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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 1ε Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 43/2711-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (12) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο
Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο
Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ
θαη θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α1205/2020 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (1ν Τκήκα)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 16645/27-11-2020
δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 16232/17-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 16231/17-11-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ
επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ),
νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε
απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α1205/2020 νξηζηηθήο
απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (1ν Τκήκα)΄΄ - Με ηελ αξηζ.
θαηαρ. ΑΓ813/7-11-2016 αγσγή ηεο θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ε Κ.Β. ηνπ Α. δεηνύζε λα ηεο
θαηαβιεζνύλ, κε απόθαζε πνπ ζα θεξπρζεί πξνζσξηλά εθηειεζηή, λνκηκνηόθσο από ηελ επίδνζε
ηεο παξνύζαο αγσγήο, ηα εμήο πνζά: α) ην πνζό ησλ 6.886 επξώ, σο απνδεκίσζε γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο, ηελ νπνία ηζρπξίδεηαη όηη ππέζηε εμαηηίαο ηεο
παξάλνκεο δηαθνπήο θαηαβνιήο ζε απηήλ ηεο πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 1 ηεο
2070235/7915/0022/06.09.1989 θ.π.α. νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αηόκσλ κε βαξηά αλαπεξία, θαηά
ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 01.05.2013 έσο 23.02.2015, β) πνζό 2.284,84 επξώ, σο απνδεκίσζε γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο, ηελ νπνία ππέζηε, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο,
εμαηηίαο ηεο παξάλνκεο παξαθξάηεζεο ηνπ πνζνύ απηνύ από ηελ θαηαβαιιόκελε ζε απηήλ, γηα
ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 23.09.2011 έσο 01.05.2012, πξναλαθεξζείζα νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη
γ) πνζό 1.000 επξώ σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε από ηηο
πξναλαθεξόκελεο παξάλνκεο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Δπί ηεο αλσηέξσ αγσγήο εθδόζεθε
ε ππ’ αξηζ. Α1205/2020 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (1ν
Τκήκα) ζύκθσλα ε νπνία δέρεηαη ελ κέξεη ηελ σο άλσ αγσγή, ππνρξεώλεη ηνλ Γήκν Παηξέσλ λα
θαηαβάιεη ζηελ ελάγνπζα ην πνζό ησλ 7.123,32 επξώ, λνκηκνηόθσο, κε επηηόθην 6%, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 21 ηνπ Κώδηθα ησλ λόκσλ πεξί δηθώλ ηνπ Γεκνζίνπ (Α' 139), γηα ην δηάζηεκα από ηελ
επίδνζε ηεο θξηλόκελεο αγσγήο ζηηο 09.11.2016 έσο 30.04.2019, γηα, δε, ην δηάζηεκα από ηελ
01.05.2019 θαη κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζε, κε ην επηηόθην πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
45 ηνπ λ. 4607/2019 (Α' 65) ελώ ζπκςεθίδεη ηελ δηθαζηηθή δαπάλε κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ. 1
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Παξαθαιώ γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α1205/2020
νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (1ν Τκήκα). - Ο
Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο – ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ - Με
ηελ αξηζ. θαηαρ. ΑΓ813/7-11-2016 αγσγή ηεο θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ε Κ.Β. ηνπ Α. δεηνύζε
δεηά λα ηεο θαηαβιεζνύλ, κε απόθαζε πνπ ζα θεξπρζεί πξνζσξηλά εθηειεζηή, λνκηκνηόθσο από
