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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 27ε Οθηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 38/2310-2020, 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 (33) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 7]
Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό
κέινο, εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1 νπ εθηόο ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 743/2020)
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 17νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
761/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό
κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – 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, εηζάγεη ην αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α1289/2020 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (3ν ηκήκα)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 13043/25-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ
αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 12860/22-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο,
Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο
Τπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 12856/22-9-2020 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. Α1289/2020 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ
Παηξώλ (3ν ηκήκα)΄΄ - Με ηελ αξηζ. θαη. ΠΡ118/2016 πξνζθπγή ηνπ ν Υ****** Κ****** ηνπ
Γ******* δεηνύζε ηελ αθύξσζε ηεο 159786/19.12.2015 απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο Παηδείαο,
Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε
ε δηαθνπή ηεο ρνξεγνύκελεο από ηελ ΚΤΑ Γ4α/Φ.225/161/13.2.1989 ησλ Τπνπξγώλ
Οηθνλνκηθώλ θαη Τγείαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, κε ηελ
αηηηνινγία όηη ην πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπ πξνζθεύγνληνο ππνιείπεηαη ηνπ λόκηκνπ. πγθεθξηκέλα κε ηελ 09905/2015/11714/19.11.2015 γλσκάηεπζε ηεο άλσ επηηξνπήο, θξίζεθε όηη
ν πξνζθεύγσλ πάζρεη από ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, θαη όηη ην ζπλνιηθό πνζνζηό
αλαπεξίαο ηνπ αλέξρεηαη ζε 50% ην νπνίν ζα δηαξθέζεη θαηά ηαηξηθή πξόβιεςε από 27.03.2015
έσο 31.03.2017, ελώ εθηηκήζεθε, όηη δελ παξνπζηάδεη αληθαλόηεηα γηα θάζε βηνπνξηζηηθό
επάγγεικα γηα ην ίδην απηό ρξνληθό δηάζηεκα. Με βάζε ηελ ηειεπηαία απηή γλσκάηεπζε
εθδόζεθε ε, ήδε πξνζβαιιόκελε, κε αξηζκ. 159786/19.12.2015 απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο
Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο
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ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηαθνπή από 12.06.2015 ηεο ρνξεγνύκελεο
ζηνλ πξνζθεύγνληα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ιόγσ έιιεηςεο ηνπ απαηηνύκελνπ πνζνζηνύ
αλαπεξίαο ζην πξόζσπό ηνπ. - Δπ’ απηήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. Α1289/2020 απόθαζε ηνπ
Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (3ν ηκήκα) ε νπνία δέρεηαη ηε πξνζθπγή.
Αθπξώλεη ηελ 159786/19.12.2015 απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Αλαγλσξίδεη όηη ν πξνζθεύγσλ δηθαηνύηαη ηελ
νηθνλνκηθή ελίζρπζε βαξηάο αλαπεξίαο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ Γ4α/Φ.225/161/3-2-1989, όπσο
απηή ηζρύεη ελ πξνθεηκέλσ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 27.03.2015 έσο 31.03.2017. Γηαηάζζεη
ηελ απόδνζε ηνπ παξαβόινπ ζηνλ πξνζθεύγνληα. Απαιιάζζεη ηνλ θαζ’ νπ Γήκν από ηα
δηθαζηηθά έμνδα ηνπ πξνζθεύγνληνο. - Παξαθαιώ γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε
έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α1289/2020 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ
Παηξώλ (3ν ηκήκα). - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ,
Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο –
ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ - Με ηελ αξηζ. θαη. ΠΡ118/2016 πξνζθπγή ηνπ ν Υ****** Κ****** ηνπ
Γ******* δεηνύζε ηελ αθύξσζε ηεο 159786/19.12.2015 απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο Παηδείαο,
Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε
ε δηαθνπή ηεο ρνξεγνύκελεο από ηελ ΚΤΑ Γ4α/Φ.225/161/13.2.1989 ησλ Τπνπξγώλ
Οηθνλνκηθώλ θαη Τγείαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, κε ηελ
αηηηνινγία όηη ην πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπ πξνζθεύγνληνο ππνιείπεηαη ηνπ λόκηκνπ. πγθεθξηκέλα κε ηελ 09905/2015/11714/19.11.2015 γλσκάηεπζε ηεο άλσ επηηξνπήο, θξίζεθε όηη
ν πξνζθεύγσλ πάζρεη από ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, θαη όηη ην ζπλνιηθό πνζνζηό
αλαπεξίαο ηνπ αλέξρεηαη ζε 50% ην νπνίν ζα δηαξθέζεη θαηά ηαηξηθή πξόβιεςε από 27.03.2015
έσο 31.03.2017, ελώ εθηηκήζεθε, όηη δελ παξνπζηάδεη αληθαλόηεηα γηα θάζε βηνπνξηζηηθό
επάγγεικα γηα ην ίδην απηό ρξνληθό δηάζηεκα. Με βάζε ηελ ηειεπηαία απηή γλσκάηεπζε
εθδόζεθε ε, ήδε πξνζβαιιόκελε, κε αξηζκ. 159786/19.12.2015 απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο
Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηαθνπή από 12.06.2015 ηεο ρνξεγνύκελεο
ζηνλ πξνζθεύγνληα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ιόγσ έιιεηςεο ηνπ απαηηνύκελνπ πνζνζηνύ
αλαπεξίαο ζην πξόζσπό ηνπ. - Δπ’ απηήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. Α1289/2020 απόθαζε ηνπ
Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (3ν ηκήκα) ε νπνία δέρεηαη ηε πξνζθπγή.
