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Αρηζκός  586    

32
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 15
ες

 επηεκβρίοσ  2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 15
ε
 επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 32/11-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (32) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2]  Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Υξήζηνο Κνξδάο - 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 589/2020).  

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

595/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο 

θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο 

ππ’ αξηζ. Α697/2020 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ», (ζρεηηθό ην 

αξηζ. 12085/10-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 12052/9-9-2020 

εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 12051/9-9-2020 

Γλσκνδόηεζε ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. 

Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

Α697/2020 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ΄΄ - Με ηελ αξηζ. πξ. θαη. 

ΠΡ646/2016 πξνζθπγή – αγσγή ηνπ ν Πεξηθιήο Γεσξγόπνπινο ηνπ Αλδξέα θαηά ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ δεηνύζε: α) λα αθπξσζεί ε ππ’ αξηζ. πξση. 164258/21-12-2015 απόθαζε ηεο 

Γηεπζύληξηαο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε 

ηελ νπνία απνξξίθζεθε αίηεζε ηνπ αλσηέξσ γηα ρνξήγεζε ζε απηόλ ηνπ παξαπιεγηθνύ 

επηδόκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ ππ’ αξηζ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.νηθ.124095/17-12-2002 θνηλή 

ππνπξγηθή απόθαζε, ώζηε λα δηθαησζεί ηνπ ελ ιόγσ επηδόκαηνο αλαδξνκηθά, από 09-09-2013 

(εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπ ζην ΚΔ.Π.Α.), άιισο από 07-05-2015 (εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπ ζην ΙΚΑ – ΔΣΑΜ Παηξώλ), άιισο δε, επηθνπξηθώο, από 21-12-2015 

(εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ) θαη εθ’ όξνπ 

δσήο, θαη β) λα αλαγλσξηζηεί ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ λα θαηαβάιεη ζε απηόλ, κε 

απόθαζε πνπ ζα θεξπρζεί πξνζσξηλώο εθηειεζηή, i) ην πνζό ησλ 13.428 επξώ, σο απνδεκίσζε, 
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θαηά ηα άξζξα 105 θαη 106 ηνπ Δηζαγσγηθνύ Νόκνπ ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα (ΔηζΝΑΚ), γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ, ππέζηε ιόγσ ηεο κε ρνξήγεζεο ζε 

απηόλ ηνπ αλσηέξσ επηδόκαηνο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 09-09-2013 έσο θαη 31-08-2016, 

λνκηκνηόθσο, από ηόηε πνπ θάζε κεξηθόηεξν πνζό θαηέζηε απαηηεηό, άιισο από 21-12-2015, 

άιισο δε επηθνπξηθώο από ηελ επίδνζε ηεο ππό θξίζε αγσγήο, θαη ii) ην πνζό ησλ 10.000 επξώ, 

σο εύινγε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, θαηά ην άξζξν 932 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα (ΑΚ), γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο, πνπ ηζρπξίδεηαη όηη ππέζηε από ηελ ίδηα σο άλσ αηηία, 

λνκηκνηόθσο από ηελ θαηάζεζε ηεο θξηλόκελεο αγσγήο, άιισο δε από ηελ επίδνζε απηήο. - Δπί 

ηεο σο άλσ αγσγήο – πξνζθπγήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. Α697/2020 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ε νπνία: - «Γέρεηαη ελ κέξεη ηελ πξνζθπγή. - Αθπξώλεη ηελ 

ππ’ αξηζ. πξση. 164258/21-12-2015 απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Αλαγλσξίδεη όηη ν πξνζθεύγσλ, Πεξηθιήο 

Γεσξγόπνπινο ηνπ Αλδξέα, δηθαηνύηαη ην πξνβιεπόκελν από ηελ ππ’ αξηζ. 

Π3α/Φ.27/Γ.Π.νηθ.124095/17-12-2002 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε επίδνκα παξαπιεγίαο – 

ηεηξαπιεγίαο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 21-12-2015 (εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο 

αίηεζεο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ) θαη εθ’ όξνπ δσήο. - Γηαηάζζεη ηελ απόδνζε ζηνλ 

πξνζθεύγνληα παξαβόινπ πνζνύ δέθα πέληε (15) επξώ θαη ηελ θαηάπησζε ηνπ ππνινίπνπ πνζνύ 

παξαβόινπ, ύςνπο δέθα (10) επξώ, ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. - Γέρεηαη ελ κέξεη ηελ αγσγή. 

- Αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ λα θαηαβάιεη ζηνλ ελάγνληα, Πεξηθιή 

Γεσξγόπνπιν ηνπ Αλδξέα, ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ είθνζη πέληε επξώ (6.425 

επξώ), λνκηκνηόθσο, κε επηηόθην 6% εηεζίσο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ επίδνζε ηεο 

αγσγήο ζηηο 11-11-2016 έσο ηηο 30-04-2019, θαη κε επηηόθην ππνινγηδόκελν ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4607/2019, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-

05-2019 θαη έσο ηελ πιήξε εμόθιεζε. - πκςεθίδεη ηα δηθαζηηθά έμνδα κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ.» -  

Παξαθαιώ γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α697/2020 

απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο – ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ - Με ηελ αξηζ. πξ. θαη. ΠΡ646/2016 

πξνζθπγή – αγσγή ηνπ ν Πεξηθιήο Γεσξγόπνπινο ηνπ Αλδξέα θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

δεηνύζε: α) λα αθπξσζεί ε ππ’ αξηζ. πξση. 164258/21-12-2015 απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία 

απνξξίθζεθε αίηεζε ηνπ αλσηέξσ γηα ρνξήγεζε ζε απηόλ ηνπ παξαπιεγηθνύ επηδόκαηνο, πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηελ ππ’ αξηζ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.νηθ.124095/17-12-2002 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε, 

ώζηε λα δηθαησζεί ηνπ ελ ιόγσ επηδόκαηνο αλαδξνκηθά, από 09-09-2013 (εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο αίηεζήο ηνπ ζην ΚΔ.Π.Α.), άιισο από 07-05-2015 (εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπ 

ζην ΙΚΑ – ΔΣΑΜ Παηξώλ), άιισο δε, επηθνπξηθώο, από 21-12-2015 (εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ) θαη εθ’ όξνπ δσήο, θαη β) λα αλαγλσξηζηεί 

ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ λα θαηαβάιεη ζε απηόλ, κε απόθαζε πνπ ζα θεξπρζεί 

πξνζσξηλώο εθηειεζηή, i) ην πνζό ησλ 13.428 επξώ, σο απνδεκίσζε, θαηά ηα άξζξα 105 θαη 106 

ηνπ Δηζαγσγηθνύ Νόκνπ ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα (ΔηζΝΑΚ), γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ, 

θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ, ππέζηε ιόγσ ηεο κε ρνξήγεζεο ζε απηόλ ηνπ αλσηέξσ επηδόκαηνο, 

γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 09-09-2013 έσο θαη 31-08-2016, λνκηκνηόθσο, από ηόηε πνπ θάζε 

κεξηθόηεξν πνζό θαηέζηε απαηηεηό, άιισο από 21-12-2015, άιισο δε επηθνπξηθώο από ηελ 

επίδνζε ηεο ππό θξίζε αγσγήο, θαη ii) ην πνζό ησλ 10.000 επξώ, σο εύινγε ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, θαηά ην άξζξν 932 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα (ΑΚ), γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο 

βιάβεο, πνπ ηζρπξίδεηαη όηη ππέζηε από ηελ ίδηα σο άλσ αηηία, λνκηκνηόθσο από ηελ θαηάζεζε 

ηεο θξηλόκελεο αγσγήο, άιισο δε από ηελ επίδνζε απηήο. - Όπσο αλέθεξε ην αξκόδην Σκήκα 

Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην ππ’ αξηζ. πξση. 3502/3209/82273/2017 έγγξαθν 

ηνπ: - «1. Ο Γεσξγόπνπινο Πεξηθιήο ηνπ Αλδξέα, ππέβαιε αίηεζε ζηελ ππεξεζία καο γηα 

ρνξήγεζε επηδόκαηνο παξαπιεγίαο, ζηηο 21-12-2015. - Από ην θάθειν πνπ δηαηεξείηαη ζην αξρείν 

