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Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023 

Το γραφείο μας εκπροσώπησε με επιτυχία Αποστράτους του Λιμενικού 

Σώματος και κατά συνέπεια μετόχους του «Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος», 

οι οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία κατά το χρονικό διάστημα 2012-2016 και 

έλαβαν από το εν λόγω Ταμείο εφάπαξ βοηθήματα, υπολογισμένα βάσει των 

προβλεπόμενων αποδοχών όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4307/2014, κατά περίπτωση. 

Η σχετική αγωγή, που καταθέσαμε τον Ιούλιο 2021, στράφηκε κατά του 

ΝΠΔΔ «ΤΑ.Λ.Σ.» και του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον 

κ. Υπουργό Οικονομικών και τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

με αίτημα να επιδικασθεί, σε έκαστο των εναγόντων, η διαφορά μεταξύ του 

ποσού του εφ’ άπαξ βοηθήματος που πράγματι έλαβαν και του ποσού που θα 

είχαν λάβει αν δεν είχαν εφαρμοστεί οι μισθολογικές διατάξεις των Ν. 4093/2012 

και Ν. 4307/2014.   

Προ ολίγων ημερών, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν Α158/2023 

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 2ο Μονομελές) 

επί της παραπάνω αγωγής, η οποία δικαίωσε τους προσφεύγοντες. 

http://www.nomikisymvouli.gr/
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Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε παραδεκτή, νόμιμη και βάσιμη την 

αγωγή κατά το μέρος που στρεφόταν κατά του «ΤΑ.Λ.Σ.» (θεωρώντας ότι, ως 

αυτοτελές και ανεξάρτητο ΝΠΔΔ, είναι το μόνο υπόχρεο προς αποζημίωση των 

εναγόντων από την αιτία αυτή), απέρριψε τις ενστάσεις παραγραφής που 

προέβαλαν τα εναγόμενα και έκρινε ότι οι αξιώσεις των εναγόντων, που  

στηρίζονταν, μεταξύ άλλων, σε αδικοπρακτική βάση, υπόκεινται στην 

πενταετή παραγραφή, με χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής την 31-12-

2016.   

Ομοίως, απορριπτέος κρίθηκε και ο ισχυρισμός του Τ.Α.Λ.Σ. περί έλλειψης 

δικής του υπαιτιότητας, καθώς, όπως υποστήριξε, με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του Ν. 4575/2018 δεν επήλθε αναδρομική αναπροσαρμογή του ύψους των 

αποδοχών και δεν ήταν δυνατή η εκ νέου έκδοση φύλλων διακοπής μισθοδοσίας 

από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βάσει των οποίων γίνεται 

ο υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι μη νόμιμα το ποσό 

του εφάπαξ βοηθήματος των εναγόντων υπολογίστηκε βάσει του 

μειωμένου, κατά τις σχετικές διατάξεις, ύψους των αποδοχών τους και 

διέταξε το εναγόμενο Ταμείο, προκειμένου να προσδιορίσει το ύψος της ζημίας 

και συνακόλουθα το ύψος της καταβλητέας σε καθέναν από τους ενάγοντες 

αποζημίωσης, να προσκομίσει στη Γραμματεία του έγγραφο, από το οποίο να 

προκύπτει το τελικώς δικαιούμενο για καθέναν από τους ενάγοντες εφάπαξ 

βοήθημα, όπως θα είχε υπολογιστεί αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές 

διατάξεις του Ν. 4093/2012, αφαιρουμένων των ποσών του εφάπαξ βοηθήματος 

που πράγματι τους καταβλήθηκε αρχικά και συμπληρωματικά (δηλ. μετά το Ν. 

4307/2014).  

 Το Δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο την 2α Μαΐου 2023, μετά την οποία, 

κατόπιν της διαταχθείσας συμπλήρωσης των αποδείξεων, θα εκδοθεί οριστική α-

πόφαση που θα καθορίζει πλέον συγκεκριμένα τα οφειλόμενα από το Τ.Α.Λ.Σ., σε 

καθένα εκ των εναγόντων, ποσά και το χρόνο ενάρξεως της τοκοφορίας. 

 Η παραπάνω απόφαση συνιστά δικαίωση των συγκεκριμένων Απο-

στράτων που, ομολογουμένως, είχαν αδικηθεί.  Αποτελεί, επίσης, ηθική δικαίωση 

του γραφείου μας, που όλα αυτά τα χρόνια διατρανώνει την πεποίθηση ότι η δυ-

ναμική διεκδίκηση (ένδικη ή εξώδικη) είναι ο μόνος δρόμος για την αποκατά-

σταση των αδικιών και τη διασφάλιση του εισοδήματος των Αποστράτων.  
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 Οπωσδήποτε, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς το Τ.Α.Λ.Σ., 

ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος, όπως όρισε το Δικαστήριο και να εκδοθεί η ο-

ριστική απόφαση, με τα συγκεκριμένα ποσά.  

Με τιμή, 

Φαίη Τζώρα – Μωράκη 

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔΕ 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Πιστοποιημένη D.P.O. 
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