Αθπξώλεη ηελ 159786/19.12.2015 απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Αλαγλσξίδεη όηη ν πξνζθεύγσλ δηθαηνύηαη ηελ
νηθνλνκηθή ελίζρπζε βαξηάο αλαπεξίαο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ Γ4α/Φ.225/161/3-2-1989, όπσο
απηή ηζρύεη ελ πξνθεηκέλσ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 27.03.2015 έσο 31.03.2017. Γηαηάζζεη
ηελ απόδνζε ηνπ παξαβόινπ ζηνλ πξνζθεύγνληα. Απαιιάζζεη ηνλ θαζ’ νπ Γήκν από ηα
δηθαζηηθά έμνδα ηνπ πξνζθεύγνληνο. - εκεησηένλ όηη ην σο άλσ Γηθαζηήξην κε ηελ αξηζ.
Α1468/2018 πξνδηθαζηηθή απόθαζε ηνπ, αθνύ θξίζεθε όηη ε αλώηεξε γλσκάηεπζε ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Τ.Δ. ηνπ ΚΔ.Π.Α. Παηξώλ είλαη αλαηηηνιόγεηε, αλαπέκθζεθε ε ππόζεζε,
πξνθεηκέλνπ απηή, αθνύ ιάβεη ππόςε ηηο παζήζεηο ηνπ πξνζθεύγνληνο, ηα ηαηξηθά ζηνηρεία ηνπ
θαθέινπ, (ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά θαη γλσκαηεύζεηο), θαζώο θαη ηα δηδάγκαηα ηεο ηαηξηθήο
επηζηήκεο, λα γλσκαηεύζεη, εηδηθά θαη αηηηνινγεκέλα, αλαθνξηθά κε ην πνζνζηό
αλαηνκνθπζηνινγηθήο βιάβεο ηνπ πξνζθεύγνληνο θαηά ην θξίζηκν ρξνληθό δηάζηεκα (27.03.2015
έσο 31.03.2018). θαη ζε πεξίπησζε, πνπ απηή εκκείλεη ζηελ πεξηερόκελε ζηελ
09905/2015/11714/19.11.2015 γλσκάηεπζή ηεο ηαηξηθή θξίζε, σο πξνο ην πνζνζηό
αλαηνκνθπζηνινγηθήο βιάβεο ηνπ πξνζθεύγνληνο, ή θξίλεη, ελ γέλεη, όηη ην ελ ιόγσ πνζνζηό
είλαη θαηώηεξν ζε ζρέζε κε ηα πξνγελέζηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα παξαζέζεη ζπγθεθξηκέλα
ζηνηρεία πνπ ζεκειηώλνπλ ηελ θξίζε ηεο απηή, αηηηνινγώληαο, εηδηθά, ηελ ηπρόλ δηαπηζησζείζα
βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζθεύγνληνο, ζπλεπεία ηεο νπνίαο δηθαηνινγείηαη ε
κείσζε ηνπ πνζνζηνύ αλαπεξίαο ηνπ, θαηά ην θξίζηκν ρξνληθό δηάζηεκα, κε ην πνζνζηό
αλαπεξίαο ηνπ πξνγελέζηεξνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. ε εθηέιεζε ηεο σο άλσ απόθαζεο ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ, εθδόζεθε ε 09905/2018/12539/05.12.2018 γλσκάηεπζε, κε ηελ νπνία ε
Γεπηεξνβάζκηα Τ.Δ. δηαπίζησζε όηη απηόο «πάζρεη από ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή θαη
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δηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, δηάγλσζε ε νπνία ηέζεθε θαηά ηελ λνζειεία ηνπ από
27.02.2015 κέρξη 12.03.2015. ηελ παξνύζα θάζε δελ ειέγρνληαη ςπρσηηθά ή ςπρνζηόκνξθα
ζπκπηώκαηα θαη είλαη λνξκνζπκηθόο. Δίλαη αγρώδεο, ςπρνθηλεηηθά αλήζπρνο. Η λόζνο θαη ην εμ
απηήο απνδηδόκελν πνζνζηό αλαπεξίαο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο νθεηιόκελεο ζε δηάθνξνπο
παξάγνληεο (θαξκαθεπηηθή αγσγή – εμσγελείο παξάγνληεο αιιά θαη ηελ θύζε ηεο ίδηαο ηεο
λόζνπ)» θαη πξνζδηόξηζε ην πνζνζηό ηεο αλαηνκνθπζηνινγηθήο ηνπ βιάβεο ζε 50% ην νπνίν
θαηά ηαηξηθή πξόβιεςε ζα δηαξθέζεη ην ρξνληθό δηάζηεκα από 27.03.2015 έσο 31.03.2017. Δπνκέλσο, παξόιν πνπ ε Β’ βάζκηα Δπηηξνπή θαηέιεμε γηα δεύηεξε θνξά ζηελ θξίζε όηη ην
πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπ πξνζθεύγνληνο αλέξρεηαη ζε 50%, ην Γηθαζηήξην εληνύηνηο έθξηλε όηη ε