καο πξνθύπηεη όηη κε ηελ αίηεζή ηνπ θαηέζεζε επίζεο θαη ηελ από 07-08-2014 γλσζηνπνίεζε 

απνηειέζκαηνο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ηεο ΑΤΔ ηνπ ΚΔΠΑ θαη ηελ από 19-02-2015 
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γλσζηνπνίεζε απνηειέζκαηνο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ηεο ΒΤΔ ηνπ ΚΔΠΑ, όπνπ 

δηαπηζηώζεθαλ νη παζήζεηο ηνπ. - πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ ΑΤΔ δηαπηζηώζεθε όηη πάζρεη από 

Βαξηά αλνηθή ζπλδξνκή ζηα πιαίζηα εγθεθαιηθήο αηξνθίαο θαη ρξήδεη ζπκπαξάζηαζεο εηέξνπ 

πξνζώπνπ. Καηά ηελ ΒΤΔ πάζρεη από Βαξηά αλνηθή ζπλδξνκή κε απόηνθν αδπλακίαο βάδηζεο – 

νξζνζηάηεζεο θαη απηνεμππεξέηεζεο θαη δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1140/81 θαη 

Ν.3232/04 πεξί παξαπιεγίαο. Καη ζηηο δύν γλσκαηεύζεηο αλαθέξεηαη όηη θαηά ηαηξηθή θξίζε δελ 

δηθαηνύηαη εμστδξπηηθό επίδνκα ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. - 2. Γηα ηε ρνξήγεζε 

πξνλνηαθνύ επηδόκαηνο Σεηξαπιεγίαο – Παξαπιεγίαο εθαξκόδνληαη ε Αξηζ. 115750/3006/1981 

(ΦΔΚ 572/Β’/1981) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (γηα αλαζθάιηζηνπο) όπσο ηξνπνπνηήζεθε, 

θαζώο θαη ε Αξηζ.Π3α/Φ.27/Γ.Π.νηθ.124095/2002 (ΦΔΚ 1594/Β’/2002) Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε, κε ζέκα «Δπέθηαζε θαη ηξνπνπνίεζε επηδόκαηνο Σεηξαπιεγίαο – Παξαπιεγίαο (Ν. 

2646/98, άξζξν 22, παξ. 1 θαη 5) ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη αλαζθάιηζηνπο». - Όπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξ.1.β. ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ, δηθαηνύρνη ηνπ επηδόκαηνο είλαη άηνκα πνπ 

πάζρνπλ από αζζέλεηεο πνπ έρνπλ επηθέξεη αλαπεξία ηνπ ίδηνπ βαζκνύ -67 θαη άλσ- θαη ηεο ίδηαο 

κνξθήο – ηεηξαπιεγία, παξαπιεγία- ιόγσ κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ ή ησλ 

ξηδώλ ή ησλ λεύξσλ ή ησλ κπώλ (Ν. 2646/98, άξζξν 22, παξ.5). - Βαζηδόκελνη ζηα παξαπάλσ, 

εθδόζεθε ε κε αξ. πξση. 164258/21-12-2015 απόθαζε ηεο ππεξεζίαο καο, γηα απόξξηςε αίηεζεο 

ρνξήγεζεο παξαπιεγηθνύ επηδόκαηνο.» - Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο – πξνζθπγήο εθδόζεθε ε ππ’ 

αξηζ. Α697/2020 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ε νπνία: - «Γέρεηαη 

ελ κέξεη ηελ πξνζθπγή. - Αθπξώλεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 164258/21-12-2015 απόθαζε ηεο 

Γηεπζύληξηαο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - 

Αλαγλσξίδεη όηη ν πξνζθεύγσλ, Πεξηθιήο Γεσξγόπνπινο ηνπ Αλδξέα, δηθαηνύηαη ην 

πξνβιεπόκελν από ηελ ππ’ αξηζ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.νηθ.124095/17-12-2002 θνηλή ππνπξγηθή 

απόθαζε επίδνκα παξαπιεγίαο – ηεηξαπιεγίαο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 21-12-2015 

(εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ) θαη εθ’ όξνπ 

δσήο. - Γηαηάζζεη ηελ απόδνζε ζηνλ πξνζθεύγνληα παξαβόινπ πνζνύ δέθα πέληε (15) επξώ θαη 