ηελ επίδνζε ηεο παξνύζαο αγσγήο, ηα εμήο πνζά: α) ην πνζό ησλ 6.886 επξώ, σο απνδεκίσζε γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο, ηελ νπνία ηζρπξίδεηαη όηη ππέζηε εμαηηίαο ηεο
παξάλνκεο δηαθνπήο θαηαβνιήο ζε απηήλ ηεο πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 1 ηεο
2070235/7915/0022/06.09.1989 θ.π.α. νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αηόκσλ κε βαξηά αλαπεξία, θαηά
ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 01.05.2013 έσο 23.02.2015, β) πνζό 2.284,84 επξώ, σο απνδεκίσζε γηα
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο, ηελ νπνία ππέζηε, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο,
εμαηηίαο ηεο παξάλνκεο παξαθξάηεζεο ηνπ πνζνύ απηνύ από ηελ θαηαβαιιόκελε ζε απηήλ, γηα
ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 23.09.2011 έσο 01.05.2012, πξναλαθεξζείζα νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη
γ) πνζό 1.000 σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε από ηηο
πξναλαθεξόκελεο παξάλνκεο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Σεκεησηένλ όηη ζην πιαίζην
επαλειέγρνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηπηώζεσλ ησλ
επηδνηνύκελσλ παζρόλησλ από ηλζνπιηλνεμαξηώκελν ζαθραξώδε δηαβήηε, πεξηήιζε ζε γλώζε
ησλ ειεγθηηθώλ νξγάλσλ ην ππ’ αξ. πξση. 972279/13.06.2013 έγγξαθν ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., ζύκθσλα κε
ην νπνίν ε ελάγνπζα ήηαλ αζθαιηζκέλε ζηνλ Οξγαληζκό απηό από 01.02.1984 έσο 01.05.2012
θαη θαηά ηνλ ρξόλν δηαγξαθήο ηεο από απηόλ όθεηιε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Βάζεη ηνπ εγγξάθνπ
απηνύ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ' αξ. πξση. Π3α/Φ.32/3226/13.09.2001 εγθύθιην ηνπ
Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξόλνηαο-Γηεύζπλζεο Πξνζηαζίαο ΑκεΑ κε ηνλ ηίηιν «Γηεπθξηλίζεηο
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Βαξηάο Αλαπεξίαο», ζύκθσλα κε ηελ νπνία
δηθαηνύρνη ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο από ην πξόγξακκα βαξηάο αλαπεξίαο είλαη, πέξαλ από
αλαζθάιηζηνπο θαη έκκεζα αζθαιηζκέλνπο, θαη νη άκεζα αζθαιηζκέλνη πνπ δελ έρνπλ ηηο
αζθαιηζηηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ζύληαμε από ηνλ αζθαιηζηηθό ηνπο θνξέα (αξηζκόο ελζήκσλ,
όξην ειηθίαο, ρξόληα ππεξεζίαο θιπ), αλεμάξηεηα εάλ δηαηεξνύλ δηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε, ελώ σο έιιεηςε αζθαιηζηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ δελ ζεσξείηαη ε νθεηιή εηζθνξώλ ηνπ
αζθαιηζκέλνπ πξνο ην Τακείν ηνπ, δηαθόπεθε, κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 101438/01.07.2013 απόθαζε
ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, από 30.04.2013, ε θαηαβνιή ηεο
επίδηθεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο «ιόγσ νθεηιήο ζηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.». - Δπί ηεο
αλσηέξσ αγσγήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. Α1205/2020 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (1ν Τκήκα) ζύκθσλα ε νπνία δέρεηαη ελ κέξεη ηελ σο άλσ αγσγή,
ππνρξεώλεη ηνλ Γήκν Παηξέσλ λα θαηαβάιεη ζηελ ελάγνπζα ην πνζό ησλ 7.123,32 επξώ,
λνκηκνηόθσο, κε επηηόθην 6%, ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Κώδηθα ησλ λόκσλ πεξί δηθώλ ηνπ
Γεκνζίνπ (Α' 139), γηα ην δηάζηεκα από ηελ επίδνζε ηεο θξηλόκελεο αγσγήο ζηηο 09.11.2016 έσο
30.04.2019, γηα, δε, ην δηάζηεκα από ηελ 01.05.2019 θαη κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζε, κε ην
επηηόθην πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4607/2019 (Α' 65) ελώ ζπκςεθίδεη ηελ
