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Αξηζκόο 157/2017 

ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ 

E’ ΠΟΗΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 

 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Γεώξγην αθθά Αληηπξόεδξν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 
Βαζίιεην Καπεινύδν, Γεκήηξην Γεώξγα, Γεκήηξην Σδηνύβα θαη Μαξία Γθαληάηζνπ - 
Δηζεγήηξηα, Αξενπαγίηεο. 

πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2017, κε 
ηελ παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέσο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Ησάλλε Κσλζηαληηλόπνπινπ 
(γηαηί θσιύεηαη ε Δηζαγγειέαο) θαη ηεο Γξακκαηέσο Αηθαηεξίλεο ηηαξά, γηα λα 
δηθάζεη ηελ αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο-θαηεγνξνπκέλνπ Ν. Π. ηνπ Δ., θαηνίθνπ ..., 
πνπ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Πεξηθιή ηαπξηαλάθε, γηα 
αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ. 3506/2016 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ. 

Mε πνιηηηθώο ελάγνληεο ηνπο: 1. Α. Γ. ηνπ Κ., 2. Μ. Γ. ηνπ Α., θάηνηθνη ... θαη 3. Ρ. Γ. 
ηνπ Κ. θάηνηθν ... εθ ησλ νπνίσλ νη δύν πξώηνη εθπξνζσπήζεθαλ από ηνλ 
πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπο Παλαγηώηε Κσλζηαληάθε θαη ε ηξίηε παξαζηάζεθε κε 
ηνλ ίδην σο άλσ πιεξεμνύζην δηθεγόξν. 

Σν Σξηκειέο Δθεηείν Αζελώλ κε ηελ σο άλσ απόθαζή ηνπ δηέηαμε όζα ιεπηνκεξώο 
αλαθέξνληαη ζ’ απηή, θαη ν αλαηξεζείσλ-θαηεγνξνύκελνο δεηεί ηελ αλαίξεζε απηήο, 
γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ από 9 Ννεκβξίνπ 2016 αίηεζή ηνπ 
αλαηξέζεσο, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκό .../2016. 

Αθνύ άθνπζε 

Σνπο πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο ησλ δηαδίθσλ, πνπ δήηεζαλ όζα αλαθέξνληαη ζηα 
ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξόηεηλε λα γίλεη δεθηή ελ κέξεη ε 
πξνθείκελε αίηεζε αλαίξεζεο. 

ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 302 παξ. 1 ΠΚ "όπνηνο επηθέξεη από ακέιεηα ηνλ 
ζάλαην άιινπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηξηώλ κελώλ" θαηά δε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 



28 ΠΚ, "από ακέιεηα πξάηηεη όπνηνο από έιιεηςε ηεο πξνζνρήο ηελ νπνία όθεηιε 
θαηά ηηο πεξηζηάζεηο θαη κπνξνύζε λα θαηαβάιεη είηε δελ πξνέβιεςε ην απνηέιεζκα 
πνπ πξνθάιεζε ε πξάμε ηνπ, είηε ην πξνέβιεςε σο δπλαηό, πίζηεςε όκσο όηη δελ 
ζα επεξρόηαλ". Από ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ απηώλ πξνθύπηεη, όηη γηα ηε 
ζεκειίσζε ηεο αμηόπνηλεο πξάμεσο ηεο αλζξσπνθηνλίαο από ακέιεηα απαηηείηαη: α) 
λα κελ θαηαβιήζεθε από ην δξάζηε ε επηβαιιόκελε θαη’ αληηθεηκεληθή θξίζε 
πξνζνρή, ηελ νπνία θάζε κεηξίσο ζπλεηόο θαη επζπλείδεηνο άλζξσπνο νθείιεη ππό 
ηηο ίδηεο πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο λα θαηαβάιεη, κε βάζε ηνπο λνκηθνύο θαλόλεο, ηηο 
ζπλήζεηεο πνπ επηθξαηνύλ ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ θνηλή, θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία 
ησλ πξαγκάησλ, πείξα θαη ινγηθή, β) λα κπνξνύζε απηόο, κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο 
ηνπ πεξηζηάζεηο, ηδηόηεηεο γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο θαη θπξίσο εμ αηηίαο ηεο 
ππεξεζίαο ηνπ ή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ, λα πξνβιέςεη θαη απνθύγεη ην αμηόπνηλν 
απνηέιεζκα, ην νπνίν από έιιεηςε ηεο πξναλαθεξόκελεο πξνζνρήο, είηε δελ 
πξνέβιεςε, είηε ην πξνέβιεςε σο δπλαηό, πίζηεπε όκσο όηη δελ ζα επεξρόηαλ θαη 
γ) λα ππάξρεη αηηηώδεο ζύλδεζκνο κεηαμύ ηεο ελέξγεηαο ή παξαιείςεσο ηνπ 
δξάζηε θαη ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ επήιζε. Δλόςεη απηώλ, πνηληθή επζύλε ηαηξνύ 
γηα αλζξσπνθηνλία από ακέιεηα, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ, ππάξρεη 
ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ ην απνηέιεζκα απηό νθείιεηαη ζε παξάβαζε από ηνλ 
ηαηξό ησλ θνηλώο αλαγλσξηζκέλσλ θαλόλσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, γηα ηνπο 
νπνίνπο δελ κπνξεί λα γελλεζεί ακθηζβήηεζε θαη πνπ ε ελέξγεηά ηνπ δελ ήηαλ 
ζύκθσλε κε ην αληηθεηκεληθώο επηβαιιόκελν θαζήθνλ επηκέιεηαο. 

Ζ ηδηαίηεξε απηή λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνύ λα απνηξέςεη ην αμηόπνηλν 
απνηέιεζκα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζζελνύο απνξξέεη από ην λόκν (άξζξν 24 α.λ. 
1565/1939 "Πεξί θώδηθνο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο"), από ηνλ θώδηθα 
ηαηξηθήο δενληνινγίαο (β.δ. 156/6.7.1955 θαη ήδε λ. 3418/2005 "Πεξί θαλνληζκνύ 
ηαηξηθήο δενληνινγίαο") θαη από ηελ εγγπεηηθή ζέζε απηνύ απέλαληη ζηελ αζθάιεηα 
ηεο δσήο ή ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ηαηξηθήο πξάμεο. Έηζη ειέγρεηαη ν θαηεγνξνύκελνο ηαηξόο γηα θάζε ελέξγεηα ή 
παξάιεηςή ηνπ ππό ηελ αλσηέξσ ηδηόηεηά ηνπ σο πξνο ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 
πνξείαο ηνπ αζζελνύο, δειαδή εάλ ελήξγεζε ηελ αθνινπζεηέα ηαηξηθή, αγσγή θαη 
ηηο επηβαιιόκελεο εμεηάζεηο ή θαη άιιεο επεκβαηηθέο ηαηξηθέο πξάμεηο πξνο 
αληηκεηώπηζε ηεο παξελέξγεηαο ή επηπινθήο πνπ ζα ήηαλ θίλδπλνο λα επηθέξεη 
βιάβε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο, όπσο θάζε κέζνο ηαηξόο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ ζα 
έπξαηηε ππό ηηο ίδηεο πεξηζηάζεηο, όληαο ζε γλώζε ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ησλ 
ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνύο θαη έρνληαο ηε δπλαηόηεηα θαη ηελ εκπεηξία λα 
πξνβιέςεη ηα δπζκελή απηά ζπκπηώκαηα θαη ηηο αθνινπζνύζεο βιάβεο πνπ 
εκθαλίδνπλ αζζελείο ππνβαιιόκελνη ζε ηαηξηθή επέκβαζε (ΑΠ.182/2015, 
ΑΠ.971/2013). Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ σο άλσ άξζξνπ 28 Π.Κ., ε ακέιεηα 
δηαθξίλεηαη ζε κε ζπλεηδεηή, θαηά ηελ νπνία ν δξάζηεο από έιιεηςε ηεο 
πξνζήθνπζαο πξνζνρήο δελ πξνέβιεςε ην αμηόπνηλν απνηέιεζκα πνπ πξνθάιεζε 
ε πξάμε ηνπ θαη ζε ζπλεηδεηή, θαηά ηελ νπνία πξνέβιεςε κελ όηη από ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξεί λα επέιζεη ην απνηέιεζκα απηό, πίζηεπε όκσο όηη ζα ην 
απέθεπγε. Δλόςεη ηεο δηαθξίζεσο απηήο, ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο όηαλ απαγγέιιεη 
θαηαδίθε γηα έγθιεκα από ακέιεηα πξέπεη λα εθζέηεη ζηελ απόθαζή ηνπ κε 
ζαθήλεηα πνην από ηα αλσηέξσ δπν είδε ακέιεηαο ζπλέηξεμε ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, δηόηη αλ δελ εθζέηεη ηνύην ζαθώο ή δέρεηαη θαη ηα δύν είδε 
δεκηνπξγείηαη αζάθεηα θαη αληίθαζε, ε νπνία θαζηζηά αλέθηθην ηνλ αλαηξεηηθό 
έιεγρν γηα ηελ νξζή ή κε εθαξκνγή ηεο νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο θαη 
ηδξύεηαη εληεύζελ ιόγνο αλαηξέζεσο γηα έιιεηςε λόκηκεο βάζεσο εθ ηνπ άξζξνπ 



510 παξ.1 ζηνηρ. Δ’ Κ.Π.Γ. Σέινο, όηαλ ην εμ ακειείαο έγθιεκα είλαη απόηνθν 
ζπλδξνκήο ακέιεηαο πνιιώλ πξνζώπσλ, ην θαζέλα από απηά θξίλεηαη θαη 
επζύλεηαη απηνηειώο θαη αλεμαξηήησο ησλ άιισλ θαηά ην ιόγν ηεο ακέιεηαο πνπ 
επηδείρηεθε από απηό θαη εθόζνλ, πάλησο, ην επειζόλ απνηέιεζκα ηειεί ζε αηηηώδε 
ζύλδεζκν πξνο απηήλ. 