ηελ θαηάπησζε ηνπ ππνινίπνπ πνζνύ παξαβόινπ, ύςνπο δέθα (10) επξώ, ππέξ ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ. - Γέρεηαη ελ κέξεη ηελ αγσγή. - Αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ λα 

θαηαβάιεη ζηνλ ελάγνληα, Πεξηθιή Γεσξγόπνπιν ηνπ Αλδξέα, ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ 

ηεηξαθνζίσλ είθνζη πέληε επξώ (6.425 επξώ), λνκηκνηόθσο, κε επηηόθην 6% εηεζίσο, γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο ζηηο 11-11-2016 έσο ηηο 30-04-2019, θαη κε 

επηηόθην ππνινγηδόκελν ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ 

Ν.4607/2019, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-05-2019 θαη έσο ηελ πιήξε εμόθιεζε. - 

πκςεθίδεη ηα δηθαζηηθά έμνδα κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ.» - ύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο αλσηέξσ 

απόθαζεο, ζπλάγεηαη όηη δηθαηνύληαη ην εμστδξπκαηηθό επίδνκα όρη κόλνλ όζνη πάζρνπλ από ηηο 

ξεηά αλαθεξόκελεο ζην άξζξν 42 παξ. 1 ηνπ Ν. 1140/1981 παζήζεηο ηεο ηεηξαπιεγίαο ή 

παξαπιεγίαο θαη ηηο ξεηά αλαθεξόκελεο ζην άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Ν. 3232/2004 ή ην άξζξν 61 παξ. 

5 ηνπ Ν. 3518/2006 παζήζεηο, αιιά, γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ιόγνπ, θαη όζνη πάζρνπλ από 

αζζέλεηεο, νη νπνίεο επηθέξνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, ηελ ίδηα 

κνξθή αλαπεξίαο κε ηηο παζήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο (πξβι ηΔ 3491/2011, 

1341/2009, 1182/2008, 234, 2362/2007). - εκεησηένλ όηη κεηά από πξνδηθαζηηθή απόθαζε ηνπ 

σο άλσ Γηθαζηεξίνπ, πξνζθνκίζηεθε ε ππ’ αξηζ. 09905/2019/741/07-03-2019 γλσκάηεπζε 

Β.Τ.Δ. ηνπ ΚΔΠΑ ηνπ Β’ Σνπηθνύ Τπνθαηαζηήκαηνο Μηζζσηώλ Αραΐαο ηνπ ΔΦΚΑ, ε νπνία 

θέξεη ην αθόινπζν πεξηερόκελν: «ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ. Α2327/2018 απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ζαο γλσξίδνπκε όηη ν αζθαιηζκέλνο έπαζρε από 09-09-2013 έσο 31-08-

2015 από βαξηά αλντθή ζπλδξνκή κε αδπλακία βάδηζεο, νξζνζηάηεζεο, απηνεμππεξέηεζεο. Η 

πάζεζή ηνπ δελ είρε ηελ ίδηα κνξθή κε ηελ παξαπιεγία – ηεηξαπιεγία ή θάπνηα από ηηο 

θαηνλνκαδόκελεο ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 3232/2004 θαη 61 παξ. 5 ηνπ Ν. 

3518/2006 παζήζεηο, αιιά επέθεξε ηελ ίδηα κνξθή αλαπεξίαο από ιεηηνπξγηθή άπνςε κε απηή 

ησλ αλσηέξσ παζήζεσλ. Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ην ζπλνιηθό πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπ 

αλέξρεηαη ζε 85% (αξηζκ.) νγδόληα πέληε ηνηο εθαηό (νινγξάθσο) θαηά ηαηξηθή πξόβιεςε, από 

09-09-2013 έσο εθ’ όξνπ δσήο». - Με βάζε ηα αλσηέξσ έγγξαθα ην σο άλσ Γηθαζηήξην έθαλε ελ 
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κέξεη δεθηή ηελ αγσγή ηνπ αληηδίθνπ κε ην ζθεπηηθό όηη ην σο άλσ πγεηνλνκηθό όξγαλν, κε ηελ 

γλσκάηεπζε απηή, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ (πξνζθεύγνληνο – ελάγνληνο) θαη αμηνιόγεζε εηδηθώο ηηο παζήζεηο ηνπ («βαξηά 