σο άλσ απόθαζε δελ ήηαλ εηδηθώο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε θαη κε δηάθνξεο θξίζεηο θαηέιεμε
όηη ν πξνζθεύγσλ δηθαηνύηαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε βαξηάο αλαπεξίαο. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ
έρσ ηε γλώκε όηη πξέπεη λα αζθεζεί έθεζε θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α1289/2020 απνθάζεσο ηνπ
Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (3ν ηκήκα). - 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. 12856/22-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηνπ επί
παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ Γεσξγόπνπινπ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Δγθρίλεη ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α1289/2020 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (3ν ηκήκα), ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 12856/22-9-2020
Γλσκνδόηεζε επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θ. Γεσξγίνπ
Γεσξγόπνπινπ.
Γηεσθρηλίδεηαη όηη, κε ηελ αξηζ. θαη. ΠΡ118/2016 πξνζθπγή ηνπ ν Υ****** Κ****** ηνπ
Γ******* δεηνύζε ηελ αθύξσζε ηεο 159786/19.12.2015 απόθαζεο ηεο Γηεπζύληξηαο Παηδείαο,
Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε
ε δηαθνπή ηεο ρνξεγνύκελεο από ηελ ΚΤΑ Γ4α/Φ.225/161/13.2.1989 ησλ Τπνπξγώλ
Οηθνλνκηθώλ θαη Τγείαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, κε ηελ
αηηηνινγία όηη ην πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπ πξνζθεύγνληνο ππνιείπεηαη ηνπ λόκηκνπ.
πγθεθξηκέλα, κε ηελ 09905/2015/11714/19.11.2015 γλσκάηεπζε ηεο άλσ επηηξνπήο,
θξίζεθε όηη ν πξνζθεύγσλ πάζρεη από ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, θαη όηη ην ζπλνιηθό
πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπ αλέξρεηαη ζε 50% ην νπνίν ζα δηαξθέζεη θαηά ηαηξηθή πξόβιεςε από
27.03.2015 έσο 31.03.2017, ελώ εθηηκήζεθε, όηη δελ παξνπζηάδεη αληθαλόηεηα γηα θάζε
βηνπνξηζηηθό επάγγεικα γηα ην ίδην απηό ρξνληθό δηάζηεκα. Με βάζε ηελ ηειεπηαία απηή
γλσκάηεπζε εθδόζεθε ε, ήδε πξνζβαιιόκελε, κε αξηζκ. 159786/19.12.2015 απόθαζε ηεο
Γηεπζύληξηαο Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Σκήκαηνο
Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηαθνπή από
12.06.2015 ηεο ρνξεγνύκελεο ζηνλ πξνζθεύγνληα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ιόγσ έιιεηςεο ηνπ
απαηηνύκελνπ πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζην πξόζσπό ηνπ.
Δπ’ απηήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. Α1289/2020 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (3ν ηκήκα) ε νπνία δέρεηαη ηε πξνζθπγή. Αθπξώλεη ηελ
159786/19.12.2015 απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Αλαγλσξίδεη όηη ν πξνζθεύγσλ δηθαηνύηαη ηελ νηθνλνκηθή
ελίζρπζε βαξηάο αλαπεξίαο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ Γ4α/Φ.225/161/3-2-1989, όπσο απηή ηζρύεη ελ
πξνθεηκέλσ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 27.03.2015 έσο 31.03.2017. Γηαηάζζεη ηελ απόδνζε
ηνπ παξαβόινπ ζηνλ πξνζθεύγνληα. Απαιιάζζεη ηνλ θαζ’ νπ Γήκν από ηα δηθαζηηθά έμνδα ηνπ
πξνζθεύγνληνο.
