Αιτητών που παραβιάζεται; 

  

Στις υπό κρίση υποθέσεις, η μείωση των απολαβών των Αιτητών δεν προκύπτει από μία 

γενικής φύσεως αποκοπή, ως ήταν η περίπτωση στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής 

Δημοκρατίας, αλλά προκύπτει λόγω της καταβολής ενός ποσοστού ή ποσού από τις απολαβές 

ενός υπαλλήλου με σκοπό την επιβίωση του σχεδίου συντάξεων, έτσι ώστε να υπάρχει 
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κεφάλαιο στο μέλλον για καταβολή σύνταξης, μεταξύ άλλων, και στον υπάλληλο που 

καταβάλλει την εισφορά. Πρόκειται, δηλαδή, για αποκοπή με ανταπόδοση. 

  

Έχω την άποψη ότι σε τέτοια περίπτωση δεν προκύπτει περιορισμός ανεπίτρεπτος από το 

Σύνταγμα, εφόσον αυτό που στην πραγματικότητα σκοπείται μέσω της εν λόγω μείωσης είναι 

η ρύθμιση ενός άλλου θεμελιώδους δικαιώματος, αυτού της σύνταξης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

όπου ο νομοθέτης δεν επιδιώκει περιοριστική παρέμβαση σε ένα θεμελιώδες δικαίωμα, τότε 

δεν απαιτείται συνταγματική πρόβλεψη. Όπως αναφέρει ο Τσάτσος Δ. στο «Συνταγματικό 

Δίκαιο», Τόμος Γ', Θεμελιώδη Δικαιώματα, Ι. Γενικό Μέρος, σελ.242: 

  

«Η παρέμβαση του κοινού νομοθέτη σε ένα θεμελιώδες δικαίωμα προϋποθέτει τότε και μόνο 

συνταγματική πρόβλεψη, δηλαδή επιφύλαξη (υπέρ) του νόμου, όταν η παρέμβαση είναι 

περιοριστική. Τότε και μόνο η νομοθετική παρέμβαση αποτελεί πρόβλημα. Όταν η παρέμβαση 

υλοποιεί και διευρύνει το θεμελιώδες δικαίωμα, ο κοινός νομοθέτης δεν χρειάζεται να στηριχτεί 

στο Σύνταγμα…. Αντίθετα, η παροχή αποτελεσματικότερης προστασίας δεν προϋποθέτει 

συνταγματική εξουσιοδότηση και γι' αυτό τέτοιοι νόμοι δεν εμπίπτουν ούτε στην έννοια ούτε 

στην προβληματική της «επιφύλαξης του νόμου»». 

 

Η Μιχαήλ Δ. θεώρησε πως το υπό κρίση μέτρο δεν συνιστούσε καν επέμβαση στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία υπαγόμενο στις προϋποθέσεις του Άρθρου 23 του Συντάγματος. Παραταύτα, 

για σκοπούς πληρότητας της απόφασής της, ανέφερε: 

 

«Και αν ακόμα η εν λόγω αποκοπή εκληφθεί ως περιορισμός στο δικαίωμα των Αιτητών στις 

απολαβές τους, ο περιορισμός αυτός συνιστά αιτιώδη περιορισμό με ειδικό και συγκεκριμένο 

χαρακτήρα, που σύμφωνα με τη συνταγματική θεωρία είναι αποδεκτός». 

 

Η θέση της Μιχαήλ Δ. δεν μας βρίσκει σύμφωνους για τρεις λόγους.  

 

Ο πρώτος είναι η θέση μας πως ως ιδιοκτησία προστατεύεται η αξίωση λήψης μισθού 

καθορισμένου ύψους, ήτοι του προβλεπόμενου κατά τον χρόνο πρόσληψης, και η ένεκα 

τούτου άποψή μας πως κάθε επέμβαση στο ύψος του μισθού, ανεξαρτήτως έκτασης και 

σκοπού, συνιστά επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία.  

 

Ο δεύτερος είναι πως η συλλογιστική της Μιχαήλ Δ. συμπλέκει το δεύτερο και το τρίτο ερώτημα 

που, ως είδαμε, πρέπει να εξετάζονται (διαδοχικά) προς αξιολόγηση κάθε κατ’ ισχυρισμό 

επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Το κατά πόσο υπάρχει επέμβαση στο δικαίωμα 

στην ιδιοκτησία και ποια η μορφή αυτής είναι ερώτημα διακριτό -και μάλιστα προγενέστερο- 
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του ποιος ο σκοπός της επέμβασης αυτής. Ο σκοπός αυτός εξετάζεται κατά τον έλεγχο του 

τρίτου ερωτήματος, και συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο του κατά πόσο μία επέμβαση 

εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος ή όχι. Τούτο δε ισχύει ακόμη και όταν ο 

επιδιωκόμενος αυτός σκοπός, το επικαλούμενο δημόσιο συμφέρον, συνίσταται στην 

πραγμάτωση και/ή προστασία δικαιωμάτων τρίτων ή και των ιδίων προσώπων. 

 

Ο τρίτος λόγος -άμεσα συνδεδεμένος με τον δεύτερο -είναι η διαφωνία μας με την ανάγνωση 

του παρατεθέντος από τη Μιχαήλ Δ. αποσπάσματος του Τσάτσου.  Κατά την κρίση μας, αυτό 

που το εν λόγω απόσπασμα υποδηλώνει -ή ορθότερα με σαφήνεια αναφέρει- είναι πως όταν 

ένας νόμος υιοθετείται για να πραγματώσει ένα προβλεπόμενο από το Σύνταγμα δικαίωμα, 

δεν απαιτείται προς τούτο σχετική συνταγματική πρόνοια40. Αντίθετα, όταν ένας νόμος 

περιορίζει ένα δικαίωμα, απαιτείται σχετική συνταγματική πρόνοια. Τούτο, ως είδαμε, δεν 

ανατρέπεται όταν ο περιορισμός αυτός ταυτόχρονα πραγματώνει ένα άλλο δικαίωμα ή μία 

άλλη έκφανση του ίδιου δικαιώματος. Διαφορετικά, η συνταγματική πρόβλεψη στο Άρθρο 

23(3) του Συντάγματος πως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία μπορεί να περιορισθεί προς 

προστασία των δικαιωμάτων τρίτων, καθώς και η αντίστοιχη πρόβλεψη όσον αφορά την 

απαλλοτρίωση και επίταξη ιδιοκτησίας στο Άρθρο 3 του Περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως 

Ν.15/62 και στο το Άρθρο 3 του Περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Ν.21/62 αντίστοιχα, που 

υιοθετήθηκαν δυνάμει συνταγματικών επιφυλάξεων του Άρθρου 23(4 και 8) του Συντάγματος, 

θα ήταν άνευ αντικειμένου, άνευ κανονιστικής ισχύος.  