δηθαζηηθή δαπάλε κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ. - Σπγθεθξηκέλα ην σο άλσ Γηθαζηήξην ελώ έθξηλε όηη
λνκίκσο θαη νξζώο δηεθόπε ε έλδηθε νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ην δηάζηεκα από 23/9/2011 έσο
1/5/2012 αληηζέησο όζνλ αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 5/2013 έσο 2/2015 έθξηλε όηη έπξεπε λα
επηδηθαζηεί ην πνζό ησλ 6.823,32 επξώ θαζώο θαη πνζό 300 επξώ σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε
ιόγσ εζηθήο βιάβεο κε ην ζθεπηηθό όηη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλαζθάιηζησλ πξνζώπσλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη όζνη αζθαιηζκέλνη, κεηά ηε δηαθνπή ηεο αζθάιηζήο ηνπο, αδπλαηνύλ λα
ιάβνπλ ζύληαμε από ηνπο αζθαιηζηηθνύο ηνπο θνξείο ιόγσ ηεο ύπαξμεο ιεμηπξόζεζκσλ
αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ πξνο απηνύο, θαζώο δήζελ ζπληξέρεη ν ίδηνο δηθαηνινγεηηθόο ιόγνο πνπ
θαζηζηά δηθαηνύρνπο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ιόγσ αλαπεξίαο ηνπο άκεζα αζθαιηζκέλνπο, νη
νπνίνη αδπλαηνύλ γηα ηνλ πξνεθηεζέληα ιόγν λα ιάβνπλ ζύληαμε, εθόζνλ, θαη ζηελ πεξίπησζε
απηή, πξόθεηηαη γηα πξόζσπα πνπ δελ απαζρνινύληαη νύηε ζπληαμηνδνηνύληαη, θαη επνκέλσο, γηα
πξόζσπα πνπ δελ δύλαληαη λα δηαζθαιίδνπλ, ιόγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο
γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζή ηνπο. Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο
αλσηέξσ απνθάζεσο, νη νδεγίεο πνπ ηίζεληαη κε ηελ ππ’ αξ. πξση. Π3α/Φ.32/3226/13.09.2001
εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξόλνηαο- Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο ΑκεΑ, νη νπνίεο νξίδνπλ
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ηα αληίζεηα, δελ είλαη δεζκεπηηθέο, θαζώο ε εγθύθιηνο δελ ζέηεη απηνηειείο θαλόλεο δηθαίνπ θαη
νπδεκία πεξαηηέξσ ζπλέπεηα επάγεηαη. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ έρσ ηε γλώκε όηη πξέπεη λα
αζθεζεί έθεζε θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α1205/2020 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (1ν Τκήκα) θαζόζνλ σο έιιεηςε αζθαιηζηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε
ζπληαμηνδόηεζε δελ ζεσξείηαη ε νθεηιή εηζθνξώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνο ην ηακείν ηνπ ελώ
είλαη ππεξβνιηθό ην πνζό ηεο επηδηθαζζείζαο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη νπδέλ πνζό έπξεπε λα
επηδηθαζζεί, αθόκε θαη αλ ππνηεζεί όηη ε αληίδηθνο δηθαηνύηαλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ην
αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα, δεδνκέλνπ όηη ε ππεξεζία ελήξγεζε βάζεη ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ. Ο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεώξγηνο
Γεσξγόπνπινο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, ηνλ επί παγία αληηκηζζία
πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεώξγην Γεσξγόπνπιν θαη έιαβε ππόςε ηελ ππ’
αξηζ. 16231/17-11-2020 Γλσκνδόηεζή ηνπ.
Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο δήισζε όηη ςεθίδεη
«ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην
κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην
ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη
ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(10 ζεηηθέο ςήθνη)

Δγθρίλεη ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α1205/2020 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ
Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (1ν Τκήκα), ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ.
16231/17-11-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ.