Σν σο άλσ Γηθαζηήξην κε ηελ αξηζ. Α1468/2018 πξνδηθαζηηθή απόθαζε ηνπ, αθνύ
θξίζεθε όηη ε αλώηεξε γλσκάηεπζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Τ.Δ. ηνπ ΚΔ.Π.Α. Παηξώλ είλαη
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αλαηηηνιόγεηε, αλαπέκθζεθε ε ππόζεζε, πξνθεηκέλνπ απηή, αθνύ ιάβεη ππόςε ηηο παζήζεηο ηνπ
πξνζθεύγνληνο, ηα ηαηξηθά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, (ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά θαη γλσκαηεύζεηο),
θαζώο θαη ηα δηδάγκαηα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, λα γλσκαηεύζεη, εηδηθά θαη αηηηνινγεκέλα,
αλαθνξηθά κε ην πνζνζηό αλαηνκνθπζηνινγηθήο βιάβεο ηνπ πξνζθεύγνληνο θαηά ην θξίζηκν
ρξνληθό δηάζηεκα (27.03.2015 έσο 31.03.2018) θαη ζε πεξίπησζε, πνπ απηή εκκείλεη ζηελ
πεξηερόκελε ζηελ 09905/2015/11714/19.11.2015 γλσκάηεπζή ηεο ηαηξηθή θξίζε, σο πξνο ην
πνζνζηό αλαηνκνθπζηνινγηθήο βιάβεο ηνπ πξνζθεύγνληνο, ή θξίλεη, ελ γέλεη, όηη ην ελ ιόγσ
πνζνζηό είλαη θαηώηεξν ζε ζρέζε κε ηα πξνγελέζηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα παξαζέζεη
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ ζεκειηώλνπλ ηελ θξίζε ηεο απηή, αηηηνινγώληαο, εηδηθά, ηελ ηπρόλ
δηαπηζησζείζα βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ πξνζθεύγνληνο, ζπλεπεία ηεο νπνίαο
δηθαηνινγείηαη ε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ αλαπεξίαο ηνπ, θαηά ην θξίζηκν ρξνληθό δηάζηεκα, κε ην
πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπ πξνγελέζηεξνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. ε εθηέιεζε ηεο σο άλσ
απόθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ, εθδόζεθε ε 09905/2018/12539/05.12.2018 γλσκάηεπζε, κε
ηελ νπνία ε Γεπηεξνβάζκηα Τ.Δ. δηαπίζησζε όηη απηόο «πάζρεη από ηδενςπραλαγθαζηηθή
δηαηαξαρή θαη δηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, δηάγλσζε ε νπνία ηέζεθε θαηά ηελ λνζειεία
ηνπ από 27.02.2015 κέρξη 12.03.2015. ηελ παξνύζα θάζε δελ ειέγρνληαη ςπρσηηθά ή
ςπρνζηόκνξθα ζπκπηώκαηα θαη είλαη λνξκνζπκηθόο. Δίλαη αγρώδεο, ςπρνθηλεηηθά αλήζπρνο. Η
λόζνο θαη ην εμ απηήο απνδηδόκελν πνζνζηό αλαπεξίαο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο νθεηιόκελεο ζε
δηάθνξνπο παξάγνληεο (θαξκαθεπηηθή αγσγή – εμσγελείο παξάγνληεο αιιά θαη ηελ θύζε ηεο
ίδηαο ηεο λόζνπ)» θαη πξνζδηόξηζε ην πνζνζηό ηεο αλαηνκνθπζηνινγηθήο ηνπ βιάβεο ζε 50% ην
νπνίν θαηά ηαηξηθή πξόβιεςε ζα δηαξθέζεη ην ρξνληθό δηάζηεκα από 27.03.2015 έσο 31.03.2017.
Παξόιν πνπ ε Β’ βάζκηα Δπηηξνπή θαηέιεμε γηα δεύηεξε θνξά ζηελ θξίζε όηη ην πνζνζηό
αλαπεξίαο ηνπ πξνζθεύγνληνο αλέξρεηαη ζε 50%, ην Γηθαζηήξην εληνύηνηο έθξηλε όηη ε σο άλσ
απόθαζε δελ ήηαλ εηδηθώο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε θαη κε δηάθνξεο θξίζεηο θαηέιεμε όηη ν
πξνζθεύγσλ δηθαηνύηαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε βαξηάο αλαπεξίαο.
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