 

3.3. Τρίτο ερώτημα: Οι επεμβάσεις που επέφεραν τα υπό κρίση μέτρα ήταν 

σύμφωνες με τις προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία; 

 

Το Άρθρο 23 του Συντάγματος απαιτεί, προκειμένου μία επέμβαση στο δικαίωμα στην 

ιδιοκτησία να είναι δικαιολογημένη, να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις: (α) να προβλέπεται 

δια νόμου, (β) να εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος και (γ) να τηρεί την αρχή της 

αναλογικότητας. Ανάλογα με τη μορφή της επέμβασης, το κείμενο του Άρθρου 23 του 

Συντάγματος εξειδικεύει κάποιες από τις προϋποθέσεις αυτές. Σχετικά με τους περιορισμούς, 

που είναι και η μορφή επέμβασης που, ως είδαμε, επέφεραν τα υπό κρίση μέτρα, το Άρθρο 

23(3) του Συντάγματος εξειδικεύει τόσο τη δεύτερη όσο και την τρίτη προϋπόθεση. 

 

 
40 Όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, τέτοιοι νόμοι θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι αυτοί που ρυθμίζουν 
τον τρόπο κτήσης και διάθεσης ιδιοκτησίας, αυτοί που κατοχυρώνουν αστικά και ποινικά αδικήματα προστατεύοντα 
την ιδιοκτησία κ.ά. 
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Προκειμένου ένας περιορισμός να πληροί τη δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού 

δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να εξυπηρετεί έναν από τους ρητά και περιοριστικά 

αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπούς. Συγκεκριμένα, ο περιορισμός 

πρέπει να εξυπηρετεί (α) τη δημόσια ασφάλεια, (β) τη δημόσια υγεία, (γ) τα δημόσια ήθη, (δ) 

την πολεοδομία, (ε) την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση για δημόσια ωφέλεια και (στ) την 

προστασία δικαιωμάτων τρίτων. Με άλλα λόγια, το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος δεν θέτει το 

δικαίωμα στην ιδιοκτησία υπό τη δαμόκλειο σπάθη ενός γενικού δημοσίου συμφέροντος, αλλά 

εξειδικεύει αυτό με τρόπο συγκεκριμένο και δεν επιτρέπει περιορισμούς για οποιοδήποτε άλλο 

σκοπό, ακόμη και δημοσίου συμφέροντος41. 

 

Προκειμένου δε ένας περιορισμός να τηρεί την τρίτη προϋπόθεση της αρχής της 

αναλογικότητας, το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος απαιτεί αυτός να είναι απολύτως αναγκαίος 

και «όστις μειώνει ουσιωδώς την οικονομικήν αξίαν της τοιαύτης ιδιοκτησίας… να καταβάλληται 

το ταχύτερον δικαία αποζημίωσις, καθοριζομένη, εν περιπτώσει διαφωνίας, υπό πολιτικού 

δικαστηρίου»42.  

 
41 Σχετικά, Glazer N., Realizing the public interest: Reflections on an elusive Goal, (Fall 2007) Daedalus 136(4), 
σελ.30-36, Goldston J., Public interest litigation in central and eastern Europe: Roots, prospects and challenges, 
(May 2006) Human Rights Quarterly 28(2), σελ.492-528, Lee D., Public interest or private interest?, (May 2002) 
Ideas on Liberty 52(5), σελ.42-43, Lewis C., In pursuit of the public interest, (September-October 2006) Public 
Administration Review 66(5), σελ.694-701, MacNair D., In the name of the public good: ‘Public interest’ as a legal 
standard, (February 2006) Canadian Criminal Law Review 10(2), σελ.175-204, O’Flynn I., Deliberating about the 
public interest, (2010) Res Publica 16, σελ.299-315, Αλιβιζάτος Ν., Η δημόσια ωφέλεια στην αναγκαστική 
απαλλοτρίωση, (1993) Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, σελ.8 επ., Βενιζέλος Ε., Το γενικό συμφέρον 
και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων: Κριτική προσέγγιση των τάσεων της νομολογίας, 
(Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1990), σελ.13, 39,  Δαγτόγλου Π., Δημόσιο συμφέρον και Σύνταγμα, (1986) Το 
Σύνταγμα, σελ.425-439, Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό δίκαιο: Ατομικά δικαιώματα, 4η αναθεωρημένη έκδοση, 
(Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012), σελ. 145-154, Καψάλη Β., Δημόσιο συμφέρον και έλεγχος 
συνταγματικότητας στο πλαίσιο της οικονομικής ελευθερίας, 2008 Δικαιώματα του Ανθρώπου 38, σελ.511-567, 
Λαζαράτος Π., Δημοσιονομικό συμφέρον και δίκαιο της ανάγκης, (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013) Θεωρία και 
Πράξη Διοικητικού Δικαίου, σελ.686-692, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 
όπ.π., σελ.122-126, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., 
σελ.39-40, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., 
σελ.33-35, 106-111. 
42 Όσον αφορά τον όρο «ουσιώδης μείωση της οικονομικής αξίας», το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αναφέρει πως το 
ερώτημα εάν υπάρχει ή όχι τέτοια μείωση είναι ζήτημα γεγονότων και κρίνεται στη βάση των περιστατικών της κάθε 
υπόθεσης. Υποχρέωση αποζημίωσης υπάρχει μόνο όταν ο περιορισμός επιφέρει τέτοια μείωση που δεν 
αναμένεται να γίνει αποδεκτή από τον πολίτη άνευ αποζημίωσης. Αυτό, εξάλλου, που ενδιαφέρει είναι μονάχα η 
ουσιώδης μείωση της οικονομικής αξίας της ιδιοκτησίας και όχι ο ουσιώδης επηρεασμός της από οποιαδήποτε 
άλλη άποψη, όπως η ανάπτυξη, η χρήση ή άλλη. Σχετικές, Christodoulides ν.  Mayor of Famagusta, (1963) 2 CLR 
35, Kirzis a.o. v. The Republic, (1965) 3 CLR 46, Γεωργαλλίδου κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα, (2001) 1 ΑΑΔ 365. 
Όσον αφορά τον όρο «δίκαιη αποζημίωση», αν και δεν έχουμε εντοπίσει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
αφορώσα περιορισμό του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, που να πραγματεύεται αυτήν, διαφωτιστική θεωρούμε την 
απόφαση Σεργίδης κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, (1991) 1 ΑΑΔ 119, η οποία αφορούσε απαλλοτρίωση. Στην εν 
λόγω υπόθεση, το Ανώτατο Δικαστήριο σημείωσε πως «ετυμολογικά ο όρος «δίκαιη» συναρτάται με το ίσον, που… 
δεν μπορεί να πάρει άλλη διάσταση από την εξίσωση της αποζημίωσης με την ουσιαστική απώλεια».  
Όσον αφορά, τέλος, τον όρο «ταχύτερον», οι σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που εκδόθηκαν στο 
πλαίσιο εξέτασης περιορισμών του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, αρκούνται στο να αναφέρουν πως «το ταχύτερον» 
δεν είναι συνώνυμο του «προκαταβολικώς», χωρίς οποιαδήποτε άλλη επεξήγηση. Σχετικές Thymopoulos a.o. v. 
Municipal Corporation of Nicosia, (1967) 3 CLR 588, Tryphonos a.o. v. Municipality of Nicosia, (1988) 3 CLR 901. 
Διαφωτιστική θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι η υπόθεση Ιωσηφίδης ν. Γενικού Εισαγγελέα, (1990) 3 ΑΑΔ 
4599, η οποία πραγματευόταν τη νομιμότητα επίταξης ιδιοκτησίας -για την οποία το Άρθρο 23(8) του Συντάγματος 
θέτει την ίδια προϋπόθεση- και στην οποία ελέχθη πως, αν και ο όρος «ταχύτερον» δεν σημαίνει καταβολή της 
εύλογης αποζημίωσης ταυτόχρονα με την επέμβαση, σίγουρα δεν επιτρέπει και δεν νομιμοποιεί τη μεγάλη 
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Ως αναφέρθηκε, σε όλες τις υπό σχολιασμό υποθέσεις, το Διοικητικό Δικαστήριο, είτε 

