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ΑΡΙΘΜΟ 35/2016 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

Σ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 

 

πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο: Γεψξγην Γεσξγέιιε, Αληηπξφεδξν ηνπ Αξείνπ 
Πάγνπ, Υξπζνχια Παξαζθεπά, Μαξία Υπηήξνγινπ, Αξηεκηζία Παλαγηψηνπ-
Δηζεγήηξηα θαη Υξήζην Βξπληψηε, Αξενπαγίηεο. 

πλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2015, κε 
ηελ παξνπζία ηεο Αληεηζαγγειέσο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Δπζηαζίαο ππξνπνχινπ 
(γηαηί θσιχεηαη ε Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ) θαη ηνπ Γξακκαηέσο Υαξάιακπνπ 
Αζαλαζίνπ, γηα λα δηθάζεη ηηο αηηήζεηο ησλ αλαηξεζεηφλησλ - θαηεγνξνπκέλσλ: 1) Κ. 
Κ. ηνπ Υ., θαηνίθνπ ..., πνπ παξέζηε κε ηελ πιεξεμνχζηα δηθεγφξν ηνπ Ιθηγέλεηα 
Βαζηινπνχινπ θαη 2) Α. Κ. ηνπ Ι. θαηνίθνπ ..., πνπ παξέζηε κε ηνλ πιεξεμνχζην 
δηθεγφξν ηνπ Γεκήηξην Παπαδέιιε, πεξί αλαηξέζεσο ηεο ππ� αξηζ.4251, 
4375/2015 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ θαη κε πνιηηηθψο 
ελάγνληεο ηνπο: 1) Ι. Ν. ηνπ Γ., θάηνηθν ... θαη 2) Υ. Ν. ηνπ Ι., θάηνηθν ..., πνπ 
παξέζηεζαλ κε ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπο Γεψξγην Σζνπθαιά. 

Σν Σξηκειέο Δθεηείν Αζελψλ κε ηελ σο άλσ απφθαζή ηνπ δηέηαμε φζα ιεπηνκεξψο 
αλαθέξνληαη ζ� απηή, θαη νη αλαηξεζείνληεο - θαηεγνξνχκελνη δεηνχλ ηελ αλαίξεζε 
απηήο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη: α) ζηελ ππ� αξηζκ. πξση. 6895/29-9-
2015 αίηεζε αλαίξεζεο θαη ζηνπο απφ 19-11-2015 θαη 20-11-2015 πξνζζέηνπο 
ιφγνπο ηνπ 1νπ αλαηξεζείνληνο Κ. Κ. θαη β) ζηελ ππ� αξηζκ. πξση. 6885/29-9-2015 
αίηεζε αλαίξεζεο θαη ζηνπο απφ 20-11-2015 πξνζζέηνπο ιφγνπο ηνπ 2νπ 
αλαηξεζείνληνο Α. Κ., πνπ θαηαρσξίζηεθαλ ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκφ 
1045/2015. 

Αθνχ άθνπζε 

Σνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ησλ δηαδίθσλ, πνπ δήηεζαλ φζα αλαθέξνληαη ζηα 
ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηελ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πνπ πξφηεηλε: α) λα 
απνξξηθζεί ε πξνθείκελε αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ 1νπ αλαηξεζείνληνο Κ. Κ. θαη νη 
πξφζζεηνη ιφγνη απηήο θαη β) λα γίλεη δεθηή ε πξνθείκελε αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ 2νπ 
αλαηξεζείνληνο Α. Κ., 



ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Οη θξηλφκελεο αηηήζεηο, ήηνη 1) ε απφ 26-9-2015 (κε αξηζ. πξση. 6895/29-9-2015)  

ηνπ Κ. Κ. ηνπ Υ. κεηά ησλ απφ 16-11-2015 θαη 19-11-2015 πξφζζεησλ απηήο ιφγσλ 
θαη 2) ε απφ 22-9-2015 (κε αξηζ. πξση. 6885/29-9-2015) ηνπ Α. Κ. ηνπ Ι. κεηά ηνπ 
απφ 18-11-2015 πξνζζέηνπ απηήο ιφγνπ, γηα αλαίξεζε ηεο 4251,4375/2015, 
θαηαδηθαζηηθήο γηα ηνπο αλαηξεζείνληεο, απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ 
(Πιεκ/ησλ) Αζελψλ, έρνπλ αζθεζεί λνκνηχπσο θαη εκπξνζέζκσο θαη πξέπεη λα 
ζπλεθδηθαζζνχλ, σο ζπλαθείο. 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 302 παξ.1 ΠΚ, "φπνηνο επηθέξεη απφ ακέιεηα ην 
ζάλαην άιινπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ", θαηά δε ηε 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 28 ΠΚ, "απφ ακέιεηα πξάηηεη φπνηνο απφ έιιεηςε ηεο 
πξνζνρήο ηελ νπνία φθεηιε θαηά ηηο πεξηζηάζεηο θαη κπνξνχζε λα θαηαβάιεη είηε 
δελ πξνέβιεςε ην απνηέιεζκα πνπ πξνθάιεζε ε πξάμε ηνπ, είηε ην πξνέβιεςε σο 
δπλαηφ, πίζηεςε φκσο φηη δελ ζα επεξρφηαλ". Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ 
απηψλ πξνθχπηεη φηη, γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ 
ακέιεηα, απαηηείηαη: α) λα κελ θαηαβιήζεθε απφ ην δξάζηε ε επηβαιιφκελε θαη� 
αληηθεηκεληθή θξίζε πξνζνρή, ηελ νπνία θάζε κεηξίσο ζπλεηφο θαη επζπλείδεηνο 
άλζξσπνο νθείιεη ππφ ηηο ίδηεο πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο λα θαηαβάιεη, κε βάζε 
ηνπο λνκηθνχο θαλφλεο, ηηο ζπλήζεηεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ 
θνηλή, θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, πείξα θαη ινγηθή, β) λα κπνξνχζε 
απηφο, κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεξηζηάζεηο, ηδηφηεηεο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο 
θαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, λα πξνβιέςεη θαη 
απνθχγεη ην αμηφπνηλν απνηέιεζκα, ην νπνίν απφ έιιεηςε ηεο πξναλαθεξφκελεο 
πξνζνρήο είηε δελ πξνέβιεςε, είηε ην πξνέβιεςε σο δπλαηφ, πίζηεπε φκσο φηη δελ 
ζα επεξρφηαλ θαη γ) λα ππάξρεη αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο ελέξγεηαο ή 
παξαιείςεσο ηνπ δξάζηε θαη ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ επήιζε. 

Δλφςεη απηψλ, πνηληθή επζχλε ηαηξνχ γηα αλζξσπνθηνλία απφ ακέιεηα, θαηά ηελ 
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, ππάξρεη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ην 
απνηέιεζκα απηφ νθείιεηαη ζε παξάβαζε απφ ηνλ ηαηξφ ησλ θνηλψο 
αλαγλσξηζκέλσλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα 
γελλεζεί ακθηζβήηεζε θαη πνπ ε ελέξγεηά ηνπ δελ ήηαλ ζχκθσλε κε ην 
αληηθεηκεληθψο επηβαιιφκελν θαζήθνλ επηκέιεηαο. Η ηδηαίηεξε απηή ππνρξέσζε ηνπ 
ηαηξνχ λα απνηξέςεη ην αμηφπνηλν απνηέιεζκα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζζελνχο απνξξέεη 
απφ ην λφκν θαη ηνλ Κψδηθα Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο, θαζψο θαη απφ ηελ εγγπεηηθή 
ζέζε απηνχ απέλαληη ζηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ή ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, πνπ 
δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο. Πξνυπνηίζεηαη βέβαηα φηη 
ζπληξέρεη θαη αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο παξάιεηςεο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, ε 
νπνία ζεσξείηαη φηη ππάξρεη, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, αλ γηλφηαλ ε 
επηβεβιεκέλε ελέξγεηα, ε νπνία ηειηθά δελ έγηλε, ηφηε κε πηζαλφηεηα πνπ αγγίδεη ηα 
φξηα ηεο βεβαηφηεηαο, ην ζπγθεθξηκέλν εγθιεκαηηθφ απνηέιεζκα δελ ζα είρε επέιζεη 
(ΑΠ 1034/13, 746/13, 436/12). 

Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ σο άλσ άξζξνπ 28 ΠΚ, ε ακέιεηα δηαθξίλεηαη ζε κε 
ζπλεηδεηή, θαηά ηελ νπνία ν δξάζηεο απφ έιιεηςε ηεο πξνζήθνπζαο πξνζνρήο δελ 
πξνέβιεςε ην αμηφπνηλν απνηέιεζκα πνπ πξνθάιεζε ε πξάμε ηνπ θαη ζε 
ελζπλείδεηε, θαηά ηελ νπνία πξνέβιεςε κελ φηη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξεί λα 



επέιζεη ην απνηέιεζκα απηφ, πίζηεπε φκσο φηη ζα ην απέθεπγε. Δλφςεη ηεο 
δηαθξίζεσο απηήο, ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, φηαλ απαγγέιιεη θαηαδίθε γηα έγθιεκα 
απφ ακέιεηα πξέπεη λα εθζέηεη ζηελ απφθαζή ηνπ κε ζαθήλεηα πνην απφ ηα 
αλσηέξσ δχν είδε ηεο ακέιεηαο ζπλέηξεμε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δηφηη αλ 
δελ εθζέηεη ηνχην ζαθψο ή δέρεηαη θαη ηα δχν είδε δεκηνπξγείηαη αζάθεηα θαη 
αληίθαζε, ε νπνία θαζηζηά αλέθηθην ηνλ αλαηξεηηθφ έιεγρν γηα ηελ νξζή ή κε 
εθαξκνγή ηεο νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο θαη ηδξχεηαη εληεχζελ ιφγνο 
αλαηξέζεσο γηα έιιεηςε λφκηκεο βάζεσο εθ ηνπ άξζξνπ 510 παξ. 1 ζηνηρ. Δ� ΚΠΓ. 