Ζ πξάμε ή ε παξάιεηςε ηνπ δξάζηε ηειεί ζε αηηηώδε ζύλδεζκν κε ην απνηέιεζκα 
πνπ επήιζε όηαλ απηή, θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε, είλαη εθείλε πνπ άκεζα πξνθάιεζε 
ην απνηέιεζκα θαη ζπλεπώο βξίζθεηαη ζε άκεζε αηηηόηεηα πξνο απηό. Αξθεί δε, 
πξνο ζεκειίσζε ηεο επζύλεο, ε πξάμε ή ε παξάιεηςε λα ήηαλ έλαο από ηνπο 
παξαγσγηθνύο όξνπο ηνπ απνηειέζκαηνο, ρσξίο ηνλ νπνίν δελ ζα επεξρόηαλ απηό, 
αδηαθόξσο αλ ζπλέβαιαλ θαη άιινη όξνη, ακέζσο ή εκκέζσο. Σνύην δε γηαηί ε 
θξαηνύζα ζην πνηληθό δίθαην άπνςε αθνινπζεί ηα πνξίζκαηα ηεο ζεσξίαο ηνπ 
ηζνδπλάκνπ ησλ όξσλ, ππό ηελ παξαιιαγή ηεο ελεξγνύ αηηίαο, ελ αληηζέζεη πξνο 
ηε ζεσξία ηεο πξόζθνξεο αηηηόηεηαο, ε νπνία επηθξαηεί όζνλ αθνξά ηελ αζηηθή 
επζύλε (Α.Π.230/2015). Δμάιινπ ε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε έρεη ηελ απαηηνύκελε 
από ηα άξζξα 93 παξ.3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ηνπ Κ.Π.Γ. εηδηθή θαη 
εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο, ηδξύεη ιόγν αλαηξέζεσο ηεο από 
ην άξζξν 510 παξ.1 ζηνηρ. Γ’ Κ.Π.Γ όηαλ αλαθέξνληαη ζ’ απηή, κε ζαθήλεηα, 
πιεξόηεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ πξνέθπςαλ από -
ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηε 
ζπλδξνκή ησλ αληηθεηκεληθώλ θαη ππνθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο, νη 
απνδείμεηο πνπ ηα ζεκειηώλνπλ θαη νη λνκηθέο ζθέςεηο ππαγσγήο ησλ πεξηζηαηηθώλ 
απηώλ ζηελ εθαξκνζζείζα νπζηαζηηθή πνηληθή δηάηαμε. Γηα ηελ ύπαξμε ηέηνηαο 
αηηηνινγίαο είλαη παξαδεθηή ε αιιεινζπκπιήξσζε ηνπ αηηηνινγηθνύ κε ην 
δηαηαθηηθό ηεο απνθάζεσο, ηα νπνία απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν. Ωο πξνο ηα 
απνδεηθηηθά κέζα, πνπ ειήθζεζαλ ππόςε από ην δηθαζηήξην γηα ηελ θαηαδηθαζηηθή 
ηνπ θξίζε, γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο αηηηνινγίαο αξθεί ν θαη’ είδνο πξνζδηνξηζκόο 
ηνπο, ρσξίο θαη αλαιπηηθή παξάζεζε ηνπο θαη κλεία ηνπ ηη πξνθύπηεη από ηνλ 
θαζέλα ρσξηζηά, πξέπεη όκσο λα πξνθύπηεη, όηη ην δηθαζηήξην ηα έιαβε ππόςε θαη 
ηα ζπλεθηίκεζε όια θαη όρη κόλν κεξηθά από απηά. Αθόκε δελ είλαη απαξαίηεηε ε 
αμηνινγηθή ζπζρέηηζε θαη ζύγθξηζε ησλ δηαθόξσλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ θαη ησλ 
καξηπξηθώλ θαηαζέζεσλ κεηαμύ ηνπο ή λα πξνζδηνξίδεηαη πνην βάξπλε 
πεξηζζόηεξν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο δηθαληθήο θξίζεσο. ηαλ δε εμαίξνληαη 
νξηζκέλα από ηα απνδεηθηηθά κέζα, δελ ζεκαίλεη όηη δελ ειήθζεζαλ ππόςε ηα άιια 
νύηε αλαθύπηεη αλάγθε αηηηνινγήζεσο γηαηί δελ εμαίξνληαη ηα άιια. Γελ απνηειεί, 
όκσο, ιόγν αλαηξέζεσο ε εζθαικέλε εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ θαη εηδηθόηεξα ε 
εζθαικέλε εθηίκεζε ησλ καξηπξηθώλ θαηαζέζεσλ, ε παξάιεηςε αμηνινγήζεσο θαη 
αλαθνξάο θάζε απνδεηθηηθνύ κέζνπ ρσξηζηά θαη ε παξάιεηςε ζπζρεηίζεσο ησλ 
απνδεηθηηθώλ κέζσλ, θαζόζνλ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο, κε ηελ επίθαζε ηεο 
ειιείςεσο αηηηνινγίαο, πιήηηεηαη ε αλαηξεηηθώο αλέιεγθηε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 
ηεο νπζίαο (ΑΠ 472/2014). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηελ πξνζβαιιόκελε κε 
αξηζκό 3506/2016 απόθαζή ηνπ ην Σξηκειέο Δθεηείν Πιεκκειεκάησλ Αζελώλ πνπ 
δίθαζε ζε δεύηεξν βαζκό θήξπμε έλνρν ηνλ αλαηξεζείνληα αλζξσπνθηνλίαο από 
ακέιεηα θαη ηνλ θαηαδίθαζε ζε πνηλή θπιαθίζεσο δύν εηώλ, ηελ νπνία αλέζηεηιε επί 
ηξηεηία. 

ην ζθεπηηθό ηεο πξνζβαιιόκελεο απνθάζεσο, ην δηθάζαλ Δθεηείν, κεηά από 
εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε όισλ ησλ κλεκνλεπνκέλσλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ 
(κάξηπξεο, έγγξαθα, απνινγία θαηεγνξνπκέλνπ), δέρζεθε αλειέγθησο, θαηά πηζηή 



κεηαθνξά ηα εμήο: Ο Κ. Γ. ηνπ Α. ππεβιήζε ζε επέκβαζε αθαίξεζεο εθθνιπώκαηνο 
ηνπ νηζνθάγνπ κε ηε κέζνδν ηεο δηαθνηιηαθήο πξνζπέιαζεο ζην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ 
επσλπκία "Ννζειεπηηθό Ίδξπκα Μεηνρηθνύ Σακείνπ ηξαηνύ (ΝΊΜΗΣ)" ζηελ 
Αζήλα, ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 2-2-2009 ν θαηεγνξνύκελνο, Ν. Π. ηνπ Δ., 
γεληθόο ρεηξνπξγόο ζην σο άλσ λνζνθνκείν, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα είρε ηελ επζύλε 
ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο κεηεγρεηξεηηθήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ ελ ιόγσ 
αζζελνύο . πγθεθξηκέλα, απνδείρζεθε όηη ε επέκβαζε αθνξνύζε ηελ αθαίξεζε 
εθθνιπώκαηνο ηνπ θαηώηεξνπ ηξίηε κόξηνπ ηνπ νηζνθάγνπ, βξηζθόκελν ακέζσο 
πάλσ από ην δηάθξαγκα-επηθξεληθό εθθόιπσκα θαη ν θαηεγνξνύκελνο, όληαο 
γεληθόο ρεηξνπξγόο, γηα ηελ αθαίξεζή ηνπ (ηνπ εθθνιπώκαηνο) πξνέβε ζε 
δηαθνηιηαθή πξνζπέιαζε. Σελ επέκβαζε απηή πξαγκαηνπνηνύλ θαη νη ηαηξνί κε ηελ 
εηδηθόηεηα ηνπ ζσξαθνρεηξνπξγνύ, κε ηε κέζνδν όκσο ηεο ζσξαθνηνκήο. Από ηελ 
αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη εηδηθόηεξα από ηελ αλαγλσζζείζα ζην αθξναηήξην 
πξαγκαηνγλσκνζύλε ηνπ γεληθνύ ρεηξνπξγνύ Γ. Κ., ηελ θαηάζεζε ηνπ 
ζσξαθνρεηξνπξγνύ Κ. Σ. ζην πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην, ηνπ εηδηθνύ ηαηξνδηθαζηή-
πξαγκαηνγλώκνλα Υ. Κ. θαη ησλ ινηπώλ εμεηαζζέλησλ ζην αθξναηήξην ηαηξώλ πνπ 
έρνπλ αληίζεηε άπνςε από ηνπο πξνεγνύκελνπο, σο θαη ηελ αλαγλσζζείζα 
πξαγκαηνγλσκνζύλε ηνπ Γηεπζπληή Θσξαθνρεηξνπξγνύ ζην Ννζνθνκείν Δξξίθνο 
Νηπλάλ Λ. Ε. θαη ηελ γλσκάηεπζε ηνπ θαζεγεηνύ ρεηξνπξγηθήο Θ. Γ., πξνέθπςε όηη 
ηελ ελ ιόγσ επέκβαζε, όζνλ δειαδή αθνξά ηα εθθνιπώκαηα ηνπ θάησ 
ηξηηεκνξίνπ, δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηόζν ν έλαο ηαηξόο όζν θαη ν άιινο, 
πξάγκα πνπ ζηελ πξάμε γίλεηαη θαη δε ζπλέβε κόλν ζηνλ αλσηέξσ αζζελή, 
πείζεηαη δε ην δηθαζηήξην όηη νξζά ν θαηεγνξνύκελνο ελήξγεζε απηήλ, 
αθνινπζώληαο βέβαηα ηε κέζνδν πνπ αθνινπζνύλ νη γεληθνί ρεηξνπξγνί, ηεο 
δηαθνηιηαθήο πξνζπέιαζεο θαη όρη ηεο ζσξαθνηνκήο, πνπ αθνινπζνύλ νη 
ζσξαθνρεηξνπξγνί. Άιισζηε, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηνγλσκνζύλε ηνπ 
Γηεπζπληή Θσξαθνρεηξνπξγνύ ζην Ννζνθνκείν Δξξίθνο Νηπλάλ Λ. Ε., "ν 
νηζνθάγνο είλαη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ θαη επνκέλσο ε επέκβαζε ήηαλ επί ηνπ 
πεπηηθνύ,...κε ηα εθθνιπώκαηα ηνπ θάησ ηξηηεκνξίνπ λα ρεηξνπξγνύληαη από 
γεληθνύο ρεηξνπξγνύο θαη ζσξαθνρεηξνπξγνύο, ζηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθνηιηαθή 
ηνκή κπνξεί λα είλαη επαξθήο ή λα είλαη πην δύζθνιε εάλ ην εθθόιπσκα είλαη 
ςειά...εάλ ν ρεηξνπξγόο δελ έρεη θαιή νπηηθή γσλία ηόηε ε επέκβαζε γίλεηαη 
ηερληθά πην δύζθνιε θαη νη επηπινθέο απμάλνληαη. Μηα ζσξαθηθή πξνζέγγηζε έρεη 
θαιύηεξε νπηηθή γσλία κε αληάιιαγκα πεξηζζόηεξν κεηεγρεηξηηηθό ηόλν κε 
απμεκέλε ζπρλόηεηα πλεπκνλίαο εάλ ν πόλνο δελ ειέγρεηαη ηθαλνπνηεηηθά κε 
επηζθιεξίδην θαζεηήξα. Απηό πνπ είλαη πην ζεκαληηθό είλαη ν ρεηξνπξγόο λα 
γλσξίδεη ηηο ελδείμεηο ηνπ ρεηξνπξγείνπ, ηη επέκβαζε λα θάλεη, πώο λα θάλεη ηελ 
επέκβαζε, ηη λα θάλεη κεηεγρεηξεηηθά, λα γλσξίδεη ηηο πηζαλέο επηπινθέο ηνπ 
ρεηξνπξγείνπ θαη πώο λα ηηο αληηκεησπίδεη θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα αληηκεηώπηζεο 
ησλ επηπινθώλ". 