αλντθή ζπλδξνκή κε αδπλακία βάδηζεο, νξζνζηάηεζεο θαη απηνεμππεξέηεζεο»), πξνζδηόξηζε ην 

ζπλνιηθό πνζνζηό ηεο αλαπεξίαο ηνπ ζε 85%, θαηά ηαηξηθή πξόβιεςε, θαη έθξηλε όηη νη παζήζεηο 

απηέο επέθεξαλ, από ιεηηνπξγηθήο άπνςεο, ζηνλ αλσηέξσ ηελ ίδηα κνξθή αλαπεξίαο κε ηελ 

παξαπιεγία – ηεηξαπιεγία, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 09-09-2013 θαη εθ’ όξνπ δσήο θαη ηνπ 

αλαγλώξηζε ην πνζό ησλ 6.425 επξώ κόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 21-12-2015 έσο 31-08-

2016, ελώ απέξξηςε ην αίηεκά ηνπ γηα δώξα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη επίδνκα αδείαο, όπσο 

επίζεο απέξξηςε θαη ην αίηεκά ηνπ γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο. - εκεησηένλ 

όηη ζύκθσλα κε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ 3491/2011, 1182/2008) ην 

εμστδξπκαηηθό επίδνκα, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 1140/1981, 

δηθαηνύληαη όρη κόλνλ όζνη πάζρνπλ από ηηο ξεηά αλαθεξόκελεο ζηε δηάηαμε απηή παζήζεηο ηεο 

ηεηξαπιεγίαο θαη παξαπιεγίαο, αιιά, γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ιόγνπ, θαη όζνη πάζρνπλ από 

αζζέλεηεο, νη νπνίεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, επηθέξνπλ ηελ ίδηα, 

όπσο νη δπν απηέο παζήζεηο, κνξθή αλαπεξίαο (ηΔ 234/2007, πξβ. ηΔ 1341/2009, 1182/2008, 

2362/2007 θ.ά). - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, έρσ ηε γλώκε όηη δελ πξέπεη λα αζθεζεί έθεζε θαηά ηεο 

αξηζ. Α697/2020 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαζώο 

επί ηνπ λνκηθνύ δεηήκαηνο έρεη απνθαλζεί ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο. – Ο επί παγία 

αληηκηζζία πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεώξγηνο Γεσξγόπνπινο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 12051/9-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί 

παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

Δγθρίλεη ηελ κε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α697/2020 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 12051/9-9-2020 Γλσκνδόηεζε 

ηνπ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ 

Γεσξγόπνπινπ. 

 

Γηεσθρηλίδεηαη όηη, κε ηελ αξηζ. πξ. θαη. ΠΡ646/2016 πξνζθπγή – αγσγή ηνπ ν Πεξηθιήο 

Γεσξγόπνπινο ηνπ Αλδξέα θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ δεηνύζε: α) λα αθπξσζεί ε ππ’ αξηζ. πξση. 

164258/21-12-2015 απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε αίηεζε ηνπ αλσηέξσ γηα ρνξήγεζε 

ζε απηόλ ηνπ παξαπιεγηθνύ επηδόκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ ππ’ αξηζ. 

Π3α/Φ.27/Γ.Π.νηθ.124095/17-12-2002 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε, ώζηε λα δηθαησζεί ηνπ ελ ιόγσ 

επηδόκαηνο αλαδξνκηθά, από 09-09-2013 (εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπ ζην ΚΔ.Π.Α.), 

άιισο από 07-05-2015 (εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπ ζην ΙΚΑ – ΔΣΑΜ Παηξώλ), 

άιισο δε, επηθνπξηθώο, από 21-12-2015 (εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ) θαη εθ’ όξνπ δσήο, θαη β) λα αλαγλσξηζηεί ε ππνρξέσζε ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ λα θαηαβάιεη ζε απηόλ, κε απόθαζε πνπ ζα θεξπρζεί πξνζσξηλώο εθηειεζηή, i) 

ην πνζό ησλ 13.428 επξώ, σο απνδεκίσζε, θαηά ηα άξζξα 105 θαη 106 ηνπ Δηζαγσγηθνύ Νόκνπ 

ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα (ΔηζΝΑΚ), γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο 

ηνπ, ππέζηε ιόγσ ηεο κε ρνξήγεζεο ζε απηόλ ηνπ αλσηέξσ επηδόκαηνο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από 09-09-2013 έσο θαη 31-08-2016, λνκηκνηόθσο, από ηόηε πνπ θάζε κεξηθόηεξν πνζό θαηέζηε 

απαηηεηό, άιισο από 21-12-2015, άιισο δε επηθνπξηθώο από ηελ επίδνζε ηεο ππό θξίζε αγσγήο, 

θαη ii) ην πνζό ησλ 10.000 επξώ, σο εύινγε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, θαηά ην άξζξν 932 ηνπ 

Αζηηθνύ Κώδηθα (ΑΚ), γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο, πνπ ηζρπξίδεηαη όηη ππέζηε από 

ηελ ίδηα σο άλσ αηηία, λνκηκνηόθσο από ηελ θαηάζεζε ηεο θξηλόκελεο αγσγήο, άιισο δε από ηελ 

επίδνζε απηήο.  
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Όπσο αλέθεξε ην αξκόδην Σκήκα Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην ππ’ 

αξηζ. πξση. 3502/3209/82273/2017 έγγξαθν ηνπ: 

«1. Ο Γεσξγόπνπινο Πεξηθιήο ηνπ Αλδξέα, ππέβαιε αίηεζε ζηελ ππεξεζία καο γηα ρνξήγεζε 

επηδόκαηνο παξαπιεγίαο, ζηηο 21-12-2015. 

Από ην θάθειν πνπ δηαηεξείηαη ζην αξρείν καο πξνθύπηεη όηη κε ηελ αίηεζή ηνπ θαηέζεζε 

επίζεο θαη ηελ από 07-08-2014 γλσζηνπνίεζε απνηειέζκαηνο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ηεο ΑΥΔ ηνπ 

ΚΔΠΑ θαη ηελ από 19-02-2015 γλσζηνπνίεζε απνηειέζκαηνο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ηεο ΒΥΔ ηνπ 

ΚΔΠΑ, όπνπ δηαπηζηώζεθαλ νη παζήζεηο ηνπ. 

Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ ΑΥΔ δηαπηζηώζεθε όηη πάζρεη από Βαξηά αλνηθή ζπλδξνκή ζηα 

πιαίζηα εγθεθαιηθήο αηξνθίαο θαη ρξήδεη ζπκπαξάζηαζεο εηέξνπ πξνζώπνπ. Καηά ηελ ΒΥΔ πάζρεη 

από Βαξηά αλνηθή ζπλδξνκή κε απόηνθν αδπλακίαο βάδηζεο – νξζνζηάηεζεο θαη απηνεμππεξέηεζεο 

θαη δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1140/81 θαη Ν.3232/04 πεξί παξαπιεγίαο. Καη ζηηο δύν 

γλσκαηεύζεηο αλαθέξεηαη όηη θαηά ηαηξηθή θξίζε δελ δηθαηνύηαη εμστδξπηηθό επίδνκα ζύκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

2. Γηα ηε ρνξήγεζε πξνλνηαθνύ επηδόκαηνο Τεηξαπιεγίαο – Παξαπιεγίαο εθαξκόδνληαη ε 

Αξηζ. 115750/3006/1981 (ΦΔΚ 572/Β’/1981) Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε (γηα αλαζθάιηζηνπο) 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε, θαζώο θαη ε Αξηζ.Π3α/Φ.27/Γ.Π.νηθ.124095/2002 (ΦΔΚ 1594/Β’/2002) 

Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε, κε ζέκα «Δπέθηαζε θαη ηξνπνπνίεζε επηδόκαηνο Τεηξαπιεγίαο – 

Παξαπιεγίαο (Ν. 2646/98, άξζξν 22, παξ. 1 θαη 5) ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

αλαζθάιηζηνπο». 