Σέινο, φηαλ ην εμ ακειείαο έγθιεκα είλαη απφηνθν ζπλδξνκήο ακέιεηαο πνιιψλ 
πξνζψπσλ, ην θαζέλα απφ απηά θξίλεηαη θαη επζχλεηαη απηνηειψο θαη αλεμαξηήησο 
ησλ άιισλ θαηά ην ιφγν ηεο ακέιεηαο πνπ επηδείρηεθε απφ απηφ θαη εθ� φζνλ, 
πάλησο, ην επειζφλ απνηέιεζκα ηειεί ζε αηηηψδε ζχλδεζκν πξνο απηήλ. Η πξάμε 
ή ε παξάιεηςε ηνπ δξάζηε ηειεί ζε αηηηψδε ζχλδεζκν κε ην απνηέιεζκα πνπ 
επήιζε φηαλ απηή, θαηά ηελ θνηλή αληίιεςε, είλαη εθείλε πνπ άκεζα πξνθάιεζε ην 
απνηέιεζκα θαη ζπλεπψο βξίζθεηαη ζε άκεζε αηηηφηεηα πξνο απηφ. Αξθεί δε, πξνο 
ζεκειίσζε ηεο επζχλεο, ε πξάμε ή ε παξάιεηςε λα ήηαλ έλαο απφ ηνπο 
παξαγσγηθνχο φξνπο ηνπ απνηειέζκαηνο, ρσξίο ηνλ νπνίν δελ ζα επεξρφηαλ απηφ, 
αδηαθφξσο αλ ζπλέβαιαλ θαη άιινη φξνη, ακέζσο ή εκκέζσο. Σνχην δε γηαηί ε 
θξαηνχζα ζην πνηληθφ δίθαην άπνςε αθνινπζεί ηα πνξίζκαηα ηεο ζεσξίαο ηνπ 
ηζνδπλάκνπ ησλ φξσλ, ππφ ηελ παξαιιαγή ηεο ελεξγνχ αηηίαο, ελ αληηζέζεη πξνο 
ηε ζεσξία ηεο πξφζθνξεο αηηηφηεηαο, ε νπνία επηθξαηεί φζνλ αθνξά ηελ αζηηθή 
επζχλε (ΑΠ 230/15). 

Δμάιινπ, ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε έρεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 93 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ΚΠΓ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε 
αηηηνινγία, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο ηδξχεη ιφγν αλαίξεζεο απφ ην άξζξν 510 παξ. 1 
ζηνηρ Γ� ΚΠΓ, φηαλ αλαθέξνληαη ζ� απηήλ κε πιεξφηεηα, ζαθήλεηα θαη ρσξίο 
αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ε 
θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηε ζπλδξνκή ησλ αληηθεηκεληθψλ θαη ππνθεηκεληθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο, νη απνδείμεηο πνπ ηα ζεκειηψλνπλ θαη νη λνκηθνί 
ζπιινγηζκνί, κε ηνπο νπνίνπο έγηλε ε ππαγσγή ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ ζηελ 
νπζηαζηηθή πνηληθή δηάηαμε πνπ εθαξκφζηεθε. Γηα ηελ χπαξμε ηέηνηαο αηηηνινγίαο 
είλαη επηηξεπηή ε αιιεινζπκπιήξσζε ηνπ αηηηνινγηθνχ κε ην δηαηαθηηθφ πνπ 
απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν. Δηδηθφηεξα σο πξνο ηελ έθζεζε ησλ απνδείμεσλ, αξθεί ε 
γεληθή, θαηά ην είδνο αλαθνξά ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη αλαιπηηθή παξάζεζή ηνπο 
θαη κλεία ηνπ ηη πξνθχπηεη απφ ην θαζέλα. Ωζηφζν, πξέπεη λα πξνθχπηεη, φηη ην 
δηθαζηήξην έιαβε ππφςε ηνπ θαη ζπλεθηίκεζε φια ηα απνδεηθηηθά κέζα, θαη φρη κφλν 
κεξηθά απφ απηά, πξνθεηκέλνπ λα κνξθψζεη ηελ θαηαδηθαζηηθή γηα ηνλ 
θαηεγνξνχκελν θξίζε ηνπ. Σν γεγνλφο φηη εμαίξνληαη νξηζκέλα απφ απηά δελ 
ππνδειψλεη φηη δελ ιήθζεθαλ ππφςε ηα άιια, σο πξνο ηα νπνία ε ηπρφλ 
εζθαικέλε εθηίκεζε θαη αμηνινγηθή ζπζρέηηζε αθνξά ζηελ νπζία ηεο ππνζέζεσο 
θαη είλαη αλαηξεηηθά αλέιεγθηε. Πεξαηηέξσ, θαηά ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Δ� 
ΚΠΓ, ιφγν αλαίξεζεο απνηειεί θαη ε εζθαικέλε εθαξκνγή νπζηαζηηθήο πνηληθήο 
δηάηαμεο, ε νπνία ζπληξέρεη φρη κφλνλ φηαλ ην δηθαζηήξην δελ ππήγαγε νξζψο ηα 
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ δέρζεθε φηη απνδείρζεθαλ, ζηε δηάηαμε ηελ νπνία 
εθάξκνζε, αιιά θαη φηαλ ε παξαβίαζή ηεο γίλεηαη εθ πιαγίνπ, πξάγκα πνπ 
ζπκβαίλεη φηαλ ζην πφξηζκα ηεο απφθαζεο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλδπαζκφ 
ηνπ ζθεπηηθνχ πξνο ην δηαηαθηηθφ ηεο θαη αλάγεηαη ζηα ζηνηρεία θαη ηελ ηαπηφηεηα 
ηνπ νηθείνπ εγθιήκαηνο, έρνπλ εκθηινρσξήζεη αζάθεηεο, αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, 



κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν έιεγρνο απφ ηνλ ’ξεην Πάγν γηα ηελ νξζή 
ή φρη εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, νπφηε ε απφθαζε δελ έρεη λφκηκε βάζε. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζβαιιφκελε ππ� 
αξηζκ. 4251, 4375/2015 απφθαζε, ην Σξηκειέο Δθεηείν Αζελψλ, πνπ ηελ εμέδσζε 
ζε δεχηεξν βαζκφ, δέρζεθε αλειέγθησο ζην ζθεπηηθφ ηνπ, κεηά απφ εθηίκεζε ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ζ� απηφ θαη� είδνο απνδεηθηηθψλ κέζσλ (θαηαζέζεηο καξηχξσλ 
θαηεγνξίαο θαη ππεξάζπηζεο, θαηαζέζεηο πνιηηηθψο ελαγφλησλ, πξαθηηθά 
πξσηνβάζκηαο δίθεο, αλαγλσζζέληα έγγξαθα θαη απνινγίεο θαηεγνξνπκέλσλ), φηη 
απνδείρζεθαλ ηα αθφινπζα : "Ο ειηθίαο 65 εηψλ Γ. Ν., παηέξαο θαη αδειθφο ησλ 
πνιηηηθψο ελαγφλησλ, εηζήρζε, ζηηο 26.12.2007, ζε εκέξα γεληθήο εθεκεξίαο, ζηε 
Β� Παλεπηζηεκηαθή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ ...χ Ννζνθνκείνπ, ιφγσ νμείαο 
ρνινθπζηίηηδαο. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ, ππνβιήζεθε, ην 
βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο, ζε ιαπαξνζθνπηθή ρνινθπζηεθηνκή, απφ ηνλ πξψην 
θαηεγνξνχκελν, Δπίθνπξν Καζεγεηή ρεηξνπξγφ Δπηκειεηή ηεο σο άλσ θιηληθήο, Κ. 
Κ., γηα ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. Καηά ηνλ ίδην σο άλσ ρξφλν ν 
δεχηεξνο θαηεγνξνχκελνο ήηαλ ηαηξφο- θαζεγεηήο ηεο Υεηξνπξγηθήο ζην 
Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη Γηεπζπληήο ηεο άλσ Κιηληθήο. Καηά ην ρξφλν ηεο 
επέκβαζεο ν αζζελήο πνπ ήηαλ παρχζαξθνο, έπαζρε, επηπιένλ απφ ζαθραξψδε 
δηαβήηε, ξπζκηδφκελν κε δίαηηα, ρξφληα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα (ΥΑΠ) αξηεξηαθή 
πίεζε θαη νζηενπφξσζε, γηα ηηο νπνίεο αθνινπζνχζε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ελψ 
ειάκβαλε θαη αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή. ην απφ 26.12.2007 Πξαθηηθφ Υεηξνπξγείνπ, 
εκπεξηερφκελν ζην ζρεηηθφ θχιιν Ννζειείαο ηνπ αζζελνχο, θαηαγξάθνληαη, 
αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ ρνινθπζηεθηνκή, ηα αθφινπζα: "Δπέκβαζε: 
Λαπαξνζθνπηθή ρνινθπζηεθηνκή. Δπξήκαηα: Υνιεδφρνο θχζηε δηαηεηακέλε, 
πιήξεο ιίζσλ, πνιιαπιέο ζπκθχζεηο ρνιεδφρνπ θχζηεο θαη επίπινπ, ζηεξεέο 
ζπκθχζεηο κε ήπαξ θαη πχιεο ήπαηνο. Πνξεία: θπζηηθφο πφξνο επξχο (d 1cm) θαη 
βξαρχο (2-3mm). Δξγψδεο παξαζθεπή ησλ ζηνηρείσλ θαη ηνπνζέηεζε ησλ θιηπο 
θπζηηθνχ θαη εθαπηνκέλε ηνπ ρνιεδφρνπ πφξνπ, ηνπνζέηεζε θιηπο ζηελ θπζηηθή 
αξηεξία θαη ηνλ θπζηηθφ πφξν. Δξγψδεο απνθφιιεζε ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεσο απφ 
ηελ θνίηε ηνπ ήπαηνο. Η δηαηεηακέλε, πιήξεο ιίζσλ ρνιεδφρνο θχζηε θαηέζηεζε 
δπζρεξή ηελ αθαίξεζή ηεο απφ ηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα. Γηαθπγή ρνιήο ζηε 
κεηαθνξά ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεσο. Αθαίξεζε κε ρξήζε basket θαη επηκήθπλζε ηνπ 
ηξαχκαηνο ηνπ νκθαινχ. πξξαθή ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο- Αλάλεςε θαιή". Μεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ ιαπαξνζθνπηθήο επέκβαζεο, ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ 
αζζελή νπξνθαζεηήξαο, ξηλνγαζηξηθφο ζσιήλαο Levin, θαζψο θαη παξνρέηεπζε 
θαη, αθνχ δφζεθαλ κεηεγρεηξεηηθέο νδεγίεο, κεηαθέξζεθε γηα λνζειεία, ζε θνηλφ 
ζάιακν, ηεο αλσηέξσ ρεηξνπξγηθήο θιηληθήο, φπνπ θαη παξέκεηλε λνζειεπφκελνο 
κέρξη ηελ 21.1.2008, δειαδή, ζπλνιηθά γηα 26 εκέξεο. Όπσο απνδείρζεθε απφ ην 
ζχλνιν ησλ ηαηξψλ πνπ θαηέζεζαλ σο κάξηπξεο ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ηελ 
αθαίξεζε ηεο ρνιήο είλαη πιένλ ε ιαπαξνζθνπηθή ρνινθπζηεθηνκή θαη φρη ε 
αλνηρηή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Έηζη, ν πξψηνο θαηεγνξνχκελνο επέιεμε απηή ηε 
κέζνδν γηα ηελ αθαίξεζε ηεο ρνιήο ηνπ αζζελνχο, θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη θακία 
ακέιεηα σο πξνο ηελ επηινγή ηεο ...φδνπ αθαίξεζεο ηεο ρνιήο, δηαβεβαηψλνληαο 
ηνλ Γ. Ν. φηη δελ ζα είρε θαλέλα πξφβιεκα θαη φηη ζα έπαηξλε εμηηήξην απφ ην 
λνζνθνκείν κεηά απφ δχν εκέξεο. 

Ωζηφζν, παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξψηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ε θαηάζηαζε ηεο 
πγείαο ηνπ αζζελνχο δελ εμειίρζεθε νκαιά, αθνχ φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην 
θχιιν λνζειείαο ηνπ αλσηέξσ αζζελνχο ν ηειεπηαίνο ηηο επφκελεο εκέξεο κεηά ην 



ρεηξνπξγείν παξνπζίαζε ρνιφξξνηα. Η ρνιφξξνηα δελ απνδείρζεθε κε βεβαηφηεηα 
θαη ζαθήλεηα φηη πξνήιζε απφ ακέιεηα ηνπ πξψηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαηά ηε 
δηελέξγεηα ηεο επεκβάζεσο αλ θαη ε επέκβαζε ήηαλ εξγψδεο θαη δχζθνιε. Αιιά 
αθφκε θαη αλ ε ρνιφξξνηα μεθίλεζε ακέζσο κεηά ηελ επέκβαζε, απηή δελ κπνξεί λα 
απνδνζεί ζε ακέιεηα ηνπ πξψηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ηαηξνχ, αθνχ, φπσο θαηέζεζαλ 
φινη νη κάξηπξεο ηαηξνί ρεηξνπξγνί, ε ρνιφξξνηα απνηειεί έλα ζπλεζηζκέλν 
ζχκβακα κεηά ηελ ρνινθπζηεθηνκή θαη κπνξεί λα ζπκβεί ζε θάζε πεξίπησζε θαη 
ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα εξγψδε επέκβαζε κε ρξήζε δηαζεξκίαο κε 
ζεξκνθαπζηήξα, αλεμαξηήησο ηεο επηδεμηφηεηαο θαη ηεο επηκέιεηαο πνπ ζα επηδείμεη 
ν ρεηξνχξγνο ηαηξφο. Δπνκέλσο, νχηε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο 
επέκβαζεο κπνξεί λα απνδνζεί ακέιεηα ζηνλ πξψην θαηεγνξνχκελν, φηη δειαδή 
δελ επέδεημε ηελ επηκέιεηα πνπ φθεηιε θαη κπνξνχζε λα επηδείμεη, κε απνηέιεζκα λα 
πξνθαιέζεη ηε ξήμε ηνπ επαηηθνχ πφξνπ ζε ηξία ζεκεία, πνπ ηνπ απνδίδεηαη κε ην 
θαηεγνξεηήξην. 

Ωζηφζν, επεηδή θαηά ηελ 5ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα επηβαξχλζεθε ε θιηληθή 
θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο, αθνχ απμήζεθε ε πνζφηεηα ηεο ρνιήο ζηελ ππάξρνπζα 
παξνρέηεπζε θαη εκθαλίζηεθε ππξεηφο (38,5° C) θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ε αηηία απηψλ, απνθαζίζηεθε απφ ηνλ πξψην 
θαηεγνξνχκελν ε δηελέξγεηα ηεο απεηθνληζηηθήο εμέηαζεο ΔRCP, πνπ δηελεξγήζεθε 
ζην λνζνθνκείν ... ζηηο 31.12.2007 ( 5ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα). Απφ ηελ άλσ 
εμέηαζε δηαπηζηψζεθε δηαθπγή ρνιήο ςειά απφ ην δεμηφ επαηηθφ πφξν, ιφγσ 
ηαηξνγελψλ θαθψζεσλ απηνχ ζε ηξία ζεκεία θαη έγηλε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εμέηαζεο, ζθηγθηεξνηνκή, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε ρνιφξξνηα. Αθνινχζσο, ν 
πξψηνο θαηεγνξνχκελνο ζηηο 3-1-2008 (8ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα) πξνέβε ζηελ 
αθαίξεζε ηεο παξνρέηεπζεο ηεο θνηιίαο ηνπ αζζελνχο, επεηδή δελ παξνρεηεπφηαλ 
πιένλ πγξφ θαη ε θιηληθή ηνπ εηθφλα ήηαλ πνιχ θαιή θαη πίζηεςε φηη είρε ζηακαηήζεη 
ε ρνιφξξνηα, ιφγσ ηεο ζθηγθηεξνηνκήο. Ωζηφζν ν πξψηνο θαηεγνξνχκελνο δελ ζα 
έπξεπε λα ιάβεη ππφςε ηνπ κφλν ηα επξήκαηα απηά θαη δε ηελ κε έιεπζε πγξνχ 
απφ ηελ παξνρέηεπζε , αιιά θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη ηελ θιηληθή εηθφλα 
ηνπ αζζελνχο, πνπ απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο αθαίξεζεο ηεο παξνρέηεπζεο 
επηδεηλψζεθαλ. Δηδηθφηεξα ν αζζελήο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα θχιια 
λνζειείαο ηνπ άλσ λνζνθνκείνπ ηελ επφκελε εκέξα (4.1.2008) εκθαλίδεηαη ειαθξά 
ζπγρπηηθφο, ηελ ...επφκελε (5.1.2008) εκθαλίδεη ην βξάδπ ππξεηφ 38 βαζκνχο 
Κειζίνπ, ελψ εκθαλίδεη νιηγνπξία, κε απνηέιεζκα λα ηνπ ρνξεγεζνχλ δηνπξεηηθά. 