ομόφωνα με δύο διαφορετικές συλλογιστικές είτε κατά πλειοψηφία, προσέγγισε τα υπό κρίση 

μέτρα ως περιορισμούς του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Προχώρησε, έτσι, να εξετάσει κατά 

πόσο πληρούνταν οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης επέμβασης σε αυτό.  

 

Και στις τρεις αποφάσεις, το σύνολο των δικαστών που (και όπου) αποδέχτηκαν πως υπήρχε 

περιορισμός του δικαιώματος, φαίνεται να αποδέχτηκαν πως αυτός πληρούσε την πρώτη 

προϋπόθεση της πρόβλεψης δια νόμου. Δεν προβήκαν σε σχετική ρητή αναφορά ούτε σε 

οποιαδήποτε σχετική ανάλυση και είναι η θέση μας πως τούτο οφείλεται στην ευκολία -εάν 

μας επιτραπεί ο όρος- διαπίστωσης της πλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής. Για τον ίδιο λόγο  

κρίνουμε δέον όπως δεν αναφέρουμε σχετικώς περισσότερα43.  

 

Εν μέρει διαφορετικά ήταν τα πράγματα αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση της 

εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Και πάλι, η κατάληξη των δικαστών που (και 

όπου) αποδέχτηκαν πως υπήρχε περιορισμός του δικαιώματος στην ιδιοκτησία ήταν 

ομόφωνη. Εν αντιθέσει, όμως, με την πρώτη προϋπόθεση, η κατάληξη αυτή ήταν αρνητική 

και αποτέλεσε σημείο εκτενούς ανάλυσης. Είναι, μάλιστα, ενδιαφέρον πως, στο σύνολο των 

αποφάσεων -με την επιφύλαξη της απόφασης της Μιχαήλ Δ. στη Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής 

Δημοκρατίας, οι δικαστές έχοντας διαπιστώσει μη πλήρωση της δεύτερης προϋπόθεσης, δεν 

 
καθυστέρηση και την πλήρη αδιαφορία της Δημοκρατίας. Βέβαια, δέον στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως, στην 
υπόθεση Aristides a.o. v. The Republic, (1983) 3 CLR 1507, η οποία ομοίως αφορούσε επίταξη και στο πλαίσιο 
της οποίας είχε παρέλθει σχεδόν μία δεκαετία από τότε που η αποζημίωση κατέστη απαιτητή μέχρι την έκδοση της 
απόφασης, το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε πως, υπό τις περιστάσεις, δεν είχε παραβιαστεί η πρόνοια του 
Άρθρου 23(8) του Συντάγματος για καταβολή αποζημίωσης το ταχύτερο. 
Επίσης σχετικά, Alexy R., A theory of constitutional rights, translated by Rivers J., (Oxford: Oxford University Press, 
2002), Alexy R., Constitutional rights and constitutional review, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
http://www.ius.bg.ac.rs/konferencije/2014.10.24.%20Fundamental%20Rights/Alexy.pdf, [20/4/2019], Alexy R., 
Formal principles: Some replies to critics, (2014) International Journal of Constitutional Law 12(3), σελ.511-524, 
Alexy R., On constitutional rights to protection, (2009) Legisprudence 3(1), σελ.1-17, Alexy R., Balancing, 
constitutional review and representation, (2005) International Journal of Constitutional Law 3, σελ.572-581, Alexy 
R., Constitutional rights, balancing and rationality, (June 2003) Ratio Juris 16(2), σελ.131-140, Barak A., 
Proportionality: Constitutional rights and their limitations, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 
Buontempo N., A discussion of Robert Alexy’s theory of constitutional rules and constitutional principles as a model 
for adjudication, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.elsa.org.mt/wp-content/uploads/2016/04/First-Art-A-
DISCUSSION-OF-ROBERT-ALEXY%E2%80%99S-THEORY-OF.pdf, [20/4/2019], Klatt M., Institutionalized 
reason: The jurisprudence of Robert Alexy, (Oxford: Oxford University Press, 2012), συγκεκριμένα  Robert Alexy’s 
philosophy of law as system, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.scribd.com/document/138973926/Robert-
Alexy-Philosophy-of-Law-as-System, [20/4/2020], Möller K., Balancing and the structure of constitutional rights, 
(2007) International Journal of Constitutional Law 5(3), σελ.453-468, Βλαχόπουλος Σ., Θεμελιώδη δικαιώματα, 
(Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017), σελ.25-26, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και κοινωνικά 
δικαιώματα, όπ.π., σελ.126-131, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες, όπ.π., σελ.40-41, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην κυπριακή 
έννομη τάξη, όπ.π., σελ.36-50, 111-115. 
43 Σχετικά, Βλαχόπουλος Σ., Θεμελιώδη δικαιώματα, όπ.π., σελ.25, Μανιτάκης Α., Κράτος-Δικαίου και δικαστικός 
έλεγχος της συνταγματικότητας, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1994), για την ασφάλεια και βεβαιότητα 
δικαίου σελ.71-75, για την αρχή της νομιμότητας σελ.81-140, Χρυσόγονος Κ. και Βλαχόπουλος Σ., Ατομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα, όπ.π., σελ.120-122, 135-136, Παρασκευάς Κ., Κυπριακό συνταγματικό δίκαιο: Θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες, όπ.π., σελ.37-39, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση 
στην κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., σελ.32-33, 105-106. 

