ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΑΙΗ ΤΖΩΡΑ ΜΩΡΑΚΗ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΟΛΩΝΟΣ 73 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3606024, ΦΑΞ. 210 3606085
https://www.nomikisymvouli.gr

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜ. Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Αθήνα, Νοέμβριος 2019
Με την υπ’ αριθ. 898/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου επιλύεται το θέμα της παραγραφής των απαιτήσεων (διετής, τριετής
ή πενταετής).

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο (το οποίο είναι αποκλειστικά

αρμόδιο για τα συνταξιοδοτικά θέματα του Δημοσίου) έκρινε ότι, όταν οι
αξιώσεις των συνταξιούχων ερείδονται στο άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ. (δηλαδή στην
αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στον ενάγοντα από την παράνομη
στέρηση συνταξιοδοτικών παροχών), η αποζημιωτική αγωγή δεν κωλύεται από
τον Συνταξιοδοτικό Κώδικα. Διότι, από το Συνταξιοδοτικό Κώδικα περιορίζεται
μόνο ο χρόνος αναδρομικής καταβολής συντάξεων, χωρίς να αποκλείεται από
μέρους του συνταξιούχου η ζημία του που συνίσταται στην απώλεια των
συνταξιοδοτικών παροχών του.
Η απόφαση αυτή είναι σημαντική, διότι το θέμα της πενταετούς
παραγραφής που επιλύει όταν η αγωγή θεμελιώνεται σε αδικοπρακτική βάση θα
έχει επίπτωση σε όλες τις αγωγές που έχουμε ασκήσει για τη διεκδίκηση των
αναδρομικών. Για την ενημέρωσή σας όπως και για την ενημέρωση των λοιπών
μελών, σας επισημαίνω ότι οι αγωγές που ασκήσαμε για τη διεκδίκηση των

περικοπών και ΕΑΣ στηρίζεται σε αδικοπρακτική βάση, επομένως βάσιμα
αναμένουμε επιδίκαση πενταετίας, καθώς στις αγωγές που συνέταξα
διεκδικούσα τουλάχιστον πενταετία και δεν είχα περιορίσει το αίτημα σε διετή
βάση.
Επίσης,

στο

θέμα

της

μη

αποσβέσεως

συνταξιοδοτικών

δικαιωμάτων, ιδιαίτερα πρωτοποριακή είναι και η υπ’ αριθ. 1288/2019
απόφαση Ολομ. ΕλΣυν. Η εν λόγω απόφαση έκρινε ότι η πενταετής προθεσμία
(από τη γένεση του δικαιώματος) για την υποβολή αίτησης για την αναγνώριση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή για την αύξηση της σύνταξης ή για την
προσαύξηση της συντάξιμης υπηρεσίας (άρθρο 3 Ν. 3075/2002) αντίκειται στην
ΕΣΔΑ, καθώς διαταράσσεται η δίκαιη ισορροπία μεταξύ της απαίτησης σεβασμού
της περιουσίας του προσώπου και του σκοπού δημοσίου συμφέροντος που
φέρεται να υπηρετεί (δηλαδή την ταχεία εκκαθάριση σχέσεων που ανάγονται στο
παρελθόν).
Σημειώνεται, επίσης, ότι η υπ’ αριθ. 898/2019 απόφαση επιλύει και το
θέμα της μη αποδόσεως των μισθολογικών προαγωγών Ν. 2838/2000.
Ειδικότερα, ενώ οι προσφεύγοντες είχαν δικαιωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
το Ελληνικό Δημόσιο, παρά την έκδοση των σχετικών δικαστικών αποφάσεων,
είχε αρνηθεί να υπολογίσει τα σχετικά κονδύλια για τον προ του 2005 χρόνο. Ως
αιτιολογία (που με την ως άνω απόφαση κρίθηκε μη νόμιμη) το ΓΛΚ υποστήριζε
ότι με το Ν. 3408/2005 οι μισθολογικές προαγωγές επεκτάθηκαν από 01-102005 και σε όσους εξήλθαν από την υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος τους,
ενώ για το διάστημα 2002 έως 2005 ότι είχε παραγραφεί το σχετικό δικαίωμα.
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