Δπίζεο ηελ ίδηα εκέξα ν αζζελήο παξνπζίαζε ππλειία θαη ζχγρπζε κε δηαηαξαρέο 
πξνζαλαηνιηζκνχ, ελψ νη εξγαζηεξηαθέο ηνπ εμεηάζεηο δελ ήηαλ θαιέο, αθνχ ηελ 
5.1.2008 (10ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα) παξνπζίαζε αλαζηξνθή ηεο νκαιήο πνξείαο 
κε νπδεηεξφθηια 84,5% κε φξην ηα 74%, ηελ 6.1.2008 είρε ιεπθά αηκνζθαίξηα 16,34 
κε ηηκέο αλαθνξέο 4-10 θαη νπδεηεξφθηια 84% ηελ 7.1.2008 είρε ιεπθά αηκνζθαίξηα 
27,23 κε ηηκέο αλαθνξέο 4-10 θαη νπδεηεξφθηια 91,3% κε φξην ηα 74% θαη ηελ 
8.1.2008 είρε ιεπθά αηκνζθαίξηα 30,97 κε ηηκέο αλαθνξάο 4-10 θαη νπδεηεξφθηια 
90,4% κε ηηκέο αλαθνξάο 40-74%. Δπίζεο ηελ 9.1.2008 ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα ηνπ 
ήηαλ 35,20 θαη ηα νπδεηεξφθηια 93% κε ηηκέο αλαθνξέο απηέο πνπ ήδε 
αλαθέξζεθαλ, ελψ νη ηηκέο απηέο παξνπζηάδνπλ ζπλερψο αχμεζε, ηηο επφκελεο 
εκέξεο (ηελ 11.1.2008 ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα ήηαλ 34,28 θαη ηα νπδεηεξφθηια 
95,8%, ηελ 12.1.2008 ηα ιεπθά ήηαλ 27,94 θαη ηα νπδεηεξφθηια 93,3,% θ.η.ι.). Γηα 
ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα νη πνιηηηθψο ελάγνληεο (γηνο θαη αδειθφο ηνπ αζζελνχο) 
κε ζαθήλεηα θαηέζεζαλ φηη ε θαηάζηαζή ηνπ ρεηξνηέξεπε κέξα κε ηε κέξα, κε 



απνηέιεζκα ν αζζελήο λα δηακαξηχξεηαη ζπλερψο γηα πφλν ζηελ θνηιηά, ελψ δελ 
κπνξνχζε νχηε λα θάεη νχηε λα ζεθσζεί απφ ην θξεβάηη ηνπ. Καηφπηλ ηεο εμέιημεο 
απηήο ηελ 10.1.2008 (15ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα) ν αζζελήο ππνβιήζεθε ζε αμνληθή 
ηνκνγξαθία άλσ θάησ θνηιίαο, πνπ έδεημε πνιιαπιέο πεξηραξαθσκέλεο ζπιινγέο 
ζηνπο πεξηηνλατθνχο ζχιαθεο, ππεξκεζνθνηιηαθά, κηθξή ειεχζεξε ζπιινγή ζηελ 
πχειν, κηθξή (ΓΔ) πιεπξηηηθή ζπιινγή, πλεπκνληθφ παξέγρπκα κε ππναεξηδφκελεο 
πεξηνρέο. Μεηά ηα αλσηέξσ επξήκαηα ν πξψηνο θαηεγνξνχκελνο ζπλέρηζε ηελ 
ζεξαπεία κε θαξκαθεπηηθή αγσγή (αληηβηνηηθά), παξφηη είραλ δηαπηζησζεί νη άλσ 
ζπιινγέο, κε απνηέιεζκα ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο λα επηδεηλσζεί, αθνχ 
παξνπζίαζε ππξεηφ (ηελ 11.1.2008 είρε 37,5 κέρξη 38 βαζκνχο Κειζίνπ) θαη 
δχζπλνηα κε επηδείλσζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ηνπ, ελψ ηελ 13.1.2008 αλαθέξεηαη 
ζην θχιιν λνζειείαο ηνπ φηη ππήξμε ζπιινγή αζθεηηθνχ πγξνχ. 

Σειηθά ν πξψηνο θαηεγνξνχκελνο ηνπνζέηεζε παξνρέηεπζε ζηνλ αζζελή κε 
θαζπζηέξεζε ζηηο 14-1-2008 (19ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα), ελψ έπξεπε λα ηελ 
ηνπνζεηήζεη ακέζσο κφιηο είδε ηελ αξρφκελε επηδείλσζε ζηηο 5-1-2008, απφ ηελ 
νπνία εμήιζε πγξφ 1 ιίηξνπ, ελψ θαη ηηο επφκελεο εκέξεο ππήξρε παξνρή πγξνχ 1 
ιίηξνπ ηελ 15.1.2008, 1 ιίηξνπ ηελ 16.1.2008, 500 γξ, ηελ 17.1.2008, 450 γξ., 
νπφηε, ιφγσ επηδείλσζεο ηεο γεληθήο θαηάζηαζήο ηνπ, πξνγξακκαηίζηεθε λέα 
αμνληθή ηνκνγξαθία θαη λέα ΔRCP, ψζηε αλάινγα κε ηα επξήκαηα λα γίλεη 
επαλεπέκβαζε. Πιελ φκσο ηελ 18.1.2008 επηδεηλψζεθε ξαγδαία ε θαηάζηαζή ηνπ 
θαη πεξί ψξα 23.00 δηαζσιελψζεθε θαη ηέζεθε ππφ θαηαζηνιή, ιφγσ 
αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο, εληφο ηνπ θνηλνχ ζαιάκνπ, δηφηη δελ ππήξρε δηαζέζηκε 
θιίλε ... ζην ίδην ή ζε άιιν λνζνθνκείν. Καηά ηηο επφκελεο εκέξεο έβαηλε 
επηδεηλνχκελε ε θαηάζηαζή ηνπ, νπφηε ζηηο 21-1-2008 βξέζεθε θιίλε ζηε ... ηνπ ..., 
φπνπ δηαθνκίζηεθε κε αζζελνθφξν ηνπ ΔΚΑΒ. ηελ ελ ιφγσ ... ν αζζελήο 
παξέκεηλε δηαζσιελσκέλνο ζε βαξηά θαηάζηαζε, ζεπηηθφο θαη αηκνδπλακηθά 
αζηαζήο, φπσο εθηίζεηαη ζην απφ 30-1-2008 ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηεο ηαηξνχ Κ. 
Φ. ηνπ .... Λφγσ ηεο βαζκηαίαο επηδείλσζεο ζηηο 28-1-2008 δηελεξγήζεθε 
εξεπλεηηθή ιαπαξνηνκή, φπνπ έγηλε έθπιπζε, παξνρέηεπζε ζπιινγψλ θαη 
ηνπνζέηεζε ηεζζάξσλ ελδνθνηιηαθψλ παξνρεηεχζεσλ θαη κεηαθέξζεθε θαη πάιη 
ζηε ..., φπνπ θαηέιεμε ζηηο 30-1-2008. 

Απφ φια ηα αλσηέξσ απνδεηθλχεηαη φηη ν πξψηνο θαηεγνξνχκελνο επέδεημε 
ακέιεηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ ηαηξηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ 
κε θαηαβνιή ηεο απαηηνχκελεο θαη� αληηθεηκεληθά θξίζε πξνζνρήο πνπ φθεηιε θαη 
είρε ηε δπλαηφηεηα λα επηδείμεη, ηελ νπνία νθείιεη λα θαηαβάιεη θάζε κεηξίσο 
ζπλεηφο θαη επζπλείδεηνο άλζξσπνο, θάησ απφ ηηο ίδηεο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 
κε βάζε ηνπο λνκηθνχο θαλφλεο, ηηο ζπλήζεηεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ζπλαιιαγέο, ηελ 
θνηλή πείξα, ηε ινγηθή θαη ηε ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, ηεο ηδηφηεηάο 
ηνπ σο γηαηξνχ κε βάζε ην λφκν θαη ηνλ θψδηθα ηαηξηθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη 
ηεο εγγπεηηθήο ζέζεσο απηνχ απέλαληη ζηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο, πνπ 
δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, έρνληαο ηδηαίηεξε 
ππνρξέσζε λα απνηξέςεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζαλάηνπ. Ο θαηεγνξνχκελνο, κε 
βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεξηζηάζεηο, ηδηφηεηεο θαη γλψζεηο, ηδίσο ιφγσ ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπ σο ηαηξνχ ρεηξνπξγνχ θαη κάιηζηα Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη ηεο 
πνιπεηνχο εκπεηξίαο ηνπ ζε παξφκνηεο επεκβάζεηο, είρε ηε δπλαηφηεηα λα 
πξνβιέςεη ηα αλσηέξσ θαη λα ελεξγήζεη ψζηε λα απνθεπρζεί ην απνηέιεζκα ηνπ 
ζαλάηνπ, φκσο ζπλεπεία ηεο επηδεηρζείζαο ακέιεηαο δελ πξφβιεςε ηνχην. 
Δηδηθφηεξα, ε ακέιεηα ηνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη παξά ηελ πνιπεηή εκπεηξία ηνπ θαη ηελ 



ηδηφηεηα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, δελ αμηνιφγεζε, 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ηα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαη δελ ελήξγεζε ζχκθσλα κε 
απηά, παξφηη είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέςεη ηελ επειζνχζα εμέιημε, κε 
απνηέιεζκα: α) κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο παξνρέηεπζεο θαηά ηελ 8ε κεηεγρεηξεηηθή 
εκέξα, πνπ ήηαλ ηαηξηθψο ελδεδεηγκέλε, αθνχ απηή δελ παξνρέηεπε πγξφ, δελ 
επαλαηνπνζέηεζε παξνρέηεπζε, παξά ην αλσηέξσ πφξηζκα ηεο εμέηαζεο ΔRCΡ, 
πνπ έδεηρλε δηαθπγή ρνιήο απφ ην δεμηφ επαηηθφ πφξν, επεηδή πίζηεςε φηη είρε 
ζηακαηήζεη ε ρνιφξξνηα. Η παξάιεηςε ηεο επαλαηνπνζέηεζεο παξνρέηεπζεο είρε 
σο απνηέιεζκα λα ζπγθεληξσζεί κεγάιε πνζφηεηα ρνιήο εληφο ηεο πεξηηνλατθήο 
θνηιφηεηαο ηνπ αζζελνχο. 