http://www.ius.bg.ac.rs/konferencije/2014.10.24.%20Fundamental%20Rights/Alexy.pdf
http://www.elsa.org.mt/wp-content/uploads/2016/04/First-Art-A-DISCUSSION-OF-ROBERT-ALEXY%E2%80%99S-THEORY-OF.pdf
http://www.elsa.org.mt/wp-content/uploads/2016/04/First-Art-A-DISCUSSION-OF-ROBERT-ALEXY%E2%80%99S-THEORY-OF.pdf
https://www.scribd.com/document/138973926/Robert-Alexy-Philosophy-of-Law-as-System
https://www.scribd.com/document/138973926/Robert-Alexy-Philosophy-of-Law-as-System
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προέβησαν σε έλεγχο πλήρωσης της τρίτης προϋπόθεσης. Αυτόματα κατέληξαν σε 

συμπέρασμα παραβίασης του Άρθρου 23 του Συντάγματος και συνεπώς, 

αντισυνταγματικότητας των υπό κρίση νόμων. 

 

3.4. Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, ως είδαμε, δόθηκαν δύο χωριστές αποφάσεις. 

Μία από τη  Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ., με την οποία συμφώνησε ο Σεραφείμ Δ., και μία 

από τη Μιχαήλ Δ. Ως επίσης είδαμε, και στις δύο αποφάσεις αφιερώθηκε χώρος στην εξέταση 

τήρησης της δεύτερης προϋπόθεσης. 

 

Στην απόφαση των Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. και Σεραφείμ Δ. παρατέθηκαν, καταρχάς, 

σχετικά αποσπάσματα από τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 

Χαραλάμπους κ.ά. ν. Υπουργού Οικονομικών και Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συγκεκριμένα, από την απόφαση της πλειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Κυπριακής 

Δημοκρατίας παρατέθηκε το εξής απόσπασμα: 

 

«…Δεν συμφωνούμε με την εισήγηση ότι η αποκοπή έκτακτης εισφοράς από τους μισθούς και 

συντάξεις μπορεί να δικαιολογηθεί δυνάμει του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος για λόγους 

δημόσιας ωφέλειας, οι οποίοι, όπως ισχυρίζονται [οι Καθ’ ων η αίτηση], είναι συνυφασμένο με 

το δημόσιο συμφέρον της εξόδου του Κράτους από την οικονομική κρίση.  Η περικοπή μισθών 

δεν μπορεί να συνδεθεί με τη δημόσια ωφέλεια, εφόσον το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος 

συνδέει την προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας με την επιβολή όρων, δεσμεύσεων ή 

περιορισμών στην ιδιοκτησία για σκοπούς πολεοδομίας ή αναπτύξεως και χρησιμοποιήσεως 

της ιδιοκτησίας, κάτι που δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση»44. 

 
44 Όσον αφορά το σχετικό απόσπασμα της απόφασης της πλειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. ν. Κυπριακής 
Δημοκρατίας δέον στο σημείο αυτό όπως δύο πράγματα σημειωθούν. Το πρώτο είναι πως στο προοίμιο του εκεί 
υπό κρίση νόμου Ν.112(Ι)/2011 αναφερόταν ως σκοπός η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής περιόδου που 
διερχόταν η Δημοκρατία και η αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής της κατάστασης σε συνέχεια 
των γεγονότων της 11ης Ιουλίου 2011, ήτοι της  έκρηξης του Μαρί. Δηλαδή, ο ίδιος σκοπός που αναφερόταν και 
στον υπό κρίση στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας Ν.168(Ι)/2012, με την επιφύλαξη της αναφοράς στην 
έκρηξη του Μαρί. Το δεύτερο είναι πως, παρά την ανωτέρω τοποθέτηση της πλειοψηφίας στη Χαραλάμπους κ.ά. 
ν. Υπουργού Οικονομικών, η τελική κατάληξή της ήταν πως δεν υπήρχε παραβίαση του Άρθρου 23 του 
Συντάγματος. Πρόκειται για μία κατάληξη η οποία δημιουργεί σοβαρά λογικά και νομικά κενά. Βεβαίως, θα 
μπορούσαν να δοθούν εξηγήσεις, όπως ότι η κατάληξη αυτή αποτελεί απόρροια της εξής συλλογιστικής: Ως 
ιδιοκτησία προστατεύεται μονάχα ο μισθός τέτοιου ύψους που δεν πλήττει τον πυρήνα του δικαιώματος και/ή την 
αξιοπρεπή διαβίωση του ατόμου, ο Ν.112(Ι)/2011 δεν επέβαλε μέτρο το οποίο έπληττε τον πυρήνα του 
δικαιώματος και/ή την αξιοπρεπή διαβίωση των Αιτητών, άρα ο Ν.112(Ι)/2011 δεν επέφερε καν επέμβαση στο 
δικαίωμά τους στην ιδιοκτησία. Σε μία τέτοια προσπάθεια προβαίνει και η Μιχαήλ Δ. στην απόφασή της στη 
Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, η αλήθεια παραμένει πως στην απόφαση της 
πλειοψηφίας δεν αναφέρεται μία τέτοια συλλογιστική, ενώ κάποιες τοποθετήσεις της, όπως η ανωτέρω 
παρατεθείσα ή η αναφορά σε μη ανάγκη καταβολής αποζημίωσης λόγω μη ουσιώδους μείωσης -σκέψη που 
σχετίζεται με την αρχή της αναλογικότητας και προϋποθέτει αποδοχή της ύπαρξης επέμβασης στο δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία, καθιστούν την αποδοχή τέτοιων εξηγήσεων δύσκολη -εάν όχι αδύνατη.  
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Από την απόφαση δε της πλειοψηφίας στην Κουτσελίνη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