Γηεσθρηλίδεηαη όηη, κε ηελ αξηζ. θαηαρ. ΑΓ813/7-11-2016 αγσγή ηεο θαηά ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ ε Κ.Β. ηνπ Α. δεηνύζε δεηά λα ηεο θαηαβιεζνύλ, κε απόθαζε πνπ ζα θεξπρζεί
πξνζσξηλά εθηειεζηή, λνκηκνηόθσο από ηελ επίδνζε ηεο παξνύζαο αγσγήο, ηα εμήο πνζά: α) ην
πνζό ησλ 6.886 επξώ, σο απνδεκίσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο, ηελ νπνία
ηζρπξίδεηαη όηη ππέζηε εμαηηίαο ηεο παξάλνκεο δηαθνπήο θαηαβνιήο ζε απηήλ ηεο πξνβιεπόκελεο
ζην άξζξν 1 ηεο 2070235/7915/0022/06.09.1989 θ.π.α. νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αηόκσλ κε βαξηά
αλαπεξία, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 01.05.2013 έσο 23.02.2015, β) πνζό 2.284,84 επξώ, σο
απνδεκίσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο, ηελ νπνία ππέζηε, θαηά ηνπο
ηζρπξηζκνύο ηεο, εμαηηίαο ηεο παξάλνκεο παξαθξάηεζεο ηνπ πνζνύ απηνύ από ηελ
θαηαβαιιόκελε ζε απηήλ, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 23.09.2011 έσο 01.05.2012,
πξναλαθεξζείζα νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαη γ) πνζό 1.000 επξώ σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ
εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε από ηηο πξναλαθεξόκελεο παξάλνκεο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Σην πιαίζην επαλειέγρνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ ζπλόινπ
ησλ πεξηπηώζεσλ ησλ επηδνηνύκελσλ παζρόλησλ από ηλζνπιηλνεμαξηώκελν ζαθραξώδε δηαβήηε,
πεξηήιζε ζε γλώζε ησλ ειεγθηηθώλ νξγάλσλ ην ππ’ αξ. πξση. 972279/13.06.2013 έγγξαθν ηνπ
Ο.Α.Δ.Δ., ζύκθσλα κε ην νπνίν ε ελάγνπζα ήηαλ αζθαιηζκέλε ζηνλ Οξγαληζκό απηό από
01.02.1984 έσο 01.05.2012 θαη θαηά ηνλ ρξόλν δηαγξαθήο ηεο από απηόλ όθεηιε αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο. Βάζεη ηνπ εγγξάθνπ απηνύ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ' αξ. πξση.
Π3α/Φ.32/3226/13.09.2001 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξόλνηαο-Γηεύζπλζεο
Πξνζηαζίαο ΑκεΑ κε ηνλ ηίηιν «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
Βαξηάο Αλαπεξίαο», ζύκθσλα κε ηελ νπνία δηθαηνύρνη ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο από ην
πξόγξακκα βαξηάο αλαπεξίαο είλαη, πέξαλ από αλαζθάιηζηνπο θαη έκκεζα αζθαιηζκέλνπο, θαη νη
άκεζα αζθαιηζκέλνη πνπ δελ έρνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ζύληαμε από ηνλ
αζθαιηζηηθό ηνπο θνξέα (αξηζκόο ελζήκσλ, όξην ειηθίαο, ρξόληα ππεξεζίαο θιπ), αλεμάξηεηα εάλ
δηαηεξνύλ δηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ελώ σο έιιεηςε αζθαιηζηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ
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δελ ζεσξείηαη ε νθεηιή εηζθνξώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνο ην Τακείν ηνπ, δηαθόπεθε, κε ηελ ππ’
αξ. πξση. 101438/01.07.2013 απόθαζε ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, από 30.04.2013, ε θαηαβνιή ηεο επίδηθεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο «ιόγσ νθεηιήο ζηνλ
αζθαιηζηηθό θνξέα ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.».