Απνδείρζεθε, πξάγκαηη όηη ηελ επέκβαζε απηή ν θαηεγνξνύκελνο 
πξαγκαηνπνηνύζε επηηπρώο πνιιά ρξόληα ζηελ θαξηέξα ηνπ, εγρεηξίδνληαο κάιηζηα 
πνιιέο πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ ζηελ πεξηνρή. Απνδεηθλύεηαη δε πεξαηηέξσ όηη θαη νη 
δύν εηδηθόηεηεο, γηα ηε ζπξξαθή ηνπ ηξαύκαηνο ρξεζηκνπνηνύλ ζπξξαπηηθό, όπσο 
ρξεζηκνπνίεζε θαη ν θαηεγνξνύκελνο ζηε ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε. Πεξαηηέξσ, 
απνδείρζεθε όηη έλα δηάζηεκα πξηλ ηε .ζίηηζε ηνπ αζζελνύο θαη ιίγεο κέξεο κεηά ηελ 
επέκβαζε, αθαηξείηαη έλαο ξηλνγαζηξηθόο ζσιήλαο (Levin) πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί 
ζηνλ αζζελή θαη αθνινύζσο, αθνύ πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί δηεμνδηθά κέζσ 
απεηθνληζηηθνύ ειέγρνπ εάλ ηπρόλ ππάξρεη δηάξξεμε ηεο ξαθήο ηνπ νηζνθάγνπ θαη 



δηαξξνή, ν αζζελήο ιακβάλεη πδξηθή δίαηηα. Οπδόισο δύλαηαη λα ρνξεγεζεί ηξνθή 
ρσξίο λα πξνεγεζεί ε ελ ιόγσ εμέηαζε, πνπ γίλεηαη κε ηε ρνξήγεζε 
γαζηξνγξαθίλεο, θαηά ηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ε ηπρόλ ππάξρνπζα δηαξξνή πγξώλ 
από ηνλ νηζνθάγν, πξάγκα πνπ, αλ ζπκβαίλεη απνθιείεη ηε ρνξήγεζε 
νπνηαζδήπνηε ηξνθήο (θαη πγξώλ) θαη επηβάιιεη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ 
ξηλνγαζηξηθνύ ζσιήλα θαη αθνινύζσο ηελ ηνπνζέηεζε stent. ε θάζε δε 
πεξίπησζε (είηε ππάξρεη δηαξξνή, πνπ απαηηεί ηελ άκεζε επέκβαζε ηνπ ηαηξνύ, 
θαηά ηα αλσηέξσ, είηε όρη,) επηβάιιεηαη ε ζηελή παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο γηα 
ην ελδερόκελν εθδήισζεο κεζνζσξαθίηηδαο, ε νπνία δύλαηαη λα πξνθιεζεί ζε 
πεξίπησζε ξήμεο ηνπ νηζνθάγνπ θαη έρεη πςειά πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο. Από ηηο 
θαηαζέζεηο δε ησλ ηαηξώλ πξνθύπηεη όηη ε κεζνζσξαθίηηδα γίλεηαη ζπγρξόλσο όηαλ 
γίλεηαη ξήμε θαη ακέζσο αξρίδνπλ ηα ζπκπηώκαηα, πνπ είλαη πόλνο θαη ππξεηόο. 

Δίηε ινηπόλ απηή είλαη ζπλέπεηα ελόο θαθνύ ρεηξνπξγείνπ (δειαδή θαθνύ ρεηξηζκνύ 
εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ δελ επήιζε επνύισζε θαη πξνθιήζεθε ε ξήμε ηηο πξώηεο 
εκέξεο) είηε πξνθιήζεθε αξγόηεξα (νπόηε ε κε επνύισζε δελ νθείιεηαη ζε θαθό 
ρεηξηζκό), πξέπεη, θαζόιε ηε κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ηνπ αζζελνύο, απηόο λα 
παξαθνινπζείηαη ζηελά, πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ην ελδερόκελν 
κεζνζσξαθίηηδαο, ιόγσ ξήμεο ηνπ νηζνθάγνπ θαη δηαξξνήο πγξώλ (αθόκα θαη 
ζάιηνπ), θαζώο κηα ξήμε είλαη ελδερόκελν λα πξνθιεζεί όρη κόλν κεηά ηε ρνξήγεζε 
ηξνθήο (θαη πγξήο), αιιά θαη πξν απηήο. Σνπο θηλδύλνπο απηνύο γλώξηδε βέβαηα 
πνιύ θαιά ν θαηεγνξνύκελνο, όπσο επίζεο θαη όηη ε εθδήισζε ησλ πξώησλ 
ζπκπησκάησλ ηεο λόζνπ ρξήδεη άκεζεο αληηκεηώπηζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ 
επαλαηνπνζέηεζε ηνπ Levin, ζε ηνπνζέηεζε ζηελη, θαζαξηζκό ηεο πεξηνρήο αλ έρεη 
δεκηνπξγεζεί ζεπηηθό πεξηβάιινλ, αθνινύζσο ζε κηα εθηελέζηεξε επέκβαζε, κε ηε 
δεκηνπξγία θαηλνύξγηνπ νηζνθάγνπ. Σνύηα δε όια δύλαηαη λα απνθεπρζνύλ εθόζνλ 
πξνεγεζεί ν πξναλαθεξόκελνο έιεγρνο κε ηε ρνξήγεζε γαζηξνγξαθίλεο. Ο 
έιεγρνο όκσο απηόο, απνδείρζεθε όηη δελ έγηλε, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Levin θαη 
πξν ηεο ρνξήγεζεο ησλ πγξώλ ζηηο 8-2-2009, ήηνη ηελ 6ε πξνο 7ε κεηεγρεηξεηηθή 
εκέξα. Σνύην πξνθύπηεη από ην αλαγλσζζέλ θύιιν λνζειείαο, όπνπ ζηηο 2-2-2009 
αλαγξάθεη ην ρεηξνπξγείν θαη ζηηο 8-2-2009 "δηαθνπή αληηβίσζεο-ρακνκήιη-πγξά-
απύξεηνο", ήηνη αλαγξάθεη ζηελ αλσηέξσ εκεξνκελία γηα πξώηε θνξά ηε 
ρνξήγεζε (πγξήο) ηξνθήο, ρσξίο όκσο λα αλαγξάθεη θαη όηη πξνεγνύκελα έγηλε 
έιεγρνο κε ηε ρνξήγεζε γαζηξνγξαθίλεο. Βέβαηα, ν θαηεγνξνύκελνο, όπσο θαη νη 
εμεηαζζέληεο κάξηπξεο, Π. Υ. θαη Δ. Φ., ηζρπξίδνληαη όηη ε ελ ιόγσ εμέηαζε 
πξαγκαηνπνηήζεθε. Ζ θαηάζεζή ηνπο όκσο δελ είλαη αιεζήο θαη ηνύην γηαηί δελ 
αλαγξάθεηαη ζην σο άλσ θύιιν λνζειείαο, ελώ επηπιένλ, αλ πξάγκαηη είρε γίλεη, 
θξίλεηαη όηη ζα είρε απνθεπρζεί ε κεηέπεηηα πνξεία ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο, πνπ 
θαηέιεμε ζην ζάλαην ηνπ. Ηζρπξίδνληαη, επίζεο, νη αλσηέξσ, όηη όηαλ όια βαίλνπλ 
νκαιώο, ήηνη όηαλ δελ πξνθύπηεη θάπνην πξόβιεκα, ζπκβαίλεη θάπνηεο θνξέο λα 
κελ ζεκεηώλεηαη ηνύην ζην θύιιν λνζειείαο, όπσο ηνύην ζπλέβε θαη κε ηελ 
δηελεξγεζείζα αμνληθή ηνκνγξαθία πνπ πξάγκαηη δελ αλαγξάθεθε ζην θύιιν 
λνζειείαο. Καη ηνύην όκσο δελ είλαη αιεζέο γηαηί ,όπσο πξνέθπςε από ηα έγγξαθα 
πνπ αλαγλώζζεθαλ κπνξεί ε σο άλσ αμνληθή ηνκνγξαθία λα κελ θαηαρσξήζεθε 
ζην θύιιν λνζειείαο αιιά αλαγξάθεθε όκσο ζην πηζηνπνηεηηθό λνζειείαο ηνπ 
αζζελνύο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη όζεο εμεηάζεηο δηελεξγνύληαη απνηππώλνληαη 
ζηα επίζεκα έγγξαθα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνύην δελ έγηλε ζηελ επηθαινύκελε από 
ηνλ θαηεγνξνύκελν ρνξήγεζε γαζηξνγξαθίλεο πνπ ζεκεησηένλ ήηαλ θαη ε πην 
ζεκαληηθή εμέηαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 