παρατέθηκε το εξής απόσπασμα: 

 

«Η πρόνοια του Άρθρου 23(3) ότι περιουσιακό δικαίωμα μπορεί να περιοριστεί δια νόμου για 

σκοπούς ανάπτυξης και χρησιμοποίησης ιδιοκτησίας προς προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας, 

δεν ταυτίζεται με τον περιορισμό περιουσιακού δικαιώματος για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος.  Είναι ένα πράγμα να περιορίζεται το ιδιοκτησιακό δικαίωμα κάποιου για 

σκοπούς δημοσίου συμφέροντος (που δεν προνοείται στο Άρθρο 23) και άλλο πράγμα να 

περιορίζεται το δικαίωμα του υπέρ της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης της ιδιοκτησίας του 

προς προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας (που προνοείται)». 

 

Στη συνέχεια, οι Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. και Σεραφείμ Δ., σημειώνοντας πως 

αναφερόμενος στο προοίμιο του Ν.168(Ι)/2012 σκοπός ήταν ο περιορισμός των δαπανών του 

δημόσιου τομέα προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης, 

κατέληξαν: 

 

«Στέρηση ή περιορισμός του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 23(2) 

του Συντάγματος, «δεν δύναται να επιβληθή ειμή ως προβλέπεται υπό του παρόντος 

άρθρου». Στους δε επιτρεπόμενους από το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος περιορισμούς δεν 

περιλαμβάνεται ο λόγος που οι Καθ' ων η αίτηση επικαλούνται. Συνεπώς, δεν θα μπορούσε να 

θεωρηθεί και ως συνταγματικά επιτρεπτή ερμηνεία του προστατευόμενου αγαθού εν τη εννοία 

του Άρθρου 23(1) του Συντάγματος όποια ερμηνεία θα επέτρεπε περιορισμό του δικαιώματος 

ιδιοκτησίας, ο οποίος θα ήταν εκτός του συνταγματικά επιτρεπόμενου και θα εξοβέλιζε τις 

διατάξεις των Άρθρων 23(2) και 23(3) του Συντάγματος. 

 

Συνεπώς, εφόσον διαπιστώνεται ως προς το πρώτο ζητούμενο ότι οι περιορισμοί στη 

μισθοδοσία των Αιτητών, στη βάση των προνοιών του επίδικου νόμου, δεν εμπίπτουν στους 

ρητά προβλεπόμενους ως επιτρεπόμενους στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος, έπεται ότι και ο 

επίδικος νόμος με το επίμαχο άρθρο αυτού, ελεγχόμενος για την συνταγματικότητά του, 

αντίκειται προς το Σύνταγμα, αφού πρόκειται για περιορισμούς που επιβλήθηκαν κατά 

παράβαση του Άρθρου 23 του Συντάγματος, χωρίς να απαιτείται όπως το Δικαστήριο 

υπεισέλθει σε εξέταση οποιασδήποτε άλλης πτυχής του θέματος». 

 

Αντίστοιχη θα λέγαμε ήταν και η συλλογιστική της Μιχαήλ Δ., η οποία σχετικώς ανέφερε: 

 

«Ο [υπό κρίση] περιορισμός… δεν φαίνεται να προκύπτει από νόμιμη αιτία. Στην έκθεση της 

κοινοβουλευτικής επιτροπής οικονομικών και προϋπολογισμού για το υπό κρίση νομοσχέδιο… 
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αναφέρεται ως λόγος της προτεινόμενης μείωσης των απολαβών ο περιορισμός «των 

δαπανών της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς αποφυγή 

περαιτέρω επιδείνωσης της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης». 

 

Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά στην εισηγητική έκθεση, η οποία αναφέρει ότι η προτεινόμενη 

ρύθμιση προωθείται «στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας του Κράτους για 

δημοσιονομική εξυγίανση και καθίσταται αναγκαία μετά και τις σχετικές επαφές που έγιναν με 

τους κοινωνικούς ετέρους και τα πολιτικά κόμματα, τόσο σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο όσο και 

σε επίπεδο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με εκπροσώπους της Τρόικα». 

 

Σχετική αναφορά περιλαμβάνεται και στο προοίμιο του νόμο… 

 

Επομένως, όπως με σαφήνεια προκύπτει από τα πιο πάνω, ο σκοπός επιβολής του 

περιορισμού ήταν η δημοσιονομική ρύθμιση ή στην ευρύτερη του αντίληψη το δημόσιο 

συμφέρον αιτίες που δεν περιλαμβάνονται στους λόγους για τους οποίους το Άρθρο 23(3) του 

Συντάγματος επιτρέπει την επιβολή περιορισμού στο ιδιοκτησιακό δικαίωμα. 

 

Για τους πιο πάνω λόγους, καταλήγω ότι το Άρθρο 3 του νόμου παραβιάζει τις διατάξεις του 

Άρθρου 23 του Συντάγματος». 

 

Η συλλογιστική του συνόλου των δικαστών -η οποία φαίνεται να ταυτίζεται- μας βρίσκει μόνο 

εν μέρει συμφώνους. Η θέση πως το Άρθρο 23 του Συντάγματος δεν επιτρέπει περιορισμούς 

του δικαιώματος στην ιδιοκτησία για οποιοδήποτε σκοπό δημοσίου συμφέροντος, αλλά 

μονάχα για τους ρητά και περιοριστικά αναφερόμενους στην παράγραφο (3) αυτού σκοπούς 

σαφώς μας βρίσκει σύμφωνους. Επιπλέον, σύμφωνους μας βρίσκει η θέση πως άλλο πράγμα 

είναι η εξυπηρέτηση της δημόσιας ωφέλειας γενικά -πράγμα που δεν προβλέπεται- και άλλο 

είναι η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση ιδιοκτησίας για τη δημόσια ωφέλεια -πράγμα που 

προβλέπεται. Το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος δεν αρκείται στο (δια του περιορισμού) να 

εξυπηρετείται η δημόσια ωφέλεια, αλλά  απαιτεί η περιορισθείσα ιδιοκτησία να αναπτύσσεται 

και να χρησιμοποιείται προς τούτη. 

