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Περίληψη της αποφάσεως
1. Υπάλληλοι — Αποδοχές — Προσαρμογή ανά πενταετία — Καταβολή καθυστερουμένων απο
δοχών — Αξίωση τόκων υπερημερίας — Αεν υφίσταται ελλείψει βεβαίας και προοδιορίσιμης
απαιτήσεως
(ΚΥΚ, άρθρο 65)
2. Υπάλληλοι — Αποδοχές — Διορθωτικοί συντελεστές — Προσαρμογή ανά πενταετία —
Καταβολή καθυστερουμένων αποδοχών — Ζημία απορρέουσα από τη μείωση της αξίας του
νομίσματος — Αξίωση τόκων προς αποκατάσταση ζημίας — Απόρριψη ελλείψει πταίσματος
της διοικήσεως
(ΚΥΚ, άρθρο 65§2)

1. Υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας
μπορεί να προκύψει υπό την προϋπόθεση
ότι η κυρία απαίτηση είναι βεβαία ως προς
το ύψος της ή τουλάχιστον προσδιορίσιμη
βάσει δεδομένων αντικειμενικών στοιχείων.
Οι αρμοδιότητες που έχει το Συμβούλιο από
το άρθρο 65 του ΚΥΚ να προσαρμόζει τις
αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων
και του λοιπού προσωπικού και να καθο

ρίζει τους διορθωτικούς συντελεστές που
εφαρμόζονται σ' αυτές περιλαμβάνουν
εξουσία εκτιμήσεως και επομένως δεν υφί
σταται καμία βεβαιότητα ως προς το ύψος
αυτών των προσαρμογών και καθορισμών
πριν ασκήσει το Συμβούλιο τις αρμοδιό
τητες αυτές και εκδώσει τον προβλεπόμενο
κανονισμό, οπότε, όταν ελλείπει αυτή η
προϋπόθεση, οι καταβολές των καθυστερουII - 275
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μένων αποδοχών, εφόσον καταβάλλονται
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη
θέσπιση του εν λόγω κανονισμού, δεν
πρέπει να συνοδεύονται από τόκους υπερη
μερίας.

θεσμία, ανάλογα με τις περιστάσεις της
συγκεκριμένης περιπτώσεως και του πολυ
συνθέτου του φακέλου, για να διατυπώσουν
οριστικά είτε τις προτάσεις τους είτε τις
αποφάσεις τους.

2. Από το άρθρο 65, παράγραφος 2, του ΚΥΚ
προκύπτει ότι οι αποφάσεις προσαρμογής
των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμό
ζονται στις
αποδοχές πρέπει να
λαμβάνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ
ρηση. Κατόπιν αυτού, κάθε αδικαιολόγητη
καθυστέρηση στη θέσπιση της σχετικής
κανονιστικής ρυθμίσεως πρέπει να θεω
ρείται υπαιτία. Όταν πρόκειται να κριθεί αν
μια καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη,
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι
τα όργανα πρέπει να διαθέτουν εύλογη προ

Όταν μια κανονιστική ρύθμιση σχετικά με
την
προσαρμογή
των
διορθωτικών
συντελεστών καταρτίστηκε, κατόπιν δε
εγκρίθηκε, εντός ευλόγου για τις συνθήκες
της συγκεκριμένης περιπτώσεως προθε
σμίας, η ζημία που απορρέει για τους ενδια
φερομένους από την απώλεια της αγορα
στικής δυνάμεως των καθυστερουμένων
αποδοχών δεν μπορεί, ελλείψει πταίσματος
δυναμένου να καταλογιστεί στη διοίκηση,
να παράσχει δικαίωμα στην καταβολή
τόκων προς αποκατάσταση ζημίας.
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