Απηφ είρε σο ζπλέπεηα λα κεηαζηξαθεί ε θιηληθή εηθφλα ηνπ απφ ηε 10ε 
κεηεγρεηξεηηθή εκέξα, αιιά θαη ηα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα, φπσο εθηίζεληαη 
παξαπάλσ, κε απνηέιεζκα λα απνθαζίζεη θαζπζηεξεκέλα, παξά ηελ θαηά ηα άλσ 
επηδείλσζε, ηελ 15ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα ηε δηελέξγεηα ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο 
ηεο άλσ θαη θάησ θνηιίαο, ε νπνία παξνπζίαζε πνιιαπιέο ελδνθνηιηαθέο ζπιινγέο, 
ζπκβαηέο κε κεηεγρεηξεηηθή πεξηηνλίηηδα. β)Καηφπηλ ηνχηνπ, φθεηιε ν 
θαηεγνξνχκελνο λα πξνβεί ζε αλνηρηή ιαπαξνηνκή γηα λα αθαηξεζνχλ ηα πγξά απφ 
ηελ θνηιηαθή ρψξα λα γίλεη έθπιπζε θαη λα ηνπνζεηεζνχλ παξνρεηεχζεηο, φπσο ζα 
έθαλε ν κέζνο ζπλεηφο ρεηξνπξγφο γηα λα αληηκεησπίζεη αλάινγεο θαηαζηάζεηο, 
φπσο κε ζαθήλεηα θαηέζεζε ν κάξηπξαο Β. Α., ν νπνίνο είλαη ρεηξνπξγφο ηαηξφο θαη 
έρεη κε ηνλ ηξφπν απηφ αληηκεησπίζεη αλάινγεο θαηαζηάζεηο. Σν ίδην θαηέζεζε θαη ν 
ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο νηθνγέλεηαο Κ. Υ.. Βέβαηα νη κάξηπξεο ππεξαζπίζεσο 
θαηέζεζαλ φηη απνθιείνπλ ηελ εθ λένπ επέκβαζε θαη φηη ν πξψηνο θαηεγνξνχκελνο 
ελήξγεζε φπσο ζα ελεξγνχζε ν κέζνο ζπλεηφο ηαηξφο ππφ ηηο ίδηεο πεξηζηάζεηο, 
φκσο απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην φηη θαη ν ίδηνο ν πξψηνο θαηεγνξνχκελνο 
αλαθέξεη ζην δειηίν λνζειείαο ηεο 17-1-2008 (22εο κεηεγρεηξεηηθήο εκέξαο) ηελ 
επαλεπέκβαζε, αλαιφγσο ησλ επξεκάησλ. Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ 
παξαιείςεσλ ηνπ πξψηνπ θαηεγνξνχκελνπ ήηαλ λα ππνζηεί ν αζζελήο 
κεηεγρεηξεηηθή πεξηηνλίηηδα θαη λα απνβηψζεη, ελψ αλ είραλ γίλεη εγθαίξσο νη 
αλσηέξσ επηβεβιεκέλεο ελέξγεηέο ηνπ, κε πηζαλφηεηα πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηεο 
βεβαηφηεηαο, ην ζπγθεθξηκέλν αμηφπνηλν απνηέιεζκα δελ ζα είρε επέιζεη. Όπσο κε 
ζαθήλεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηαηξνδηθαζηηθή έθζεζε λεθξνςίαο - λεθξνηνκήο ηνπ 
ηαηξνδηθαζηή Υ. Λ. κνλαδηθή αηηία ζαλάηνπ ηνπ αζζελνχο ήηαλ ε κεηεγρεηξεηηθή 
πεξηηνλίηηδα, πφξηζκα ζην νπνίν θαηέιεμε κε ηελ ηαηξνδηθαζηηθή έθζεζε λεθξνςίαο-
λεθξνηνκήο θαη ν παξαζηαζείο θαηά ηελ λεθξνςία-λεθξνηνκή ηερληθφο ζχκβνπινο 
Υ. Κ.. 

Δηδηθφηεξα ζηελ ηαηξνδηθαζηηθή έθζεζε λεθξνςίαο -λεθξνηνκήο ηνπ ηαηξνδηθαζηή Υ. 
Λ. αλαθέξεηαη σο πξνο ην πεξηηφλαην θαη ηα έληεξα φηη ππήξραλ ραιαξέο 
ζπκθχζεηο ησλ ειίθσλ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ κεηαμχ ηνπο θαη ην κείδνλ επίπινπλ πνπ 
είλαη ρνινβαθέο θαη θιεγκνλψδεο. Σν ηνηρσκαηηθφ πεξηηφλαην είλαη ρνινβαθέο. 
Μεξηθέο ςεπδνκεκβξάλεο κεηαμχ ησλ εληεξηθψλ ειίθσλ επθφισο απνζπψκελεο. 
Υνινβαθείο ηζηνί θαηά κήθνο ηνπ αξηζηεξνχ εκίζενο ηνπ εγθαξζίνπ θφινπ θαη ηεο 
αξηζηεξήο θνιηθήο θακπήο. Πεξηπαγθξεαηηθνί ηζηνί θιεγκαίλνληεο. Πεξηζπιεληθφο 
θιέγκσλ θαη ιίγα αηκαηνπήγκαηα ζηελ πεξηνρή. Μηθξή πνζφηεηα ρνινβαθνχο 
πγξνχ ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα. Ωο αηηία δε ζαλάηνπ αλαθέξεη ν άλσ 
ηαηξνδηθαζηήο ηελ κεηεγρεηξεηηθή πεξηηνλίηηδα. ην ζεκείν ηνχην πξέπεη λα 
ζεκεησζεί φηη ην πεξηηφλαην θαη ηα έληεξα είραλ ηελ παξαπάλσ εηθφλα παξφηη είρε 



γίλεη έθπιπζε θαη παξνρέηεπζε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε θαηάζηαζε πξηλ ηελ 
επέκβαζε ήηαλ αθφκε ρεηξφηεξε. Πεξαηηέξσ, ζηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε ηνπ Δ. Α. 
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ αλαθέξεηαη φηη ε 
καθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή δηεξεχλεζε έδεημε: Αιινηψζεηο νξγαλνχκελεο 
πλεπκνλίαο, ηζραηκηθέο αιινηψζεηο ηνπ κπνθαξδίνπ, βαξχηαηεο 
αξηεξηνζθιεξπληηθέο αιινηψζεηο ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ ηχπνπ VI πνπ πξνθαινχλ 
επί ηνπ πξνζζίνπ θαηηφληα θιάδνπ ζηέλσζε ηνπ απινχ θαηά 85%, αζβεζηνπνηφο 
εθθπιηζηηθή βαιβηδνπάζεηα ανξηηθήο βαιβίδαο, αιινηψζεηο πεξηηνλίηηδαο, ζεπηηθή 
θαληηληίαζε λεθξνχ θαη ήπηεο αιινηψζεηο ρξφληαο επαηίηηδαο θαη απμεκέλε δηάκεζε 
ίλσζε ήπαηνο. 