Δπίζεο ,όπσο θαηέζεζε θαη ν κάξηπξαο Γ. είλαη πηζαλόλ θάπνηεο θνξέο λα 
παξαιείπεηαη ε αλαγξαθή θάπνησλ ηαηξηθώλ ελεξγεηώλ πνπ γίλνληαη ζηα 
Ννζνθνκεία αιιά ηνύην αθνξά ζε πεξηζηαηηθά έθηαθηα θαη επείγνληα θαη όρη γηα 
πεξηζηαηηθά όπσο ελ πξνθεηκέλσ ηνπ άηπρνπ αζζελνύο, ν νπνίνο εηζήιζε ζην 
Ννζνθνκείν θαηόπηλ ζπγθεθξηκέλνπ ξαληεβνύ κε ηνλ θαηεγνξνύκελν. Δπί πιένλ, 
όπσο πξνέθπςε από ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν λνζειείαο, αλαγξάθεηαη θαη ην 
"πνξεία νκαιή" θαη ην "απύξεηνο", πνπ πξνθαλώο ζα δηαπηζηώζεθε κεηά ηνλ 
έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αζζελνύο θαη ηε δηαπίζησζε όηη, θαηά ηε κέηξεζε, 
δελ είρε ππξεηό, ήηνη δελ ππήξρε θάπνην πξόβιεκα. ζνλ, κάιηζηα, αθνξά ηε 
ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε, κε ηε ρνξήγεζε γαζηξνγξαθίλεο, απηή ζεκεηώλεηαη, ζην ίδην 
θύιιν λνζειείαο, όηη έγηλε δύν (2) θνξέο, κία ζηηο 31-1-2009, πξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ 
θαη δηαπηζηώζεθε επκέγεζεο εθθόιπσκα ζην θάησ ηξίηε κόξην ηνπ νηζνθάγνπ, θαη 
κία ζηηο 13-2-2009, κεηά ηελ επέκβαζε θαη πνιύ κεηά ηε ρνξήγεζε ηξνθήο (ζηηο 8-
2-09), όηαλ ήδε εκθαλίζηεθε ην πξόβιεκα, κε κηθξή ππξεηηθή θίλεζε (37,6) ζηηο 10-
2-09, νπόηε έγηλε ε αθηηλνγξαθία ζώξαθνο θαη αλαγξάθεθε ζην θύιιν "παξνπζία 
πδξαεξηθνύ επηπέδνπ". Ζ κόλε εμέηαζε κε γαζηξνγξαθίλε πνπ δελ αλαγξάθεηαη 
είλαη απηή, πνπ αλ είρε γίλεη, ζα είρε πξνιεθζεί ε θαθή εμέιημε, γηαηί δε ζα είρε 
ρνξεγεζεί ηξνθή, ζα είρε μαλακπεί ην Levin, ζα είραλ ηνπνζεηεζεί άκεζα stent. 
Πξέπεη δε λα ζεκεησζεί όηη, θαηά ηελ εμέηαζή ηνπ, ν ηαηξόο Π. Γ. θαηέζεζε κεηαμύ 
άιισλ όηη "ηα έγγξαθα δε ιέλε όηη έθαλε γαζηξνγξαθίλε" θαη όηη ν ίδηνο ην γξάθεη αλ 
έρεη γίλεη, σο επίζεο θαη όηη ηνλ έιεγρν ν ίδηνο ηνλ θάλεη ηελ 7ε εκέξα θαη αλ είλαη 
εληάμεη ηαΐδεη ηνλ αζζελή ηνπ, ελώ ζηελ πεξίπησζε καο "θαίλεηαη όηη ηνλ ηάηζε ζηηο 
έμη (6) εκέξεο". Δπίζεο, ν ίδηνο ηαηξόο θαηέζεζε όηη ν αζζελήο κπνξεί λα ραζεί από 
ηε κεζνζσξαθίηηδα κέζα ζε 3-4 εκέξεο θαη όηη ε κεζνζσξαθίηηδα, όπσο άιισζηε 
πξναλαθέξζεθε, αξρίδεη από ηα ζπκπηώκαηα ηνπ αξξώζηνπ, δειαδή, ππξεηό, 
πόλν. ηελ πεξίπησζή καο όκσο, ελώ, ηνπιάρηζηνλ ζηηο 10-2-09 έρνπκε ηελ 
παξνπζία πδξαεξηθνύ επηπέδνπ θαη όπσο θαηέζεζε ν ηαηξόο Δ. Φ., "κηα ππνςία 
κεζνζσξαθίηηδαο" θαη όηη "ε Ρ ζώξαθνο ηνπο έβαιε ηζρπξά ηελ. ππνςία", θαη ελώ 
ήδε έρεη μεθηλήζεη ε ρνξήγεζε ηξνθήο από ηηο 8-2-2009, πεξλνύλ ηξεηο επηπιένλ 
εκέξεο γηα λα γίλεη, ηειηθά, ζηηο 13-2-2009, ε δηάβαζε κε γαζηξνγξαθίλε, λα 
δηαπηζησζεί θπζηθά ε παξνπζία "κεξηθήο ξήμεο ζπξξαθήο νηζνθάγνπ" θαη λα 
ηνπνζεηεζνύλ ηα stent, ελώ ήδε ηελ πξνεγνπκέλε, ζηηο 12-2-2009 έρνπκε πςειό 
ππξεηό θαη αιιαγή αληηβίσζεο, ρσξίο όκσο λα αλαγξάθεηαη θαη λα πξνθύπηεη πόηε 
μαλαρνξεγήζεθε αληηβίσζε, ελώ είρε δηαθνπεί ζηηο 8- 2-09. ιε όκσο απηή ε 
πνξεία θαηαδεηθλύεη ζπλερή ηαηξηθά ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο ηνπ 
θαηεγνξνύκελνπ, ν νπνίνο είρε ηελ επζύλε ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο 
κεηεγρεηξεηηθήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο θαη ν νπνίνο έπξεπε ήδε από 
ηελ 8-2-2009, νπόηε θαη θαηά ην θύιιν λνζειείαο ρνξήγεζε πγξά ζηνλ αζζελή λα 
έρεη θάλεη ηελ εμέηαζε κε ηε γαζηξνγξαθίλε, ε νπνία θαη ζα έδεηρλε αλ ππήξρε ή όρη 
επνύισζε. 

Απνδείρζεθε, άιισζηε, όηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε κε ηελ σο άλσ εμέηαζε λα κε 
θαλεί ε δηαξξνή θαη ε ξήμε, θαζώο θαη όηη δε δύλαηαη λα επήιζε ε επνύισζε θαη 
κεηά λα επήιζε ε ξήμε, θαζώο "ε ξήμε νθείιεηαη ζε κε επνύισζε". Αλ δε ε ξήμε 
έιαβε ρώξα ηηο πξώηεο εκέξεο, νθείιεηαη ζε θαθό ρεηξηζκό, ελώ αλ έγηλε αξγόηεξα, 
νθείιεηαη ζε κε επνύισζε ηνπ ηζηνύ θαη όρη ζε θαθό ρεηξηζκό. Αθόκα, ινηπόλ θαη 
εάλ ε ξήμε έγηλε αξγόηεξα, ήηνη όρη ηηο πξώηεο εκέξεο, ε εμέηαζε κε 
γαζηξνγξαθίλε, πξηλ ηε ρνξήγεζε ηξνθήο, ζα έδεηρλε ην πξόβιεκα. Αιιά θαη κεηά, 
αθνύ παξαιείθζεθε απηή θαη ρνξεγήζεθε ηξνθή ζηηο 8 θαη 9-2-2009, εκθαλίζηεθε, 
σο πξναλαθέξζεθε, ζηηο 10-2-09 κηθξή ππξεηηθή θίλεζε θαη παξνπζία πδξαεξηθνύ 