 

Αντίθετα, η θέση πως ο επιδιωκόμενος από τον Ν.168(Ι)/2012 σκοπός δεν μπορούσε να 

υπαχθεί σε κάποιον από τους αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπούς 

δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Θεωρούμε πως ο εν λόγω σκοπός μπορούσε να υπαχθεί 

ακριβώς στην «ανάπτυξη και χρησιμοποίηση για τη δημόσια ωφέλεια». Δεν αγνοούμε, βέβαια, 

πως προκειμένου η ερμηνεία αυτή να είναι πειστική απαιτείται να ξεπεράσει δύο εμπόδια.  
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Το πρώτο είναι η αρχή πως οι προϋποθέσεις περιορισμού ενός δικαιώματος, και επί του 

προκειμένου του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, πρέπει να ερμηνεύονται στενά45. Απάντηση θα 

μπορούσε να αποτελέσει η αποδοχή της θέσης πως μία τέτοια ερμηνεία που να καλύπτει και 

τον εδώ επιδιωκόμενο σκοπό δεν είναι διευρυντική, αλλά εξελικτική, προκειμένου να 

καλύπτονται οι εμφανισθείσες ανάγκες του Κράτους.  

 

Το δεύτερο εμπόδιο είναι πως η εν λόγω φράση αναφέρεται σε «ανάπτυξη και 

χρησιμοποίηση» ιδιοκτησίας προς προαγωγή της δημόσιας ωφέλειας46. Φαίνεται, δηλαδή, να 

αφορά περιπτώσεις που το Κράτος επιβάλλει και/ή προβαίνει το ίδιο στην ανάπτυξη και τη 

χρήση ενός αντικειμένου ιδιοκτησίας, χωρίς να μεταβάλλει το ίδιο το αντικείμενο και σαφώς, 

το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, προς εξυπηρέτηση της δημόσιας ωφέλειας. Ο Ν.168(Ι)/2012 

εκ πρώτης φαίνεται να μην επηρέαζε απλά τη χρήση του μέρους των μισθών που 

αντιστοιχούσε στη μείωση, αλλά να έπαυε την καταβολή του. Απάντηση θα μπορούσε να 

αντληθεί από την πρακτική εφαρμογή του νόμου. Το ύψος των επηρεαζόμενων μισθών 

ονομαστικά δεν μεταβλήθηκε. Το μέρος αυτών που αντιστοιχούσε στην προβλεπόμενη 

μείωση αποκοπτόταν από το ίδιο το Κράτος και καταβαλλόταν, ως το Άρθρο 6 του νόμου 

προέβλεπε, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Ένδειξη προς τούτο αποτελεί το γεγονός πως 

από τον Ιούλιο του 2018 άρχισε η αποκατάσταση των επηρεασθέντων μισθών στην προτέρα 

τους κατάσταση όχι δια της παροχής αυξήσεων, αλλά δια της μείωσης των μειώσεων47. Θα 

μπορούσε, λοιπόν, να υποστηριχθεί πως η επέμβαση του Ν.168(Ι)/2012 οδηγούσε σε 

περιορισμό, προκειμένου δια της ανάπτυξης και χρήσης του μέρους των μισθών που 

αντιστοιχούσε στην προβλεπόμενη μείωση να εξυπηρετηθεί η δημόσια ωφέλεια.  

 

Η αποδοχή της ανωτέρω θέσης θα οδηγούσε σε πλήρωση της δεύτερης προϋπόθεσης 

δικαιολογημένης επέμβασης στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία και θα οδηγούσε σε έλεγχο της 

τρίτης προϋπόθεσης της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Ως είδαμε, η εν λόγω 

προϋπόθεση εξειδικεύεται στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος δια της απαίτησης καταβολής 

αποζημίωσης υπό κάποιες προϋποθέσεις. Κατά την κρίση μας, το υπό κρίση μέτρο τηρούσε 

την αρχή της αναλογικότητας. Η στάθμιση από τη μία, του αθροίσματος της έκτασης της 

επέμβασης και των συνεπειών αυτής στις εμπλεκόμενες δικαιολογητικές του δικαιώματος στην 

 
45 Η αρχή αυτή απαντάται και στο Άρθρο 33 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει: 
«1. Τηρουμένων των διατάξεως του Συντάγματος των σχετικών προς την κατάστασιν εκτάκτου ανάγκης, τα υπό του 
παρόντος μέρους ηγγυημένα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίαι δεν υπόκεινται εις οιονδήποτε έτερον όρον, 
δέσμευσιν ή περιορισμόν πλην των εν τω παρόντι μέρει οριζομένων. 
2. Αι διατάξεις του παρόντος μέρους αι αναφερόμεναι εις τοιούτους όρους, δεσμεύσεις ή περιορισμούς δέον να 
ερμηνεύωνται στενώς και να μη εφαρμόζωνται δι’ οιονδήποτε σκοπόν διάφορον εκείνου δι’ ον εθεσπίσθησαν». 
46 Είναι ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως δεν έχουμε εντοπίσει απόφαση κυπριακού δικαστηρίου 
όπου να ερμηνεύεται η φράση «ανάπτυξη και χρησιμοποίηση» που απαντάται στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος.  
47 Σε σχετική παρατήρηση προέβη και η Μιχαήλ Δ. στην απόφασή της, όπου σημείωσε ότι «οι μισθολογικές 
κλίμακες ουδέποτε τροποποιήθηκαν, αλλά η επέμβαση στο ύψος των απολαβών επήλθε με τον υπό κρίση νόμο». 
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ιδιοκτησία αρχές, και από την άλλη, του αθροίσματος της σημασίας του επιδιωκόμενου 

σκοπού και των συνεπειών της επέμβασης προς υλοποίηση αυτού, γέρνουν την πλάστιγγα 

υπέρ της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Θεωρούμε δε πως η επέμβαση δεν ήταν 

τέτοια που να μείωσε ουσιωδώς την οικονομική αξία της επηρεασθείσας ιδιοκτησίας ώστε να 

απαιτείται καταβολή αποζημίωσης. Καίτοι η μείωση έφτασε το 17.5% -και στο πλαίσιο των 

υπό κρίση προσφυγών το 10.5%, αυτή ήταν κλιμακωτή και περιορισμένης (τελικά) διάρκειας. 