Δπί ηεο αλσηέξσ αγσγήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. Α1205/2020 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (1ν Τκήκα) ε νπνία δέρεηαη ελ κέξεη ηελ σο άλσ αγσγή,
ππνρξεώλεη ηνλ Γήκν Παηξέσλ λα θαηαβάιεη ζηελ ελάγνπζα ην πνζό ησλ 7.123,32 επξώ,
λνκηκνηόθσο, κε επηηόθην 6%, ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Κώδηθα ησλ λόκσλ πεξί δηθώλ ηνπ
Γεκνζίνπ (Α' 139), γηα ην δηάζηεκα από ηελ επίδνζε ηεο θξηλόκελεο αγσγήο ζηηο 09.11.2016 έσο
30.04.2019, γηα, δε, ην δηάζηεκα από ηελ 01.05.2019 θαη κέρξη ηελ πιήξε εμόθιεζε, κε ην
επηηόθην πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4607/2019 (Α' 65) ελώ ζπκςεθίδεη ηελ
δηθαζηηθή δαπάλε κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ.
Τν σο άλσ Γηθαζηήξην ελώ έθξηλε όηη λνκίκσο θαη νξζώο δηεθόπε ε έλδηθε νηθνλνκηθή
ελίζρπζε γηα ην δηάζηεκα από 23/9/2011 έσο 1/5/2012 αληηζέησο όζνλ αθνξά ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 5/2013 έσο 2/2015 έθξηλε όηη έπξεπε λα επηδηθαζηεί ην πνζό ησλ 6.823,32 επξώ
θαζώο θαη πνζό 300 επξώ σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο κε ην ζθεπηηθό όηη
ζηελ θαηεγνξία ησλ αλαζθάιηζησλ πξνζώπσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη όζνη αζθαιηζκέλνη, κεηά
ηε δηαθνπή ηεο αζθάιηζήο ηνπο, αδπλαηνύλ λα ιάβνπλ ζύληαμε από ηνπο αζθαιηζηηθνύο ηνπο
θνξείο ιόγσ ηεο ύπαξμεο ιεμηπξόζεζκσλ αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ πξνο απηνύο, θαζώο δήζελ
ζπληξέρεη ν ίδηνο δηθαηνινγεηηθόο ιόγνο πνπ θαζηζηά δηθαηνύρνπο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο
ιόγσ αλαπεξίαο ηνπο άκεζα αζθαιηζκέλνπο, νη νπνίνη αδπλαηνύλ γηα ηνλ πξνεθηεζέληα ιόγν λα
ιάβνπλ ζύληαμε, εθόζνλ, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, πξόθεηηαη γηα πξόζσπα πνπ δελ απαζρνινύληαη νύηε ζπληαμηνδνηνύληαη, θαη επνκέλσο, γηα πξόζσπα πνπ δελ δύλαληαη λα δηαζθαιίδνπλ,
ιόγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ αμηνπξεπή
δηαβίσζή ηνπο. Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο, νη νδεγίεο πνπ
ηίζεληαη κε ηελ ππ’ αξ. πξση. Π3α/Φ.32/3226/13.09.2001 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη
Πξόλνηαο- Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο ΑκεΑ, νη νπνίεο νξίδνπλ ηα αληίζεηα, δελ είλαη δεζκεπηηθέο,
θαζώο ε εγθύθιηνο δελ ζέηεη απηνηειείο θαλόλεο δηθαίνπ θαη νπδεκία πεξαηηέξσ ζπλέπεηα
επάγεηαη.
Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 16231/17-11-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία
πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ, πξέπεη λα αζθεζεί
έθεζε θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α1205/2020 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (1ν Τκήκα) θαζόζνλ σο έιιεηςε αζθαιηζηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε
ζπληαμηνδόηεζε δελ ζεσξείηαη ε νθεηιή εηζθνξώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνο ην ηακείν ηνπ ελώ
είλαη ππεξβνιηθό ην πνζό ηεο επηδηθαζζείζαο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη νπδέλ πνζό έπξεπε λα
επηδηθαζζεί, αθόκε θαη αλ ππνηεζεί όηη ε αληίδηθνο δηθαηνύηαλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ην
αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα, δεδνκέλνπ όηη ε ππεξεζία ελήξγεζε βάζεη ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ.
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