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξ.1.β. ηεο παξαπάλσ ΚΥΑ, δηθαηνύρνη ηνπ επηδόκαηνο είλαη 

άηνκα πνπ πάζρνπλ από αζζέλεηεο πνπ έρνπλ επηθέξεη αλαπεξία ηνπ ίδηνπ βαζκνύ -67 θαη άλσ- θαη 

ηεο ίδηαο κνξθήο – ηεηξαπιεγία, παξαπιεγία- ιόγσ κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ ή 

ησλ ξηδώλ ή ησλ λεύξσλ ή ησλ κπώλ (Ν. 2646/98, άξζξν 22, παξ.5). 

Βαζηδόκελνη ζηα παξαπάλσ, εθδόζεθε ε κε αξ. πξση. 164258/21-12-2015 απόθαζε ηεο 

ππεξεζίαο καο, γηα απόξξηςε αίηεζεο ρνξήγεζεο παξαπιεγηθνύ επηδόκαηνο.» 

Δπί ηεο σο άλσ αγσγήο – πξνζθπγήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. Α697/2020 απόθαζε ηνπ 

Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ ε νπνία: 

«Γέρεηαη ελ κέξεη ηελ πξνζθπγή. 

Αθπξώλεη ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 164258/21-12-2015 απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Αλαγλσξίδεη όηη ν πξνζθεύγσλ, Πεξηθιήο Γεσξγόπνπινο ηνπ Αλδξέα, δηθαηνύηαη ην 

πξνβιεπόκελν από ηελ ππ’ αξηζ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.νηθ.124095/17-12-2002 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε 

επίδνκα παξαπιεγίαο – ηεηξαπιεγίαο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 21-12-2015 (εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ) θαη εθ’ όξνπ δσήο. 

Γηαηάζζεη ηελ απόδνζε ζηνλ πξνζθεύγνληα παξαβόινπ πνζνύ δέθα πέληε (15) επξώ θαη ηελ 

θαηάπησζε ηνπ ππνινίπνπ πνζνύ παξαβόινπ, ύςνπο δέθα (10) επξώ, ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 

Γέρεηαη ελ κέξεη ηελ αγσγή. 

Αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ λα θαηαβάιεη ζηνλ ελάγνληα, Πεξηθιή 

Γεσξγόπνπιν ηνπ Αλδξέα, ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ είθνζη πέληε επξώ (6.425 επξώ), 

λνκηκνηόθσο, κε επηηόθην 6% εηεζίσο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ επίδνζε ηεο αγσγήο ζηηο 

11-11-2016 έσο ηηο 30-04-2019, θαη κε επηηόθην ππνινγηδόκελν ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4607/2019, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-05-2019 θαη έσο 

ηελ πιήξε εμόθιεζε. 

Σπκςεθίδεη ηα δηθαζηηθά έμνδα κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ.» 

 

ύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο αλσηέξσ απόθαζεο, ζπλάγεηαη όηη δηθαηνύληαη ην 

εμστδξπκαηηθό επίδνκα όρη κόλνλ όζνη πάζρνπλ από ηηο ξεηά αλαθεξόκελεο ζην άξζξν 42 παξ. 1 

ηνπ Ν. 1140/1981 παζήζεηο ηεο ηεηξαπιεγίαο ή παξαπιεγίαο θαη ηηο ξεηά αλαθεξόκελεο ζην 

άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Ν. 3232/2004 ή ην άξζξν 61 παξ. 5 ηνπ Ν. 3518/2006 παζήζεηο, αιιά, γηα ηελ 

ηαπηόηεηα ηνπ ιόγνπ, θαη όζνη πάζρνπλ από αζζέλεηεο, νη νπνίεο επηθέξνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

αξκόδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, ηελ ίδηα κνξθή αλαπεξίαο κε ηηο παζήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
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ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο (πξβι ηΔ 3491/2011, 1341/2009, 1182/2008, 234, 2362/2007). 