Εξάλλου, μία τέτοια απαίτηση θα ήταν αντίθετη στον ίδιον τον επιδιωκόμενο σκοπό και θα 

καθιστούσε το υπό κρίση μέτρο ακατάλληλο για την επίτευξή του48.  

 

Παρά την εσωτερική συνέπεια, λοιπόν, και των δύο αποφάσεων που εκδόθηκαν στα πλαίσια 

της Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, η κατάληξη αυτών δεν μας βρίσκει σύμφωνους. 

 

3.5. Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Στην Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο οι Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. και 

ο Σεραφείμ Δ. όσο και η Μιχαήλ Δ., στο βαθμό που θεώρησε πως οι τιμαριθμικές αυξήσεις και 

οι προσαυξήσεις συνιστούσαν ιδιοκτησία και η παγοποίησή τους περιορισμό του δικαιώματος 

στην ιδιοκτησία, υιοθέτησαν αναφορικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα τη θέση που 

εξέφρασαν και στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας. Ισχύουν, επομένως, και εδώ 

όσα αμέσως ανωτέρω αναφέρθηκαν. 

 

3.6. Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Στη Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας η θέση των Νικολετοπούλου-Ευσταθίου Δ. και 

Σεραφείμ Δ. επί του θέματος ήταν η ίδια όπως και στις δύο ανωτέρω υποθέσεις. 

 

Η Μιχαήλ Δ., ως είδαμε, κατέληξε πως το υπό κρίση μέτρο που επέφερε ο Ν.113(Ι)/2011 δεν 

συνιστούσε καν επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Δεδομένου τούτο θα μπορούσε να 

μην προβεί σε οποιαδήποτε τοποθέτηση σχετικά με το εδώ εξεταζόμενο ερώτημα. Παρόλα 

αυτά σημείωσε: 

 

 
48 Σχετικά, Γιάλλουρου Σ., Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η οικονομική κρίση στην κυπριακή έννομη τάξη, όπ.π., 
σελ.216-220, 225-229. 
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«Και αν ακόμα η εν λόγω αποκοπή εκληφθεί ως περιορισμός στο δικαίωμα των Αιτητών στις 

απολαβές τους, ο περιορισμός αυτός συνιστά αιτιώδη περιορισμό με ειδικό και συγκεκριμένο 

χαρακτήρα, που σύμφωνα με τη συνταγματική θεωρία είναι αποδεκτός49…  

  

Πρόσθετα, σύμφωνα με τη θεωρία της σύγκρουσης θεμελιωδών δικαιωμάτων, κατά τη 

στάθμιση των συμφερόντων και προς αποφυγή του κινδύνου της υποκειμενικής κρίσης, η 

διακριτική ευχέρεια που έχει το αρμόδιο όργανο «πρέπει να ασκείται με κριτήρια αντικειμενικά 

και όχι με βάση αυθαίρετες κατατάξεις και υποκειμενικές εκτιμήσεις ιδεολογικής ή πολιτικής 

υφής». Πρέπει, δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις, να γίνεται στάθμιση της προστασίας του ενός 

δικαιώματος έναντι του περιορισμού του άλλου ως ζήτημα πραγματικό, εξαρτώμενο από τις 

συντρέχουσες συγκυρίες50… 

  

Οι Καθ' ων η αίτηση φαίνεται να προέβησαν στη λήψη του συγκεκριμένου μέτρου με σκοπό τη 

διάσωση του σχεδίου συντάξεων. Δεν λήφθηκε το συγκεκριμένο μέτρο ούτε γενικώς και 

αορίστως «προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της υφιστάμενης δημοσιονομικής 

κατάστασης» (ως ήταν η περίπτωση στη Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας), αλλά ούτε 

και χωρίς την προηγούμενη αναγκαία μελέτη και διερεύνηση του ζητήματος. 

  

Συνεπώς, το μέτρο σκοπό είχε τη διαφύλαξη του δικαιώματος των εργαζομένων σε σύνταξη σε 

αντίθεση με τον περιορισμό του ύψους των απολαβών των Αιτητών. Σταθμίζοντας τις δύο πιο 

πάνω παραμέτρους, καταλήγω ότι η ανάγκη για διαφύλαξη του δικαιώματος στη γενικότητά 

του οδηγεί σε επιτρεπτό περιορισμό του ύψους των απολαβών των Αιτητών. 

  

Για τους πιο πάνω λόγους, δεν θα κατέληγα σε εύρημα αντισυνταγματικότητας του Άρθρου 4 

του νόμου». 

 

Θα λέγαμε πως, στο εν λόγω απόσπασμα, η Μιχαήλ Δ. εκφράζει τη θέση πως, ακόμη και εάν 

η ρύθμιση του Ν.113(Ι)/2011 συνιστούσε επέμβαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, αυτή ήταν 

δικαιολογημένη. Και τούτο, γιατί πληρούσε τις προϋποθέσεις προς τούτο. Σημειωτέον πως, 

καίτοι δεν αναφέρεται ρητά, η Μιχαήλ Δ. φαίνεται να θεωρεί πως, εάν το υπό κρίση μέτρο 

συνιστούσε επέμβαση στην ιδιοκτησία, αυτή θα είχε τη μορφή του περιορισμού και όχι της 

στέρησης. Έχοντας τούτο υπόψη, παρατηρούμε πως το ανωτέρω απόσπασμα δημιουργεί 

δύο αλληλένδετες δυσκολίες. 

 
49 Σχετικώς παρέπεμψε σε Δημητρόπουλος Α., Συνταγματικά δικαιώματα, 2η έκδοση, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008). 
50 Σχετικώς παρέπεμψε σε Μάνεσης Α., Συνταγματικά δικαιώματα: Ατομικές ελευθερίες, (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Σάκκουλα, 1981). 
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Η πρώτη είναι πως συγχέονται και εξετάζονται κατά τρόπο ενιαίο και αμοιβαία εξαρτώμενο οι 

δύο προϋποθέσεις της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος και της τήρησης της 

αρχής της αναλογικότητας. Τούτο, όμως, αγνοεί πως, ως αναφέρθηκε, οι δύο αυτές 

προϋποθέσεις είναι διακριτές και μάλιστα τελούσες σε σχέση διαδοχικής εξάρτησης. Μονάχα 

αφού προσδιοριστεί ο επιδιωκόμενος σκοπός και κριθεί πως αυτός συνιστά σκοπό δημοσίου 

συμφέροντος, χρειάζεται και έχει νόημα ο έλεγχος τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. 