επηπέδνπ. πσο δε θαηαζέηεη ν Δ. Φ. "από 10-2 κέρξη 13-2 είκαζηε βέβαηνη όηη 
εμειίζζεηαη ε κεζνζσξαθίηηδα". Οπδόισο, κάιηζηα, πξέπεη λα αγλννύκε ηηο 
θαηαζέζεηο ησλ ζπγγελώλ πνπ αλαθέξνπλ γηα νμύ πόλν ηνπ αζζελνύο, θαζώο θαη 
ηελ επηζήκαλζε όηη δελ ππάξρνπλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο απηνύ από 3 ηνπ κελόο κέρξη 
14 θαη ην εξώηεκα, αλ έγηλαλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο ή όρη, θαη, εάλ έγηλαλ, αλ 
απνθξύβνληαη θαη ηη ζα κπνξνύζαλ λα δείρλνπλ γηα έλαλ αζζελή πνπ παξνπζίαζε 
κεζνζσξαθίηηδα, νη νπνίνη ζεκεησηένλ δελ είραλ θαλέλα ιόγν λα ζηξαθνύλ ελαληίνλ 
ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ν νπνίνο άιισζηε ήηαλ γηαηξόο ηεο επηινγήο ηνπο θαη όρη θαη 
θαηά ησλ άιισλ πνπ επηιήθζεθαλ ζηε ζπλέρεηα κέρξη ν άλζξσπνο ηνπο λα 
θαηαιήμεη. πλεπώο, ηα ηαηξηθά ζθάικαηα θαη παξαιείςεηο ζπλερίδνπλ θαη κεηά ηελ 
παξάιεηςε ηεο εμέηαζεο κε γαζηξνγξαθίλε, θαζώο από ηελ 10-2-09, νπόηε έρνπκε 
ηα πξώηα επξήκαηα κέρξη ηελ 13-2-09 πεξλνύλ 3 κε 4 εκέξεο, όζεο θαηά ηνλ Π. Γ. 
αξθνύλ γηα λα ραζεί ν αζζελήο από κεζνζσξαθίηηδα. Αθνινύζσο, 3 εκέξεο κεηά 
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ stent ζηηο 16-2-2009, ν αζζελήο ππεβιήζε ζε έθηαθην 
ρεηξνπξγείν από ηνλ ζσξαθνρεηξνπξγό Κ. Σ. γηα ηελ αληηκεηώπηζε απνζηήκαηνο 
ζην δεμηό πλεύκνλα, ελώ ζηηο 28-2-2009 ππεβιήζε ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε από 
ηνλ Π. Γ., θαηά ηελ νπνία αθαηξέζεθε ν νηζνθάγνο θαη δεκηνπξγήζεθε λένο, θαζώο 
ν νηζνθάγνο ηνπ αζζελνύο είρε θαηαζηξαθεί. Καηά ηελ εμέηαζή ηνπ ζην 
πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην πνπ αλαγλώζζεθε από ηελ εθθαινπκέλε, ν Κ. Σ. 
πεξηέγξαςε ηελ θαηάζηαζε πνπ αληίθξπζε θαηά ην άλνηγκα ηνπ αζζελνύο, εμαηηίαο 
ηεο νπνίαο επηζήκαλε από ηόηε ζηνπο ζπγγελείο ηνπ ηελ άζρεκε θαηάιεμή ηνπ. 
Καηέζεζε δε όηη δελ ήηαλ δπλαηή από ηελ 16-2-09 ε εθηελέζηεξε επέκβαζε ζηελ 
νπνία ππεβιήζε ν αζζελήο αξγόηεξα από ηνλ Π. Γ. γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 
νηζνθάγνπ, ιόγσ ηεο ύπαξμεο θιεγκνλήο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ απέθιεηε. 

Αλεμάξηεηα όκσο από ηελ βαζηκόηεηα ή όρη ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ Σ. θαη ην 
ελδεδεηγκέλν ή κε ησλ ηαηξηθώλ ηνπ ελεξγεηώλ, νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα 
δηεξεπλεζνύλ ζε βάξνο από ην παξόλ Γηθαζηήξην αθνύ απηόο δελ θαηεγνξείηαη. Ζ 
νπνηαδήπνηε αληίζεηε άπνςε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ε αληηδηθία ηνπ ζην ζέκα 
απηό κε ηνλ Κ. Σ., επηβαξύλεη ηνλ ίδην, ν νπνίνο είρε ηελ επζύλε ηνπ αζζελνύο κέρξη 
ηέινπο θαη εθόζνλ είρε αληίζεηε άπνςε έπξεπε λα ηελ εθθξάζεη, λα αληηδηθήζεη 
άκεζα καδί ηνπ θαη λα δεηήζεη από ηόηε ζηηο 16-2-09 ηελ ζπκβνιή ηνπ Π. Γ. θαη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ νηζνθάγνπ. Κακία όκσο αληίζεηε άπνςε εμέθξαζε ηόηε ν 
θαηεγνξνύκελνο. Κξίλεηαη, άιισζηε, όηη 3 εκέξεο από ηελ 10-2- 09, νπόηε θαη 
άξρηζαλ θαηά ην θύιιν λνζειείαο νη εθδειώζεηο ηεο κεζνζσξαθίηηδαο, κέρξη ηελ 
13-2-09, πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα stent, νπόηε, εθόζνλ κπήθαλ απηά, ήηαλ γλσζηή ε 
ξήμε, θαη άιιεο 3 εκέξεο κέρξη λα θιεζεί ν Κ. Σ., θαηαδεηθλύνπλ ηελ δηαδνρηθώο 
επηδεηρζείζα ακέιεηα ηνπ θαηεγνξνύκελνπ σο επηιεθζέληνο ηαηξνύ, εμαηηίαο ηεο 
νπνίαο ζηηο 16-3-2009, ν αζζελήο θαηέιεμε ζηε ΜΔΘ εμαηηίαο κε αλαηάμηκεο 
ζεπηηθήο θαηαπιεμίαο, θαηόπηλ ζνβαξόηαηεο επηδείλσζεο ηεο πγείαο ηνπ ζηηο ..." 
ηε ζπλέρεηα ην Γηθαζηήξην θήξπμε έλνρν ηνλ αλαηξεζείνληα - θαηεγνξνύκελν ηνπ 
όηη: ηελ Αζήλα, ζηηο 2-2-2009, από ακέιεηα, ήηνη από έιιεηςε ηεο πξνζνρήο πνπ 
όθεηιε θαηά ηηο πεξηζηάζεηο θαη κπνξνύζε λα θαηαβάιεη, θαη όληαο ππόρξενο εθ ηεο 
ηδηόηεηάο ηνπ σο ηαηξόο λα θαηαβάιεη ηδηαίηεξε επηκέιεηα θαη πξνζνρή θαη λα ηεξεί 
ηνπο θνηλώο αλαγλσξηζκέλνπο θαλόλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, κε πξάμεηο θαη 
παξαιείςεηο ηνπ πξνθάιεζε ην ζάλαην άιινπ πξνζώπνπ, ρσξίο λα πξνβιέςεη ην 
αμηόπνηλν απνηέιεζκα πνπ πξνθάιεζε ε πξάμε ηνπ. Δηδηθόηεξα, όληαο γεληθόο 
ρεηξνπξγόο ζην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία "Ννζειεπηηθό Ίδξπκα Μεηνρηθνύ Σακείνπ 
ηξαηνύ (...)", ζηηο 2- 2-2009, ζηα ρεηξνπξγεία ηνπ σο άλσ λνζνθνκείνπ, 
πξαγκαηνπνίεζε επέκβαζε αθαίξεζεο εθθνιπώκαηνο ηνπ νηζνθάγνπ κε ηε κέζνδν 



ηεο δηαθνηιηαθήο πξνζπέιαζεο ζηνλ 64ρξνν Κ. Γ. ηνπ Α. θαη ζηε ζπλέρεηα είρε ηελ 
επζύλε ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο κεηεγρεηξεηηθήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ ελ 
ιόγσ αζζελνύο. Πιελ, όκσο, θαηά ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ηαηξηθώλ ηνπ 
ππεξεζηώλ ζηνλ Κ. Γ., ν θαηεγνξνύκελνο, αληίζεηα κε ηα δηδάγκαηα θαη ηνπο 
θαλόλεο ηεο επηζηήκεο ηνπ, έπξαμε σο εμήο: Σελ 6ε πξνο 7ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα, 
ν θαηεγνξνύκελνο πξνέβε ζε αθαίξεζε ηνπ ξηλνγαζηξηθνύ ζσιήλα (Levin) ηνπ 
αζζελνύο θαη ζηε ρνξήγεζε πξνο απηόλ πδξηθήο δίαηηαο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα 
ειέγμεη, σο όθεηιε, κέζσ νηζνθαγνγξαθίαο-απεηθνληζηηθνύ ειέγρνπ, εάλ ππήξρε 
δηάξξεμε ηεο ξαθήο ηνπ νηζνθάγνπ θαη δηαξξνή. πλεπεία ησλ αλσηέξσ ηαηξηθώλ 
ζθαικάησλ θαη παξαιείςεσλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ επήιζε ξαγδαία επηδείλσζε ηεο 
θαηάζηαζεο ηνπ αλσηέξσ ρεηξνπξγεζέληνο αζζελνύο, ν νπνίνο ηε 10ε 
κεηεγρεηξεηηθή εκέξα παξνπζίαζε πςειό ππξεηό, ππεβιήζε ζε αθηηλνγξαθία 
ζώξαθνο θαη νηζνθαγνγξαθία κε ηε ρξήζε γαζηξνγξαθίλεο, όπνπ δηαπηζηώζεθε 
ξήμε ηεο γξακκήο ξαθήο ηνπ νηζνθάγνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ 
νηζνθάγν ηνπ αζζελνύο ηξία ελδναπιηθά stent γηα λα εκπνδηζηεί ε δηαθπγή πγξώλ 
ζηνπο πλεύκνλεο, ελώ θαηόπηλ αμνληθήο ηνκνγξαθίαο δηαπηζηώζεθε απόζηεκα ζην 
δεμηό ηνπ πλεύκνλα θαη ππεβιήζε ζηηο 16-2-2009, ζε έθηαθην ρεηξνπξγείν από ηνλ 
ζσξαθνρεηξνπξγό ηνπ λνζνθνκείνπ "..." Σ. Κ.. 