Πεξαηηέξσ απφ ηα ίδηα σο άλσ απνδεηθηηθά ζηνηρεία δελ απνδείρζεθε φηη ν 
δεχηεξνο θαηεγνξνχκελνο δελ είρε ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο, 
αθνχ γηλφηαλ επίζθεςε ζηνπο ζαιάκνπο, πνπ ζπκκεηείρε θαη ν ίδηνο σο θαζεγεηήο, 
νχηε φηη δελ ζπλεθάιεζε ην ηαηξηθφ ζπκβνχιην, αθνχ νη ζπγγελείο ηνπ αζζελνχο δελ 
δήηεζαλ απφ απηφλ ηελ ζχγθιεζή ηνπ, νχηε φηη δελ θξφληηζε γηα ηελ άκεζε 
δηαθνκηδή ηνπ αζζελνχο ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο αθνχ αξκφδην γηα ηελ 
εχξεζε ... είλαη ην ΔΚΑΒ θαη δπζηπρψο δελ ππήξρε δηαζέζηκε ακέζσο, ελψ ν 
αζζελήο δηαζσιελψζεθε ζην ζάιακν λνζειείαο ηνπ ακέζσο κφιηο ρξεηάζζεθε. 
Πεξαηηέξσ, φκσο, απνδείρζεθε φηη απηφο, παξά ηελ πνιπήκεξε παξακνλή ηνπ 
αζζελνχο ζηελ θιηληθή, ιφγσ κε νκαιήο εμέιημεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ, δελ επέδεημε 
ηελ νθεηιφκελε επηκέιεηα, ψζηε λα απνηξέςεη ην επειζφλ αμηφπνηλν απνηέιεζκα 
ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζζελνχο, ην νπνίν είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέςεη, ιφγσ ηεο 
πνιπεηνχο εκπεηξίαο ηνπ θαη ηεο δηηηήο ηδηφηεηαο ηνπ Γηεπζπληή ηεο θιηληθήο θαη 
Καζεγεηή Υεηξνπξγηθήο, αθνχ παξέιεηςε λα αζθήζεη ηελ νθεηιφκελε επνπηεία, πνπ 
απέξξεε απφ ηελ άλσ ζέζε ηνπ, επί ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ηνπ πξψηνπ 
θαηεγνξνπκέλνπ θαη απείρε ηεο παξνρήο πξνο απηφλ ησλ απαξαίηεησλ ζπζηάζεσλ 
πξνο επηηπρή ζεξαπεπηηθή έθβαζή ηεο, ζχκθσλα κε φζα εθηίζεληαη αλσηέξσ, ελψ 
αλ είρε γίλεη ε αλσηέξσ επηβεβιεκέλε ελέξγεηά ηνπ, κε πηζαλφηεηα πνπ αγγίδεη ηα 
φξηα ηεο βεβαηφηεηαο, ην ζπγθεθξηκέλν αμηφπνηλν απνηέιεζκα δελ ζα είρε επέιζεη. 

Ο ηζρπξηζκφο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ φηη ν ζάλαηνο ηνπ αζζελνχο δελ πξνήιζε 
ηειηθά απφ πεξηηνλίηηδα, αθνχ εάλ ίζρπε απηφ ζα είρε απνβηψζεη πνιχ λσξίηεξα, 
αιιά απφ ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ, ιφγσ κφιπλζεο απφ ην κηθξφβην θιεςηέια ή 
ιφγσ θαληηληίαζεο ηνπ λεθξνχ, θξίλεηαη αβάζηκνο, αθνχ ε επηβξάδπλζε ηνπ 
ζαλάηνπ ηνπ νθείιεηαη ζηελ ηζρπξή αληηβίσζε πνπ ιάκβαλε θαη νη αλσηέξσ 
κνιχλζεηο πξνήιζαλ απφ ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο απφηνθεο ηεο κεγάιεο 
παξακνλήο ηνπ ζην λνζνθνκείν, ιφγσ ηεο πεξηηνλίηηδαο, ελψ θαλείο απφ ηνπο 
εμεηαζζέληεο κάξηπξεο ζην αθξναηήξην δελ είδε ηνλ αζζελή νχηε ηνλ εμέηαζε. Μφλν 
ν Υ. Κ. ήηαλ παξψλ ζηε δηελέξγεηα ηεο λεθξνςίαο-λεθξνηνκήο θαη απηφο κε 
ζαθήλεηα θαηέζεζε φηη ε κνλαδηθή αηηία ζαλάηνπ ηνπ Γ.Ν. ήηαλ ε κεηεγρεηξεηηθή 
πεξηηνλίηηδα. Δπίζεο ν ηζρπξηζκφο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ φηη ε αλνηρηή επέκβαζε 
δελ ζα είρε θαλέλα απνηέιεζκα, αθνχ δηελεξγήζεθε ηειηθά απφ ηνπο ηαηξνχο ηνπ ... 
θαη δελ είρε απνηέιεζκα, δελ θξίλεηαη βάζηκνο, αθνχ θαηά ηε δηαθνκηδή ηνπ ζην άλσ 
Θεξαπεπηήξην ε θαηάζηαζή ηνπ ήηαλ ήδε πνιχ βεβαξεκέλε θαη επνκέλσο ε 
επέκβαζε είρε πιένλ παξεγνξεηηθφ ραξαθηήξα. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε φια ηα 
εθηηζέκελα παξαπάλσ απνδείρζεθε φηη νη θαηεγνξνχκελνη επέδεημαλ παξάιιειε 
θαη ζπγθιίλνπζα ακέιεηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ ηαηξηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, κε 
ζπλέπεηα λα επηδεηλσζεί βαζκηαία ε πγεία ηνπ Γ.Ν. θαη λα επέιζεη ν ζάλαηνο απηνχ 
απφ κεηεγρεηξεηηθή πεξηηνλίηηδα. Καηφπηλ ηνχησλ, πξέπεη λα θξηζνχλ έλνρνη νη 



θαηεγνξνχκελνη αλζξσπνθηνλίαο απφ ζπγθιίλνπζα ακέιεηα, φπσο εηδηθφηεξα 
αλαθέξεηαη ζην δηαηαθηηθφ. Σέινο, πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί, φπσο θαη πξσηνδίθσο, 
ε ειαθξπληηθή πεξίζηαζε ηνπ άξζξνπ 84 παξ.2 α ΠΚ ζηνπο θαηεγνξνπκέλνπο, 
αθνχ απφ ηα ίδηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία απνδεηθλχεηαη φηη απηνί έδεζαλ έσο ην ρξφλν 
πνπ έγηλε ε πξάμε έληηκε, αηνκηθή, νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή θαη γεληθά 
θνηλσληθή δσή, δελ είραλ δε ππνπέζεη ζε άιιε αμηφπνηλε πξάμε, είραλ 
παλεπηζηεκηαθή θαξηέξα θαη ήηαλ πάληα κέρξη ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο ζπλεπείο θαη 
επηκειείο ζηελ άζθεζε ησλ ηαηξηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ.". 

Αθνινχζσο, ην Σξηκειέο Δθεηείν Αζελψλ θήξπμε ηνπο θαηεγνξνχκελνπο-
αλαηξεζείνληεο ελφρνπο, κε ην ειαθξπληηθφ ηνπ άξζξνπ 84 παξ. 2 α ΠΚ, 
αλζξσπνθηνλίαο απφ ζπγθιίλνπζα ακέιεηα, ζπληζηακέλεο ζην φηη: "ηελ Αζήλα 
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 05-01-2008 έσο θαη ηηο 18-01-2008 απφ 
ζπγθιίλνπζα θαη εθ παξαιιήινπ επηδεηρζείζα ακέιεηα ηνπο, ήηνη απφ έιιεηςε ηεο 
πξνζνρήο πνπ φθεηιαλ θαηά ηηο πεξηζηάζεηο θαη κπνξνχζε ν θαζέλαο ηνπο λα 
θαηαβάιεη κνινλφηη εθ ηεο ηδηφηεηνο ηνπο σο ηαηξψλ ήηαλ ππφρξενη πξνο ηνχην, 
πξνμέλεζαλ ην ζάλαην άιινπ, απνηέιεζκα ην νπνίν δελ πξνέβιεςαλ. Δηδηθφηεξα, ν 
πξψηνο θαηεγνξνχκελνο Κ. Κ. ηπγράλεη ηαηξφο θαηέρσλ ηε ζέζε ηνπ επίθνπξνπ 
θαζεγεηή ηεο ρεηξνπξγηθήο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη επηρεηξεί ηαηξηθέο πξάμεηο 
ζηελ νηθεία Παλεπηζηεκηαθή θιηληθή ηνπ Γ.Ν.Α. "..." Αζελψλ ελψ ν δεχηεξνο εμ 
απηψλ [Κ.] ηπγράλεη ηαηξφο - θαζεγεηήο ηεο ρεηξνπξγηθήο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
θαη εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ απηήο δηεπζπληήο ηεο Β� Παλεπηζηεκηαθήο ρεηξνπξγηθήο 
θιηληθήο ηνπ σο άλσ λνζνθνκείνπ. Ο πξψηνο θαηεγνξνχκελνο ζηηο 26-12-2007 ζηα 
ρεηξνπξγεία ηνπ σο άλσ λνζνθνκείνπ πξαγκαηνπνίεζε επέκβαζε αθαίξεζεο ηεο 
ρνιεδφρνπ θχζηεσο κε ηε κέζνδν ηεο ιαπαξνζθνπήζεσο ζηνλ 65ρξνλν Γ. Ν. ηνπ 
Ι. θαη ζηε ζπλέρεηα είρε ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο κεηεγρεηξεηηθήο 
θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ ελ ιφγσ αζζελνχο. Πιελ φκσο θαηά ηελ παξνρή ησλ 
αλσηέξσ ηαηξηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ ζηνλ Γ. Ν. ν θαηεγνξνχκελνο, ζηνλ σο άλσ 
ηφπν θαη ρξφλν, αληίζεηα κε ηα δηδάγκαηα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο ηνπ 
έπξαμε δηαδνρηθψο σο εμήο: Μεηά ηηο 5-1-2008 έσο θαη 18-1-2008 πνπ 
δηαζσιελψζεθε 1) παξά ηε δηαπίζησζε ηεο επειζνχζεο ξήμεσο κεη� εμέηαζε κε 
ηε κέζνδν ΔRCP [κεηεγρεηξεηηθή ρνιφξξνηα] απηή δελ αληηκεησπίζηεθε απφ ηνλ 
θαηεγνξνχκελν κε ηελ ελδεδεηγκέλε αλνηρηή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ιαπαξνηνκίαο 
[ρνινπεπηηθή αλαζηφκσζε] πξνο παχζε ηεο εληνπηζζείζαο δηαθπγήο ρνιήο, 
2)πξνέβε ζηελ αθαίξεζε ηεο πθεπαηηθήο παξνρέηεπζεο ηεο θνηιίαο κε απνηέιεζκα 
ηελ αχμεζε ηεο ζπιινγήο ρνιήο εληφο ηεο πεξηηνλατθήο θνηιφηεηαο [δχν ιίηξα] 
ζπλεπεία ησλ νπνίσλ επήιζε δχζπλνηα, αλνπξία θαη πεξηθεξεηαθή θαηαπιεμία ζηνλ 
σο άλσ αζζελή. πλεπεία ησλ αλσηέξσ ηαηξηθψλ ζθαικάησλ θαη παξαιείςεσλ ηνπ 
1νπ θαηεγνξνπκέλνπ επήιζε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αλσηέξσ 
ρεηξνπξγεζέληνο αζζελνχο. Μεηά ηελ εμέιημε ηνχηε ν δεχηεξνο θαηεγνξνχκελνο 
Α.Κ., αληίζεηα κε ηα δηδάγκαηα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο ηνπ ελφςεη θαη ηεο 
ζέζεσο ηνπ έπξαμε δηαδνρηθψο σο εμήο: δελ είρε ηελ νθεηιφκελε επνπηεία επί ησλ 
ηαηξηθψλ πξάμεσλ ηνπ ζπγθαηεγνξνπκέλνπ ηνπ ηαηξνχ θαη απείρε ηεο παξνρήο 
πξνο απηφλ ησλ απαξαίηεησλ ηαηξηθψλ ππνδείμεσλ θαη θιηληθψλ ζπζηάζεσλ πξνο 
επηηπρή ζεξαπεπηηθή έθβαζε ηεο πεξίπησζεο. Λφγσ ηεο ζπλνιηθήο 
πξναλαθεξζείζαο ζπκπεξηθνξάο ακθνηέξσλ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ζεκεηψζεθε 
ξαγδαία ρεηξνηέξεπζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο, ν νπνίνο παξνπζίαζε 
αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη δηαζσιελψζεθε ζηηο 18-01-2008 πξνο ππνζηήξημε 
ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, κεηαθεξζείο αθνινχζσο ζηηο 21-01-2008 ζηε κνλάδα 
εληαηηθήο ζεξαπείαο ηνπ "...", φπνπ θαη θαηέιεμε ζηηο 30-01-2008, κε ην ζάλαην ηνπ 