εκεησηένλ όηη κεηά από πξνδηθαζηηθή απόθαζε ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ, 

πξνζθνκίζηεθε ε ππ’ αξηζ. 09905/2019/741/07-03-2019 γλσκάηεπζε Β.Τ.Δ. ηνπ ΚΔΠΑ ηνπ Β’ 

Σνπηθνύ Τπνθαηαζηήκαηνο Μηζζσηώλ Αραΐαο ηνπ ΔΦΚΑ, ε νπνία θέξεη ην αθόινπζν 

πεξηερόκελν: «ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ. Α2327/2018 απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Παηξώλ, ζαο γλσξίδνπκε όηη ν αζθαιηζκέλνο έπαζρε από 09-09-2013 έσο 31-08-2015 από βαξηά 

αλντθή ζπλδξνκή κε αδπλακία βάδηζεο, νξζνζηάηεζεο, απηνεμππεξέηεζεο. Η πάζεζή ηνπ δελ 

είρε ηελ ίδηα κνξθή κε ηελ παξαπιεγία – ηεηξαπιεγία ή θάπνηα από ηηο θαηνλνκαδόκελεο ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 3232/2004 θαη 61 παξ. 5 ηνπ Ν. 3518/2006 παζήζεηο, αιιά 

επέθεξε ηελ ίδηα κνξθή αλαπεξίαο από ιεηηνπξγηθή άπνςε κε απηή ησλ αλσηέξσ παζήζεσλ. Από 

ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ην ζπλνιηθό πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπ αλέξρεηαη ζε 85% (αξηζκ.) 

νγδόληα πέληε ηνηο εθαηό (νινγξάθσο) θαηά ηαηξηθή πξόβιεςε, από 09-09-2013 έσο εθ’ όξνπ 

δσήο». 

Με βάζε ηα αλσηέξσ έγγξαθα ην σο άλσ Γηθαζηήξην έθαλε ελ κέξεη δεθηή ηελ αγσγή ηνπ 

αληηδίθνπ κε ην ζθεπηηθό όηη ην σο άλσ πγεηνλνκηθό όξγαλν, κε ηελ γλσκάηεπζε απηή, αθνύ 

έιαβε ππόςε ηνπ ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

(πξνζθεύγνληνο – ελάγνληνο) θαη αμηνιόγεζε εηδηθώο ηηο παζήζεηο ηνπ («βαξηά αλντθή ζπλδξνκή 

κε αδπλακία βάδηζεο, νξζνζηάηεζεο θαη απηνεμππεξέηεζεο»), πξνζδηόξηζε ην ζπλνιηθό πνζνζηό 

ηεο αλαπεξίαο ηνπ ζε 85%, θαηά ηαηξηθή πξόβιεςε, θαη έθξηλε όηη νη παζήζεηο απηέο επέθεξαλ, 

από ιεηηνπξγηθήο άπνςεο, ζηνλ αλσηέξσ ηελ ίδηα κνξθή αλαπεξίαο κε ηελ παξαπιεγία – 

ηεηξαπιεγία, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 09-09-2013 θαη εθ’ όξνπ δσήο θαη ηνπ αλαγλώξηζε ην 

πνζό ησλ 6.425 επξώ κόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 21-12-2015 έσο 31-08-2016, ελώ 

απέξξηςε ην αίηεκά ηνπ γηα δώξα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη επίδνκα αδείαο, όπσο επίζεο 

απέξξηςε θαη ην αίηεκά ηνπ γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο. 

 εκεησηένλ όηη ζύκθσλα κε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ 3491/2011, 

1182/2008) ην εμστδξπκαηηθό επίδνκα, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 

1140/1981, δηθαηνύληαη όρη κόλνλ όζνη πάζρνπλ από ηηο ξεηά αλαθεξόκελεο ζηε δηάηαμε απηή 

παζήζεηο ηεο ηεηξαπιεγίαο θαη παξαπιεγίαο, αιιά, γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ιόγνπ, θαη όζνη 

πάζρνπλ από αζζέλεηεο, νη νπνίεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, 

επηθέξνπλ ηελ ίδηα, όπσο νη δπν απηέο παζήζεηο, κνξθή αλαπεξίαο (ηΔ 234/2007, πξβ. ηΔ 

1341/2009, 1182/2008, 2362/2007 θ.ά). 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, δελ πξέπεη λα αζθεζεί έθεζε θαηά ηεο αξηζ. Α697/2020 νξηζηηθήο 

απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαζώο επί ηνπ λνκηθνύ δεηήκαηνο 

έρεη απνθαλζεί ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο. 

 

 

                  Ο Πρόεδρος                                        Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΑΔΑ: ΩΗΙΩΩΞΙ-ΘΚΜ


		2020-09-16T09:52:46+0300
	Athens