Δλόςεη ηνπ όηη ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο δελ βειηηώλνληαλ, ζηηο 28-2-2009, 
ππεβιήζε από ηνλ θαζεγεηή ρεηξνπξγηθήο Γ. Π. ζε ηξίηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, 
θαηά ηελ νπνία αθαηξέζεθε ν νηζνθάγνο ηνπ θαη δεκηνπξγήζεθε λένο από ην ηκήκα 
ηνπ ζηνκάρνπ, θαζώο ν νηζνθάγνο ηνπ αζζελνύο είρε πιένλ θαηαζηξαθεί. ηηο 12-
3-2009, εμαηηίαο ζνβαξόηαηεο επηδείλσζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο, εηζήρζε εθ 
λένπ ζην ρεηξνπξγείν, όπνπ δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε γαγγξαηλώδνπο 
ρνινθπζηίηηδαο. Ο αζζελήο θαηέιεμε ζηελ ΜΔΘ ζηηο 16-3-2009, εμαηηίαο κε 
αλαηάμηκεο ζεπηηθήο θαηαπιεμίαο. Σν ελ ιόγσ δε ζαλαηεθόξν απνηέιεζκα επήιζε 
ιόγσ ηεο πξνεθηεζείζαο δηαδνρηθώο επηδεηρζείζαο ακειείαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 
σο επηιεθζέληνο ηαηξνύ, νθείιεηαη δε [σο κόλεο ελεξγνύο αηηίαο ηεο επέιεπζήο 
ηνπ] απνθιεηζηηθώο ζηελ ελάληηα ζηνπο θαλόλεο θαη ζηηο γεληθέο επηζηεκνληθέο 
αξρέο ηεο ηαηξηθήο δξάζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ". Με απηά πνπ δέρζεθε, ην 
Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο δηέιαβε ζηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζή ηνπ, όζνλ αθνξά 
ηελ ππαηηηόηεηα θαη ηελ ελνρή ηνπ αλαηξεζείνληνο, ηελ απαηηνύκελε από ηηο 
αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Κ.Π.Γ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε 
αηηηνινγία αθνύ εθζέηεη ζ’ απηή, κε ζαθήλεηα, πιεξόηεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο ή 
ινγηθά θελά, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία απνδείρζεζαλ από ηελ 
αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη ζπγθξνηνύλ ηελ αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή 
ππόζηαζε ηνπ άλσ εγθιήκαηνο ηεο αλζξσπνθηνλίαο από ακέιεηα, γηα ην νπνίν 
θαηαδηθάζζεθε ν άλσ αλαηξεζείσλ, ηηο απνδείμεηο από ηηο νπνίεο ζπλήγαγε ηα 
πεξηζηαηηθά απηά θαη ηνπο ζπιινγηζκνύο κε βάζε ηνπο νπνίνπο έθαλε ηελ ππαγσγή 
ηνπο ζηηο νπζηαζηηθέο πνηληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28 θαη 302 παξ. 1 ΠΚ ηηο 
νπνίεο νξζά εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε θαη δελ παξαβίαζε επζέσο ή εθ πιαγίνπ, κε 
ειιηπή δει. ή αζαθή ή αληηθαηηθή αηηηνινγία. Δηδηθόηεξα ην δηθάζαλ Δθεηείν: Α) 
εμέζεζε κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζπγθξνηνύλ 
ηελ ακειή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαηξεζείνληνο θαη ζπληζηνύλ παξαβίαζε ησλ 
θαλόλσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, εληνπηδόκελε ζηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηνπ 
αλαηξεζείνληνο σο ζεξάπνληνο ηαηξνύ πνπ είρε ηελ επζύλε ηεο παξαθνινύζεζεο 
θαη ηεο κεηεγρεηξεηηθήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο Κ. Γ., κεηά ηε 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αθαίξεζεο εθθνιπώκαηνο ηνπ νηζνθάγνπ κε ηε κέζνδν ηεο 
δηαθνηιηαθήο πξνζπέιαζεο ,πνπ έθαλε ζ’ απηόλ ζηηο 2-2- 2009, από έιιεηςε ηεο 



πξνζνρήο πνπ όθεηιε από ηηο πεξηζηάζεηο θαη κπνξνύζε λα θαηαβάιεη, σο κέζνο 
ζπλεηόο ηαηξόο κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ γεληθνύ ρεηξνπξγνύ ηαηξνύ ηεο Υεηξνπξγηθήο 
Κιηληθήο ηνπ λνζνθνκείνπ "..." , όληαο ζε γλώζε ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπ αλσηέξσ 
αζζελνύο θαη γλσξίδνληαο θαιύηεξα παληόο άιινπ ην πξόβιεκα θαη ηελ θαηάζηαζε 
ηεο πγείαο ηνπ θαη όηη επηβάιιεηαη ε ζηελή παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο γηα ην 
ελδερόκελν εθδήισζεο κεζνζσξαθίηηδαο, ε νπνία απνηειεί πηζαλή επηπινθή πνπ 
εκθαλίδνπλ νη αζζελείο ζε ηέηνηνπ είδνπο επεκβάζεηο ακέζσο κεηά ηε ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε θαη δύλαηαη λα πξνθιεζεί ζε πεξίπησζε ξήμεο ηνπ νηζνθάγνπ θαη έρεη 
πςειά πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο α) παξέιεηςε λα αμηνινγήζεη ηελ θιηληθή εηθόλα 
απηνύ ηελ 6ε πξνο 7ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα, θαη λα ειέγμεη, σο όθεηιε, κέζσ 
νηζνθαγνγξαθίαο-απεηθνληζηηθνύ ειέγρνπ, εάλ ππήξρε δηάξξεμε ηεο ξαθήο ηνπ 
νηζνθάγνπ θαη δηαξξνή, νπόηε ιόγσ ηεο θιηληθήο εηθόλαο ηνπ αζζελνύο, ησλ 
εξγαζηεξηαθώλ επξεκάησλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ πνπ εκθάληδε ν αζζελήο ζα 
νδεγείην ζε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο ξήμεο ηεο ξαθήο ηνπ νηζνθάγνπ θαη δηαξξνήο 
θαη ηελ άκεζε αληηκεηώπηζε απηήο β) πξνέβε ηελ 6ε πξνο 7ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα 
ζε αθαίξεζε ηνπ ξηλνγαζηξηθνύ ζσιήλα (Levin) ηνπ αζζελνύο θαη ζηε ρνξήγεζε 
πξνο απηόλ πδξηθήο δίαηηαο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ειέγμεη, σο όθεηιε, κέζσ 
νηζνθαγνγξαθίαο-απεηθνληζηηθνύ ειέγρνπ ζηελ νπνία έπξεπε λα ππνβάιεη ηνλ 
αζζελή ,εάλ ππήξρε δηάξξεμε ηεο ξαθήο ηνπ νηζνθάγνπ θαη δηαξξνή. 

Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ θαη παξαιείςεσλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ήδε 
αλαηξεζείνληνο ήηαλ λα επέιζεη ξαγδαία επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αλσηέξσ 
ρεηξνπξγεζέληνο αζζελνύο, ν νπνίνο ηε 10ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα παξνπζίαζε 
πςειό ππξεηό, ππεβιήζε ζε αθηηλνγξαθία ζώξαθνο θαη νηζνθαγνγξαθία κε ηε 
ρξήζε γαζηξνγξαθίλεο, όπνπ δηαπηζηώζεθε ξήμε ηεο γξακκήο ξαθήο ηνπ 
νηζνθάγνπ, από ηελ νπνία σο κόλε ελεξγό αηηία επήιζε ν ζάλαηνο απηνύ Β) 
εμέζεζε ηε δπλαηόηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ- αλαηξεζείνληνο λα πξνβιέςεη ην 
απνηέιεζκα πνπ επήιζε από ηηο παξαιείςεηο ηνπ, δειαδή ην κε πξνεγνύκελν 
έιεγρν, ηελ 6ε πξνο 7ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα, ηνπ αζζελνύο, κέζσ 
νηζνθαγνγξαθίαο-απεηθνληζηηθνύ ειέγρνπ, γηα ηελ ύπαξμε ή κε δηάξξεμεο ηεο 
ξαθήο ηνπ νηζνθάγνπ θαη δηαξξνήο θαη ηε κε άκεζε αληηκεηώπηζή ηεο θαη δέρζεθε 
όηη νη αλσηέξσ παξαιείςεηο ηνπ αλαηξεζείνληα ζπληζηνύλ παξαβίαζε ηεο ηδηαίηεξεο 
λνκηθήο ππνρξέσζεο ηνπ πνπ πεγάδεη από ηνλ Κώδηθα Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο, 
αιιά θαη από ηελ εγγπεηηθή ζέζε ηνπ απέλαληη ζηελ αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ηεο 
πγείαο ηνπ αζζελή πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο Γ) 
Γηέιαβε ζηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε ηνλ αηηηώδε ζύλδεζκν κεηαμύ ηεο ακεινύο 
σο άλσ ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαηξεζείνληνο θαη ηνπ επειζόληνο απνηειέζκαηνο, ήηνη 
ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζζελνύο Κ. Γ., κε ηελ παξαδνρή, όηη ε θαηά παξάβαζε ηεο 
ηδηαίηεξεο λνκηθήο ππνρξέσζεο παξάιεηςε ηνπ αλαηξεζείνληα λα παξαθνινπζήζεη 
ηε κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ηνπ αζζελνύο, απνζηέξεζε από απηόλ ηε δπλαηόηεηα 
απνθαηάζηαζεο ηεο πξνθιεζείζαο επηπινθήο, θαζώο είλαη πηζαλό θαη ε πηζαλόηεηα 
εγγίδεη ηα όξηα ηεο βεβαηόηεηαο, όηη αλ απηόο - αλαηξεζείσλ παξαθνινπζνύζε ηε 
κεηεγρεηξεηηθή ηνπ πνξεία , θαηά ηνλ επηβαιιόκελν σο άλσ ηξόπν, ιόγσ ηεο 
εηδηθόηεηάο ηνπ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ζα θαηέιεγε ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο 
ξήμεο ηεο ξαθήο ηνπ νηζνθάγνπ θαη δηαξξνήο θαη ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή 
αληηκεηώπηζή ηεο Γ) αλαθέξεη ηε κνξθή ηεο ππαηηηόηεηαο, πνπ είλαη ε κε ζπλεηδεηή 
ακέιεηα (κε πξόβιεςε ηνπ αμηνπνίλνπ απνηειέζκαηνο), ηελ ηδηαίηεξε λνκηθή 
ππνρξέσζή ηνπ θαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο από ηηο νπνίεο 
απνξξέεη απηή. Οη πεξί ηνπ αληηζέηνπ αηηηάζεηο ηνπ αλαηξεζείνληνο είλαη αβάζηκεο, 
αθνύ: α) Σν δηθαζηήξην γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο δηθαληθήο ηνπ πεπνίζεζεο έιαβε 



ππόςε θαη ζπλεθηίκεζε όια ηα απνδεηθηηθά κέζα, όπσο πξνθύπηεη από ηηο 
παξαδνρέο ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο θαη ηδίσο από ηελ εθηεηακέλε 
αλαθνξά ηεο, κάιηζηα θαη θαη’ είδνο, ζηα ιεθζέληα ππόςε, ζπλεθηηκεζέληα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη δελ πξνέβε ζε επηιεθηηθή εθηίκεζε απηώλ, β) δελ ήηαλ 
απαξαίηεηε, ζύκθσλα κε ηα εθηηζέκελα ζηε κείδνλα ζθέςε, ε αμηνινγηθή ζπζρέηηζε 
θαη ζπγθξηηηθή ζηάζκηζε ησλ δηαθόξσλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ κεηαμύ ηνπο. νύηε 
απαηηείην λα πξνζδηνξίδεηαη πνην βάξπλε πεξηζζόηεξν γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηεο 
δηθαληθήο θξίζεο ηνπ. Δμάιινπ ην όηη εμαηξνύληαη νξηζκέλεο εμ απηώλ δελ 
ππνδειώλεη όηη δελ ειήθζεζαλ ππόςε ηα άιια, γ) δελ πξνθύπηεη ειιεηπηηθή ή 
αληηθαηηθή αηηηνινγία σο πξνο ηα απνδεηθηηθά κέζα από ηα νπνία πξνέθπςαλ ηα 
θξίζηκα γηα ηελ ελνρή ηνπ αλαηξεζείνληνο πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Σέινο, νη ινηπέο 
αηηηάζεηο ηνπ αλαηξεζείνληνο, θαηά ην κέξνο πνπ ζπληζηνύλ δηαθνξεηηθή αμηνιόγεζε 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καξηπξηθώλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ εγγξάθσλ θαη θαηαιήγνπλ 
ζε ακθηζβήηεζε ηεο νπζηαζηηθήο θξίζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε νπνία, όκσο είλαη 
αλέιεγθηε αλαηξεηηθά είλαη απαξάδεθηεο. 