απνδνζέληα ζε κεηεγρεηξεηηθή πεξηηνλίηηδα. Σν ελ ιφγσ δε ζαλαηεθφξν 
απνηέιεζκα επήιζε ιφγσ ηεο πξνεθηεζείζαο δηαδνρηθψο επηδεηρζείζεο 
παξάιιειεο θαη ζπγθιίλνπζαο ακειείαο ακθνηέξσλ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ σο 
επηιεθζέληνο θαη επνπηεχνληνο ηαηξνχ αληίζηνηρα, νθείιεηαη δε [σο κφλεο ελεξγνχο 
αηηίαο ηεο επέιεπζεο ηνπ] απνθιεηζηηθψο ζηελ ελάληηα ηνπο θαλφλεο θαη ηηο γεληθέο 
επηζηεκνληθέο αξρέο ηεο ηαηξηθήο δξάζεο θαη ησλ δχν θαηεγνξνπκέλσλ". 

Καηφπηλ ηνχησλ : Α) Ωο πξνο ηελ αλαίξεζε ηνπ Κ. Κ. θαη ηνπο πξφζζεηνπο ιφγνπο 
απηήο: Με απηά πνπ δέρηεθε, ην Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο, θαηά ην ζπλδπαζκφ 
ζθεπηηθνχ θαη δηαηαθηηθνχ, δηέιαβε ζηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζή ηνπ ηελ 
απαηηνχκελε απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ ΚΠΓ εηδηθή θαη 
εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, αθνχ εθζέηεη ζ� απηή, κε ζαθήλεηα, πιεξφηεηα θαη 
ρσξίο αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία απνδείρηεθαλ 
απφ ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη ζπγθξνηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή 
ππφζηαζε ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα, γηα ηελ νπνία 
θαηαδηθάζηεθε ν αλαηξεζείσλ, ηηο απνδείμεηο απφ ηηο νπνίεο ζπλήγαγε ηα 
πεξηζηαηηθά απηά θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο κε βάζε ηνπο νπνίνπο έθαλε ηελ ππαγσγή 
ηνπο ζηηο νπζηαζηηθέο πνηληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15, 26 παξ. 1, 28, θαη 302 
παξ. 1 ηνπ ΠΚ, ηηο νπνίεο νξζψο εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε θαη δελ παξαβίαζε 
επζέσο ή εθ πιαγίνπ. Δηδηθφηεξα: Α) ην ζθεπηηθφ ηεο πξνζβαιινκέλεο εθηίζεληαη 
κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα: α) ηα ζπγθξνηνχληα ηελ ακειή ζπκπεξηθνξά ηνπ 
αλαηξεζείνληα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ 
ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, εληνπηδφκελε ζην φηη απηφο, παξά ηε κεηεγρεηξεηηθή 
επηβάξπλζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο Γ. Ν. θαη ηε δηελεξγεηζείζα εμέηαζε ΔRCP, 
πνπ έδεηρλε δηαθπγή ρνιήο απφ ηνλ δεμηφ επαηηθφ ρψξν θαη παξά ηα εηδηθφηεξα 
αλαθεξφκελα ζην ζθεπηηθφ εξγαζηεξηαθά επξήκαηα θαη ηελ ηδηαίηεξα επηβαξπκέλε 
θιηληθή εηθφλα απηνχ (αζζελνχο), επηδεηλνχκελε θαζεκεξηλά, κεηά ηελ ελδεδεηγκέλε 
αθαίξεζε ηεο παξνρέηεπζεο θαηά ηελ 8ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα, αθνχ απηή δελ 
παξνρέηεπε πγξφ, παξέιεηςε ηελ επαλαηνπνζέηεζε λέαο, κε ζπλέπεηα ηε 
ζπγθέληξσζε κεγάιεο πνζφηεηαο ρνιήο εληφο ηεο πεξηηνλατθήο θνηιφηεηαο ηνπ 
άλσ αζζελνχο, ελψ, ζηε ζπλέρεηα, παξφηη ε δηελεξγεζείζα θαζπζηεξεκέλα ηε 15ε 
κεηεγρεηξεηηθή εκέξα αμνληθή ηνκνγξαθία έδεημε πνιιαπιέο ζπιινγέο, ζπκβαηέο κε 
κεηεγρεηξεηηθή πεξηηνλίηηδα, δελ πξνέβε, σο φθεηιε, ζε αλνηρηή ιαπαξνηνκή γηα λα 
αθαηξεζνχλ ηα πγξά απφ ηελ θνηιηαθή ρψξα ηνπ αζζελή θαη λα ηνπνζεηεζνχλ 
παξνρεηεχζεηο, φπσο ζα έθαλε ν κέζνο ζπλεηφο ρεηξνπξγφο, κε απνηέιεζκα ν 
αζζελήο λα ππνζηεί κεηεγρεηξεηηθή πεξηηνλίηηδα θαη εμ αηηίαο απηήο λα απνβηψζεη, 
β) ε δπλαηφηεηα απηνχ, ελφςεη ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ σο ηαηξνχ ρεηξνπξγνχ θαη δε 
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε πνιπεηή ζρεηηθή εκπεηξία, λα πξνβιέςεη ην απνηέιεζκα 
πνπ επήιζε απφ ηηο παξαιείςεηο ηνπ, γ) ν αηηηψδεο ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηηο 
παξαιείςεηο ηνπ θαη ην απνηέιεζκα πνπ επήιζε, αθνχ ζαθψο θαη ρσξίο αληηθάζεηο 
ή ελδνηαζηηθέο ζθέςεηο αλαθέξεηαη φηη ζηελ επέιεπζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζζελνχο 
ζπλέβαιαλ νη σο άλσ παξαιείςεηο ηνπ (ζπγθιίλνπζεο κε απηέο ηνπ 
ζπγθαηεγνξνπκέλνπ ηνπ Α. Κ. πεξί σλ θαησηέξσ) θαζψο θαη φηη, αλ είραλ γίλεη 
εγθαίξσο νη αλσηέξσ παξαιεηθζείζεο επηβεβιεκέλεο ελέξγεηεο, κε πηζαλφηεηα πνπ 
αγγίδεη ηα φξηα ηεο βεβαηφηεηαο ν ζάλαηνο ηνπ αζζελνχο δελ ζα είρε επέιζεη θαη δ) 
ην είδνο ηεο ακέιεηάο ηνπ, ε νπνία, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ηνπ ζθεπηηθνχ 
αιιά θαη απφ ην δηαηαθηηθφ, πνπ ην ζπκπιεξψλεη, είλαη κε ζπλεηδεηή, αθνχ, θαηά 
ηηο παξαδνρέο ηεο πξνζβαιινκέλεο, δελ πξνέβιεςε ην αμηφπνηλν απνηέιεζκα, 
πνπ πξνήιζε απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ήηνη ηνλ ζάλαην ηνπ Γ. Ν., 



