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Ιωάννινα, 29 Δεκεμβρίου 2022 

 

Σε ερώτημα που μου ετέθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Εργαζομένων, σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο διακοπής της 

παραγραφής για μισθολογικές αξιώσεις των μόνιμων υπαλλήλων-

εργαζομένων στο ΠΓΝΙ, σας παραθέτω τα κάτωθι: 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 143 του Νόμου 4270/2014 με τίτλο "Διακοπή 

Παραγραφής κατά Δημοσίου προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 143 

 

 Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου 

 

 Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των 

χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο: 

 

 

 "β. Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για 

την πληρωμή της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ 

νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του 

διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης 



αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η 

παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη 

χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης 

δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. 

 

 γ. Με την υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης, οπότε η 

παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία θεώρησης ή 

έγκρισης του οικείου πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους. Αν δεν εκδοθεί πρακτικό, η παραγραφή αρχίζει μετά 

την πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της 

αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου 

την παραγραφή. 

 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι ο κάθε εργαζόμενος υπάλληλος στο ΠΓΝΙ, 

μπορεί να διακόψει την παραγραφή της απαίτησης , σε κάθε 

περίπτωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, εναλλακτικά, με δύο 

τρόπους, δηλαδή: 

 

1. Είτε καταθέτοντας την Αίτηση στο Τμήμα Μισθοδοσίας του ΠΓΝΙ 

παίρνοντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία 

κατάθεσης της Αίτησης, το οποίο θεωρώ ως πιο ενδεδειγμένη και 

νομικά ορθή λύση, είτε 

 

2. Μέσω της Πλατφόρμας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την 

ακόλουθη διαδικασία: 

http://www.nsk.gr/ 

επιλέγουμε το μενού  e- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Κατόπιν 

http://www.nsk.gr/


-     «Εισαγωγή μέσω Γ.Γ.Π.Σ. (με προσωπικούς κωδικούς taxisnet)» 

-     «Εξώδικο Αίτημα» 

-      «+ Δημιουργία» 

και στη σελίδα που ανοίγει στο μενού «Είδος Εξωδίκου» επιλέγουμε 

«Διακοπή Παραγραφής» 

και στο μενού «Περιγραφή Αιτήματος» 

αντιγράφουμε το κείμενο της αίτησης 

 από «Με το άρθρο 26....» 

έως 

«....και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.» 

και το επικολλούμε στο σχετικό πλαίσιο. 

Επίσης συμπληρώνουμε τα Προσωπικά Στοιχεία, 

Στοιχεία Επικοινωνίας και Στοιχεία Διαμονής 

Κατόπιν επιλέγουμε το μενού «Οριστική Υποβολή» 

οπότε επιβεβαιώνεται η υποβολή του και εμφανίζει τον αριθμό 

πρωτοκόλλου. 

Πατώντας το ΌΚ” έχει ολοκληρωθεί η υποβολή του αιτήματος μας. 

 

 

Είναι επίσης,  πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι προκειμένου να διακοπεί 

η παραγραφή, πρέπει το χρηματικό ποσό, που ζητά ο κάθε υπάλληλος 

να είναι ορισμένο και όχι γενικό και αόριστο. Αν κάποιος υπάλληλος 

έχει αμφιβολία για το αν το ποσό που ζητά είναι μεγαλύτερο ή 



μικρότερο από το ορθό, να αναγράψει στην αίτηση, σε κάθε περίπτωση, 

το μεγαλύτερο.- 

 

Σας ενημερώνω επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 

έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την κατάθεση συλλογικής αίτησης όλων 

των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 

λαμβάνοντας τον απαραίτητο αριθμό πρωτοκόλλου καθώς και την 

ημερομηνία κατάθεσης, γεγονός που θα σημαίνει και τη διακοπή της 

παραγραφής της αξίωσης. 

 Τέλος είναι ευνόητο, ότι για να έχει κάποια ευνοϊκή κατάληξη η 

συγκεκριμένη αξίωση, θα πρέπει να ακολουθήσει η διεκδίκηση αυτής 

μέσω της δικαστικής οδού, εντός ευλόγου, σε κάθε περίπτωση, 

χρονικού διαστήματος.- 

 

        

 

 