Δπνκέλσο, νη από ην άξζξν 510 παξ.1 ζηνηρ. Γ’ θαη Δ’ ηνπ Κ.Π.Γ πξνβαιιόκελνη 
κε ην δηθόγξαθν ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο ιόγνη κε ηνπο νπνίνπο πιήηηεηαη ε 
πξνζβαιιόκελε απόθαζε γηα έιιεηςε αηηηνινγίαο θαη εζθαικέλε εξκελεία θαη 
εθαξκνγή νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο είλαη αβάζηκνη θαη απνξξηπηένη. Ζ θαηά 
ηα άξζξα 93 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ηνπ ΚΠΓ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε 
αηηηνινγία, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο ηδξύεη ηνλ από ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ ηνπ 
Κ.Π.Γ ιόγν αλαηξέζεσο, απαηηείηαη όρη κόλνλ γηα ηελ απόθαζε πεξί ηεο ελνρήο, 
δειαδή ηελ θαηαδηθαζηηθή ή απαιιαθηηθή γηα ηελ θαηεγνξία απόθαζε ηνπ 
δηθαζηεξίνπ, αιιά γηα όιεο ηηο απνθάζεηο, αλεμάξηεηα αλ απηέο είλαη νξηζηηθέο ή 
παξεκπίπηνπζεο ή αλ ε έθδνζή ηνπο αθήλεηαη ζηε δηαθξηηηθή, ειεύζεξε ή αλέιεγθηε 
θξίζε ηνπ δηθαζηή πνπ ηηο εμέδσζε. Ζ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία ησλ 
απνθάζεσλ πξέπεη λα επεθηείλεηαη θαη ζηνπο απηνηειείο ηζρπξηζκνύο, εθείλνπο 
δειαδή πνπ πξνβάιινληαη ζην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 170 
παξ. 2 θαη 333 παξ. 2 Κ.Π.Γ, από ηνλ θαηεγνξνύκελν ή ην ζπλήγνξν ηνπ θαη 
ηείλνπλ ζηελ άξζε ηνπ άδηθνπ ραξαθηήξα ηεο πξάμεσο ή ηεο ηθαλόηεηαο γηα 
θαηαινγηζκό ή ζηε κείσζε απηήο ή ζηελ εμάιεηςε ηνπ αμηόπνηλνπ ηεο πξάμεσο ή ηε 
κείσζε ηεο πνηλήο, εθόζνλ, όκσο, απηνί πξνβάιινληαη θαηά ηξόπν ζαθή θαη 
νξηζκέλν, κε όια δειαδή ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία είλαη αλαγθαία θαηά 
ηελ νηθεία δηάηαμε γηα ηε ζεκειίσζή ηνπο. Γηαθνξεηηθά ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ 
ππέρεη ππνρξέσζε λα απαληήζεη αηηηνινγεκέλα ζηελ απόξξηςή ηνπο. Σέηνηνο 
απηνηειήο ηζρπξηζκόο, ε απόξξηςε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ηδηαίηεξα, 
είλαη θαη ν ηζρπξηζκόο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πεξί ζπλδξνκήο ζην πξόζσπν ηνπ 
ειαθξπληηθήο πεξηζηάζεσο από ηηο αλαθεξόκελεο ζην άξζξν 84 παξ. 2 Π.Κ, αθνύ 
ε παξαδνρή ηεο νδεγεί ζηελ επηβνιή κεησκέλεο, θαηά ην άξζξν 83 ηνπ ίδηνπ 
Κώδηθα, πνηλήο, εθόζνλ, βεβαίσο, απηόο πξνβιήζεθε θαηά ηνλ πξνεθηεζέληα ζαθή 
θαη νξηζκέλν ηξόπν. 

Έηζη, ε παξεκπίπηνπζα απόθαζε πνπ απνξξίπηεη ηελ αίηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 
γηα αλαγλώξηζε ειαθξπληηθώλ πεξηζηάζεσλ, θαηά ην άξζξν 84 παξ.2 ηνπ Π.Κ, 
πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα αηηηνινγεκέλε, παξά ην όηη ε παξαδνρή ή απόξξηςε 
ηέηνηαο αηηήζεσο έρεη αθεζεί ζηελ αλέιεγθηε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, δειαδή πξέπεη 
λα αλαθέξνληαη ζην αηηηνινγηθό ηεο απνθάζεσο ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ 
εθηηκήζεθαλ, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνύ πξνέθπςαλ θαη νη ζθέςεηο βάζεη ησλ 
νπνίσλ ην δηθαζηήξην θαηέιεμε ζηελ απνξξηπηηθή ηεο αηηήζεσο απηήο θξίζε ηνπ. 



Πξνϋπόζεζε όκσο ηεο έξεπλαο ελόο ηέηνηνπ απηνηεινύο ηζρπξηζκνύ απνηειεί ε 
πξνβνιή απηνύ θαηά ηξόπν ζαθή θαη νξηζκέλν, κε όια δειαδή ηα πξαγκαηηθά 
πεξηζηαηηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ζεκειίσζε ηεο επηθαινύκελεο ειαθξπληηθήο 
πεξίζηαζεο. Μόλε ε επίθιεζε ηεο λνκηθήο δηάηαμεο πνπ πξνβιέπεη ηελ 
ειαθξπληηθή πεξίζηαζε ή ην ραξαθηεξηζκό κε ηνλ νπνίν είλαη γλσζηή απηή ζηε 
λνκηθή νξνινγία θαζηζηά ην ζρεηηθό ηζρπξηζκό αόξηζην, ζηνλ νπνίν σο ηέηνην δελ 
έρεη ππνρξέσζε ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο λα απαληήζεη ή λα δηθαηνινγήζεη εηδηθά 
ηε ζησπεξή ή ηε ξεηή απόξξηςή ηνπ (ΑΠ 125, 602/2013). ηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε, όπσο πξνθύπηεη από ηα πξαθηηθά ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο, 
πνπ θαη’ άξζξν 141 παξ.3 ηνπ Κ.Π.Γ, σζόηνπ πξνζβιεζνύλ γηα πιαζηόηεηα, 
απνδεηθλύνπλ όια όζα αλαγξάθνληαη ζ’ απηά, ν ζπλήγνξνο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, 
όηαλ ηνπ . δόζεθε ν ιόγνο επί ηεο ελνρήο, πξνέβαιε ηνλ απηνηειή ηζρπξηζκό 
ζπλδξνκήο ζην πξόζσπν ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ειαθξπληηθήο πεξηζηάζεσο από ην 
άξζξν 84 παξ. 2 α’ Π.Κ θαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλα επηθαιέζηεθε θαη 
ηζρπξίζζεθε θαηά πηζηή κεηαθνξά όηη: Ο Καηεγνξνύκελνο είλαη ρεηξνύξγνο Ηαηξόο, 
κε πνιύ πινύζην βηνγξαθηθό (ρεη. Α). Γελλήζεθε ζην Ρέζπκλν Κξήηεο ην έηνο 
1947. Σν έηνο 1967, θαηόπηλ, επηηπρώλ εηζαγσγηθώλ εμεηάζεσλ, εηζήιζε ζηελ 
Ηαηξηθή ρνιή Αζελώλ, από όπνπ απνθνίηεζε ην έηνο 1973, ιακβάλνληαο βαζκό 
"Λίαλ Καιώο" (ρεη. 1). Σν έηνο 1974 έιαβε ηελ άδεηα αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνύ 
επαγγέικαηνο (ρεη. 2), θαη θαηεηάγε ζηηο ηάμεηο ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ ζηνλ νπνίν 
ππεξέηεζε σο νπιίηεο - ηαηξόο έσο ηνλ Απξίιην ηνπ έηνπο 1976. Σαπηόρξνλα, από 
ην Ννέκβξην ηνπ έηνπο 1974 κέρξη θαη ην Μάην ηνπ έηνπο 1976, ππεξέηεζε σο 
εηδηθεπόκελνο Ηαηξόο - Βνεζόο ηεο Α Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ ... (ρεη. 2). 
Πεξαηηέξσ, από ηνλ Ηνύιην ηνπ έηνο 1976 κέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ έηνπο 1977 
ππεξέηεζε σο Αγξνηηθόο Ηαηξόο ζην αγξνηηθό ηαηξείν Εάθξνπ Λαζηζίνπ Κξήηεο 
(ρεη. 4), ελώ ακέζσο κεηά επαλαηνπνζεηήζεθε σο εηδηθεπόκελνο Ηαηξόο - Βνεζόο 
ηεο Α Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ ..., από όπνπ πεξάησζε ηνλ ρξόλν ηεο. εηδηθόηεηαο 
ηνλ Μάην ηνπ 1980 (ρεη. 5), ακέζσο δε κεηά απεθαζίζζε από ην ... ε άκεζε 
πξόζιεςε ηνπ κε ζύκβαζε εξγαζίαο δηάξθεηαο έμη κελώλ ζηε ζέζε ηνπ Βνεζνύ ηεο 
Α Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ ... (ρεη. 6). Καηόπηλ δε ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη πξηλ 
ηε ιήμε ηεο εμάκελεο ζπκβάζεσο, δηνξίζζεθε σο εηδηθεπόκελνο ρεηξνύξγνο Βνεζόο 
ζηελ Α Υεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ ... (ρεη. 8). Καηόπηλ επηηπρώλ εμεηάζεσλ, ην έηνο 
1980 έιαβε ηελ εηδηθόηεηα ηεο Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο (ρεη. 7) θαη ην έηνο 1982 ηνπ 
απελεκήζε ν ηίηινο ηνπ ΔΠΗΜΔΛΖΣΟΤ ηεο Α Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο (ρεη. 9), θαη ην 
έηνο 1985 ελεηάρζε ζην ΔΤ γηα ηε ζέζε ηνπ Υεηξνύξγνπ - Δπηκειεηή Β ζην ... 
(ρεη. 10). Σν έηνο 1989 αλαθεξύρζεθε δηδάθηνξαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ 
Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, επηηπγράλνληαο βαζκό 
"Άξηζηα" (ρεη. 11), θαηόπηλ εθπόλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο. Σν έηνο 
1993, θξίζεθε γλώζηεο ηεο κεζόδνπ ηεο Λαπαξνζθνπηθήο Υεηξνπξγηθήο, έρνληαο 
παξαθνινπζήζεη θαη εξγαζζεί ζε πεηξακαηηθό ρεηξνπξγείν κε ην αληηθείκελν απηό, 
ελώ ην, έηνο 1999 ππήξμε από ηα ηδξπηηθά ζηειέρε ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Κήιεο 
(ρεη. 11α). Σν έηνο 2000 πξνήρζε ζην βαζκό ηνπ Δπηκειεηή Α (ρεη. 12)θαη ην 
2006 ηνπ απελεκήζε ν ηίηινο ηνπ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή (ρεη. 13) θαη ηνπ 
Γηεπζπληή ην έηνο 2010 (ρεη. 14). Από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ έηνπο 2012, αλέιαβε ηε 
Γηεύζπλζε ηεο Β Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο έρνληαο ππό ηελ επίβιεςή ηνπ 15 κειή 
νκάδα ηαηξώλ θαη 15κειε νκάδα λνζειεπηώλ, κε ηνπο νπνίνπο -κεδελόο 
εμαηξνπκέλνπ - ππήξμε αγαζηή ζπλεξγαζία, ελώ ζπκκεηείρε ζηελ εθπαίδεπζε 
καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηεο Αλώηαηεο ρνιήο Αμησκαηηθώλ Ννζειεπηηθήο (ρεη. 
45) θαζώο θαη ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (ρεη. 46). Γηα ηελ 37εηή ζεηεία ηνπ ζην ... έηπρε 