Διαφορετικά, προς ποιο σκοπό και γιατί να κριθεί η αρχή της αναλογικότητας;  

 

Η δεύτερη είναι πως σε αυτό δεν γίνεται οποιαδήποτε υπαγωγή στις εξειδικεύσεις των δύο 

προϋποθέσεων που το Άρθρο 23(3) του Συντάγματος προβλέπει. Αυτό που προκύπτει είναι 

μία βασισμένη στη θεωρία και μη υπαχθείσα στο γράμμα του Συντάγματος αποδοχή 

πλήρωσής τους. Η στάση αυτή, πέρα από τις λογικές και νομικές αδυναμίες που εμφανώς 

δημιουργεί, έρχεται και σε αντίθεση με τη στάση της ίδιας της Μιχαήλ Δ., του Διοικητικού 

Δικαστηρίου γενικότερα, αλλά (εν μέρει) και του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε άλλες αντίστοιχες 

υποθέσεις που είδαμε ανωτέρω. 

 

Κατά την κρίση μας, ο επιδιωκόμενος από τον Ν.113(Ι)/2011 μπορούσε να υπαχθεί σε δύο 

ρητά αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπούς, ήτοι στην ανάπτυξη και 

χρησιμοποίηση προς τη δημόσια ωφέλεια και στην προστασία των δικαιωμάτων τρίτων. 

Επίσης, στη βάση σκέψεων αντίστοιχων και ανάλογα προσαρμοσμένων με αυτές που 

εκφράστηκαν ανωτέρω κατά την εξέταση της Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, 

θεωρούμε πως ο Ν.113(Ι)/2011 τηρούσε και την αρχή της αναλογικότητας ως εξειδικεύεται 

στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος. Συνεπώς, παρά τη διαφορετική μας συλλογιστική, η 

επικουρική κατάληξη της Μιχαήλ Δ. πως ο Ν.113(Ι)/2011 δεν παραβίαζε το Άρθρο 23 του 

Συντάγματος, ένεκα του ότι η επέμβαση που επέφερε ήταν δικαιολογημένη, μας βρίσκει 

σύμφωνους.  

 

4. Επίμετρο 

 

Στόχος του παρόντος άρθρου ήταν να φωτίσει τη σχέση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και 

των επεμβάσεων στους μισθούς των εργοδοτουμένων του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στην κυπριακή έννομη τάξη.  

 

Από όσα παρατέθηκαν ανωτέρω προκύπτει πως και στις τρεις υπό σχολιασμό αποφάσεις, 

ήτοι στις Νικολαΐδη κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, Κούνδουρου κ.ά. ν. Κυπριακής 

Δημοκρατίας και Φιλίππου κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε ομόφωνα είτε κατά 

πλειοψηφία, το Διοικητικό Δικαστήριο αποδέχτηκε πως ο μισθός -τόσο εν στενή εννοία όσο 
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και οι συνδεδεμένοι με αυτόν όροι, όπως η τιμαριθμική αύξηση και η προσαύξηση- συνιστά 

ιδιοκτησία. Στο σύνολο δε αυτών, αν και λεκτικά εκφράσθηκε η θέση πως ως ιδιοκτησία δεν 

προστατεύεται ο μισθός καθορισμένου ύψους, αλλά αυτού που δεν πλήττει τον πυρήνα του 

δικαιώματος και/ή την αξιοπρεπή διαβίωση του δικαιούχου, στην πράξη το Διοικητικό 

Δικαστήριο φαίνεται να αποδέχτηκε πως ιδιοκτησία αποτελεί ακριβώς ο μισθός καθορισμένου 

ύψους, ήτοι του προβλεπόμενου κατά τον χρόνο πρόσληψης. Επιπλέον, και στις τρεις 

αποφάσεις, το Διοικητικό Δικαστήριο, είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία, προσέγγισε τις υπό 

κρίση επεμβάσεις ως περιορισμούς του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος. Τέλος, και στις τρεις 

αποφάσεις, το Διοικητικό Δικαστήριο θεώρησε πως η εκάστοτε υπό κρίση επέμβαση δεν 

πληρούσε τη δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου συμφέροντος ως 

εξειδικεύεται στο Άρθρου 23(3) του Συντάγματος. Κατέληξε, έτσι, πως τα υπό κρίση μέτρα 

παραβίαζαν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και ήταν ως εκ τούτου αντισυνταγματικά. 

 

Η κατάληξη αυτή του Διοικητικού Δικαστηρίου δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Αν και 

συμφωνούμε πως ο μισθός συνιστά ιδιοκτησία -μάλιστα ως αξίωση καθορισμένου ύψους, ήτοι 

του προβλεπόμενου κατά τον χρόνο πρόσληψης- και ότι οι υπό κρίση επεμβάσεις 

συνιστούσαν περιορισμούς του Άρθρου 23(3) του Συντάγματος, δεν συμφωνούμε με την 

ανάλυση αυτού όσον αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση της εξυπηρέτησης σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος. Κατά την κρίση μας, οι επιδιωκόμενοι από τα υπό κρίση μέτρα σκοποί 

μπορούσαν να υπαχθούν στους αναφερόμενους στο Άρθρο 23(3) του Συντάγματος σκοπούς. 

Τηρούσαν δε και την αρχή της αναλογικότητας ως εκεί εξειδικεύεται. Θεωρούμε, λοιπόν, πως 

τα μέτρα αυτά δεν παραβίαζαν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και συνεπώς, ήταν σύμφωνα με 

το Σύνταγμα. 

 

Δέον στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ασκήσει εφέσεις κατά 

των τριών υπό σχολιασμό αποφάσεων, οι οποίες και εκκρεμούν. Οι εφέσεις αυτές αποτελούν, 

κατά την κρίση μας, μία καλή ευκαιρία απάντησης στο υψηλότερο δικαστικό επίπεδο των 

ερωτημάτων που παρατέθηκαν και αναλύθηκαν στο παρόν άρθρο και φώτισης της σχέσης 

του δικαιώματος στην ιδιοκτησία με την αντιμετώπιση κρίσεων όπως η τρέχουσα. 

Καταληκτικά, λοιπόν, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την αναμονή μας για τις σχετικές 

αποφάσεις με τις μέγιστες προσδοκίες. 

 