αλαγλσξίζεσο από ηε δηεύζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ (ρεη. 15), αιιά θαη από ηα 
ζηειέρε ηνπ Ννζνθνκείνπ (ρεη. 26 - 44) νη νπνίνη εμήξαλ ην ήζνο, ηελ θαηάξηηζε 
ηνπ θαη ηελ πξνζήισζε ηνπ ζηελ ηαηξηθή - ρεηξνπξγηθή επηζηήκε. 

Δπηπιένλ, έρεη ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζε κειέηε θαη ζπγγξαθή 33 θιηληθώλ θαη 
εξγαζηεξηαθώλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ηόζν ζε ειιεληθά όζν θαη 
μέλα πεξηνδηθά (ρεη. 16 - 19), ελώ έρεη ιάβεη κέξνο ζε 52 ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα 
θαη ζην εμσηεξηθό (ρεη. 20-23). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ έρεη 
δηελεξγήζεη πάλσ από 350 ζνβαξέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, κε ζρεδόλ κεδεληθή 
ζλεζηκόηεηα, ελώ ηνπ δεηήζεθε από ζπλαδέιθνπο, ιόγσ ησλ γλώζεσλ θαη ηεο 
εκπεηξίαο ηνπ, λα επηθνπξήζεη ζε πεξίπνπ 250 επεκβάζεηο. Ήδε ηα από ην έηνο 
2012 έσο ην έηνο 2014, πξαγκαηνπνίεζε 29 βαξείεο επεκβάζεηο θαξθίλνπ κε 
άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ νηζνθάγνπ ζηηο παζήζεηο απηέο (ρεη. 47).. 
Δπηπιένλ, σο άλζξσπνο κε εζηθέο αξρέο, θαη παξά ηηο πηέζεηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ, 
σο είζηζηαη, θξόληηδε λα ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ησλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ κε 
ηε ρξήζε κόλν ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ, κε ελδίδνληαο ζε παξνηξύλζεηο 
δηαζπάζηζεο ησλ πόξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (ρεη. 24 - 25). Δίλαη πξνθαλέο όηη 
πξόθεηηαη πεξί ελόο αλζξώπνπ ν νπνίνο δηήγε έλαλ "θξπζηάιιηλν" βίν ηόζν ζε 
επαγγεικαηηθό όζν θαη ζε θνηλσληθό επίπεδν, θαη ηνύην όρη επεηδή επηβάιιεηαη από 
ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, αιιά εθ πεπνηζήζεσο, ελεξγώληαο ζηελ 
επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπ δσή κε αμηαθνύο θαλόλεο νη νπνίνη είραλ 
επίθεληξν ηνλ άλζξσπν σο ύςηζηε αμία. Δίλαη δε παηέξαο δύν ηέθλσλ, ακθόηεξνη 
επηζηήκνλεο ηαηξνί, ε κελ θόξε ηνπ ελδνθξηλνιόγνο ν δε πηόο ηνπ γπλαηθνιόγνο. 
Σελ πξναλαθεξζείζα έληηκε αηνκηθή, νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή 
δσή ηνπ, κέρξη ηελ ηέιεζε ησλ πξάμεσλ πνπ ηνπ απνδόζεθαλ, ζα πξέπεη ινηπόλ, 
λα ηελ αλαγλσξίζεη ην Γηθαζηήξην αο. (Αξζξν 84§2α Π.Κ.) Σν Γηθαζηήξην 
απέξξηςε ηνλ παξαπάλσ λόκηκν απηνηειή ηζρπξηζκό ηνπ αλαηξεζείνληα θαηά 
πιεηνςεθία, όπσο πξνθύπηεη από ην δηαηαθηηθό ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο, 
κε παληειή έιιεηςε αηηηνινγίαο ρσξίο ηελ αλαθνξά από απηό ζηα ζπγθεθξηκέλα 
πεξηζηαηηθά, ησλ νπνίσλ έγηλε επίθιεζε από ηνλ αλαηξεζείνληα, θαη έθζεζε 
αξλεηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνξξηπηηθή ηνπ θξίζε, όπσο 
πξνθύπηεη από ηα πξαθηηθά ηεο πξνζβαιινκέλεο. 

Δπνκέλσο, ν, από ην άξζξν 510§ 1 ζηνηρ. Γ’ Κ.Π.Γ, δεύηεξνο ιόγνο αλαηξέζεσο, 
κε ηνλ νπνίν ππνζηεξίδνληαη ηα απηά, είλαη βάζηκνο θαη πξέπεη, θαηά παξαδνρή 
ηνπ, λα αλαηξεζεί ελ κέξεη, ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε θαη δε σο πξνο ηελ 
απνξξηπηηθή ηεο δηάηαμε ηνπ σο άλσ απηνηεινύο ηζρπξηζκνύ ηνπ, αλαγθαίσο δε θαη 
σο πξνο ηε δηάηαμή ηεο γηα ηελ επηβνιή ζ’ απηόλ πνηλήο, θαη λα παξαπεκθζεί, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 519 ηνπ Κ.Π.Γ, ε ππόζεζε ζην ίδην Γηθαζηήξην πνπ εμέδσζε 
ηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε, αθνύ είλαη δπλαηή ε ζπγθξόηεζε ηνπ από Γηθαζηέο 
άιινπο, εθηόο από εθείλνπο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη γηα 
ηε ζπλδξνκή ή όρη ηεο ειαθξπληηθήο πεξηζηάζεσο ηνπ άξζξνπ 84§2 εδ. α’ Π.Κ θαη, 
αλαιόγσο πξνο ηελ επ’ απηήο παξαδνρή ηνπ, λα επηκεηξήζεη ηελ αξκόδνπζα ζηνλ 
αλαηξεζείνληα πνηλή, απνξξηπηόκελεο, θαηά ηα ινηπά ηεο ελδίθνπ αηηήζεσο 
αλαηξέζεσο. 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Αλαηξεί ελ κέξεη ηελ ππ’ αξηζ. 3506/2016 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ 
Πιεκκειεκάησλ Αζελώλ θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ απνξξηπηηθή ηνπ 



απηνηεινύο ηζρπξηζκνύ ηνπ αλαηξεζείνληα Ν. Π. γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο 
ειαθξπληηθήο πεξηζηάζεσο ηνπ άξζξνπ 84§2 εδ. α’ Π.Κ δηάηαμή ηεο θαζώο θαη σο 
πξνο ηε δηάηαμε απηήο πεξί επηβνιήο ζ’ απηόλ πνηλήο. 

Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε, θαηά ην σο άλσ αλαηξνύκελν κέξνο ηεο, γηα λέα, θαηά ην 
κέξνο απηό, ζπδήηεζε ζην ίδην Γηθαζηήξην, ζπληηζέκελν από δηθαζηέο άιινπο εθηόο 
από εθείλνπο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο. 

Απνξξίπηεη θαηά ηα ινηπά ηελ από 9-11-16 θαη αίηεζε ηνπ Ν. Π. ηνπ Δ., θαηνίθνπ ..., 
γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 3506/2016 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ 
Πιεκκειεκάησλ Αζελώλ. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2017. 

Γεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο ηελ 1ε 
Φεβξνπαξίνπ 2017. 
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