Β) Οπδεκία αληίθαζε πθίζηαηαη κεηαμχ ηεο αλαθνξάο ζην δηαηαθηηθφ φηη "...Μεηά ηηο 
5-1-2008 έσο θαη 18-1-2008 πνπ δηαζσιελψζεθε (ελλνείηαη ν αζζελήο) ....πξφεβε 
ζηελ αθαίξεζε ηεο πθεπαηηθήο παξνρέηεπζεο ηεο θνηιίαο..." θαη ηεο παξαδνρήο 
ζην ζθεπηηθφ φηη ζηηο 14-1-08 ηνπνζέηεζε παξνρέηεπζε, αθνχ ε ηειεπηαία, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ζθεπηηθφ, ηνπνζεηήζεθε κε θαζπζηέξεζε ελψ 
έπξεπε λα είρε ήδε ηνπνζεηεζεί απφ ηηο 5-1-08 νπφηε αθαηξέζεθε ε πξψηε 
παξνρέηεπζε ρσξίο λα αληηθαηαζηαζεί, σο έδεη, άκεζα, 

Γ) Γηα ηελ θαηάθαζε ηεο ελνρήο ηνπ αλαηξεζείνληα ειήθζεζαλ ππφςε απφ ην 
δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε φια ηα αλαθεξφκελα θαηά 
ην είδνο ηνπο απνδεηθηηθά κέζα θαη φρη κφλν νξηζκέλα απφ απηά, δελ ήηαλ δε 
απαξαίηεηε ε αμηνινγηθή ζπζρέηηζε θαη ζχγθξηζε απηψλ ή λα πξνζδηνξίδεηαη πνην 
βάξπλε πεξηζζφηεξν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο δηθαληθήο θξίζεσο, ελψ απφ ην γεγνλφο 
φηη ζην αηηηνινγηθφ εμαίξνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ πνπ 
εμεηάζζεθαλ, νπδφισο ζπλάγεηαη φηη ην Γηθαζηήξην γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο 
θαηαδηθαζηηθήο δηθαληθήο ηνπ θξίζεο πεξηνξίζηεθε επηιεθηηθά ζηα ζπγθεθξηκέλα 
απνδεηθηηθά κέζα θαη φηη αγλφεζε ηα ππφινηπα, ηα νπνία, εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
παξαδνρψλ ηεο πξνζβαιινκέλεο, πξνθχπηεη ζαθψο φηη ηα ζπλαμηνιφγεζε, θαη 

Γ) Σν ζθεπηηθφ ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο δελ απνηειεί πηζηή αληηγξαθή ηνπ 
ζθεπηηθνχ ηεο πξσηφδηθεο ππ� αξηζκ. 7541, 8833, 9153, 13092, 17274/14 
απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 
παξαδεθηή επηζθφπεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ηειεπηαίαο. Σν γεγνλφο φηη ην πξψην, 
πνπ ζεκεησηένλ πεξηέρεη θαη δηθέο ηνπ ζθέςεηο σο πξνο ηελ ελνρή ηνπ 
αλαηξεζείνληα, ηαπηίδεηαη ζε πνιιά ζεκεία κε ην δεχηεξν, δελ ζεκαίλεη φηη ην 
δεπηεξνβάζκην Γηθαζηήξην δελ άζθεζε ηε δηθαηνδνηηθή ηνπ εμνπζία, κε δηθή ηνπ 
απηνηειή θξίζε, θαη ηνχην δηφηη ην ηειεπηαίν απνθαζίδεη γηα ηελ ελνρή ηνπ 
θαηεγνξνπκέλνπ κεηά απφ ζπδήηεζε, απνδεηθηηθή δηαδηθαζία θαη δηάζθεςε θαη, ζηε 
ζπλέρεηα, απαγγέιεη πξνθνξηθά ηελ απφθαζή ηνπ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 371 παξ. 
1 ΚΠΓ, ελψ ε γξαπηή ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο απνθάζεσο, ζχκθσλα κε φζα 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνδείρηεθαλ, γίλεηαη κεηαγελέζηεξα, θαηά ηα άξζξα 142 παξ. 2 
θαη 144 παξ. 1 ΚΠΓ (ΑΠ 159/11). Δπνκέλσο, νη απφ ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. 
Α� , Γ� θαη Δ� ΚΠΓ πξψηνο θαη δεχηεξνο πξφζζεηνη ιφγνη αλαίξεζεο, κε ηνπο 
νπνίνπο πιήηηεηαη ε πξνζβαιινκέλε απφθαζε γηα απφιπηε αθπξφηεηα, ιφγσ 
ηαχηεζεο ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο κε απηφ ηεο πξσηφδηθεο θαη γηα έιιεηςε εηδηθήο θαη 
εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο θαη λφκηκεο βάζεσο, είλαη απνξξηπηένη σο αβάζηκνη. 
Ο απηφο δεχηεξνο ιφγνο, θαηά ην κέξνο ηνπ κε ην νπνίν ν αλαηξεζείσλ αηηηάηαη ηελ 
πξνζβαιινκέλε απφθαζε γηα εζθαικέλε εθηίκεζε απνδεηθηηθψλ κέζσλ 
(καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ, απφ 25-5-15 ηαηξνδηθαζηηθήο γλσκνδφηεζεο), είλαη 
απαξάδεθηνο, δηφηη, κε ηελ επίθαζε ηεο ειιείςεσο αηηηνινγίαο, πιήηηεηαη ε 
αλαηξεηηθψο αλέιεγθηε πεξί ηα πξάγκαηα θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο. 

Καηά ην άξζξν 171 παξ.1 εδ. δ� ΚΠΓ, αθπξφηεηα, πνπ ιακβάλεηαη θαη 
απηεπαγγέιησο ππφςε απφ ην δηθαζηήξην ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζηνλ 
’ξεην Πάγν αθφκε, πξνθαιείηαη αλ δελ ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 
εκθάληζε, ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηελ 
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ, πνπ ηνπ παξέρνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαη κε ηηο 
δηαηππψζεηο πνπ επηβάιιεη ν λφκνο. Απφ ηε δηάηαμε απηή πξνθχπηεη φηη ε άζθεζε 
ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνζήθνπλ ζηνλ θαηεγνξνχκελν αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πθίζηαηαη απφ ην λφκν ππνρξέσζε ηνπ δηθαζηή λα 



δεκηνπξγήζεη, νίθνζελ, εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ άζθεζε 
ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ, ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 
θαηεγνξνπκέλνπ. Απφ ηηο δηαηάμεηο, φκσο, ησλ άξζξσλ 333 παξ.2 θαη 358 ή άιιε 
δηάηαμε ηνπ ΚΠΓ, δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε ηνπ δηεπζχλνληνο ηε ζπδήηεζε λα 
δίδεη ην ιφγν ζηνπο δηαδίθνπο, ρσξίο αίηεζή ηνπο, γηα λα πξνβνχλ ζε δειψζεηο ή 
εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ εμεηάζζεθαλ. Καη αλ κελ δεηήζνπλ 
ηνλ ιφγν θαη δελ ηνπο δνζεί (κεηά απφ πξνζθπγή ηνπο ζην δηθαζηήξην), 
δεκηνπξγείηαη απφιπηε αθπξφηεηα εθ ηνπ άξζξνπ 171 παξ.1 πεξ. δ� ηνπ ΚΠΓ, 
ηδξχνπζα ιφγν αλαηξέζεσο εθ ηνπ άξζξνπ 510 παξ.1 ζηνηρ. Α� ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. 
Αλ φκσο, δελ δεηήζνπλ απηνί ηνλ ιφγν νπδεκία αθπξφηεηα δεκηνπξγείηαη. 

πλεπψο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν πξψηνο ιφγνο ηεο έλδηθεο αηηήζεσο, πεξί 
απφιπηεο αθπξφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ζην αθξναηήξην, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
άξζξσλ 171 § 1 εδ. δ� θαη 510 § 1 ζηνηρ. Α� ΚΠΓ, απφ ην φηη, κεηά ηελ εμέηαζε 
θάζε κάξηπξα ζην αθξναηήξην θαη ηελ αλάγλσζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα πξαθηηθά 
ηεο πξνζβαιινκέλεο εγγξάθσλ, δελ δφζεθε ν ιφγνο απφ ηελ δηεπζχλνπζα ηε 
ζπδήηεζε ζηε ζπλήγνξν ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ - αλαηξεζείνληνο θαη ρσξίο λα ην 
δεηήζεη γηα λα πξνβεί ζε δειψζεηο θαη εμεγήζεηο σο πξνο ηηο θαηαζέζεηο ησλ 
καξηχξσλ θαη ηελ αλάγλσζε ησλ εγγξάθσλ, είλαη αβάζηκνο, αθνχ θαηά ηα 
πξνεθηεζέληα δελ θαζηεξψλεηαη ππνρξέσζε ηνπ δηεπζχλνληνο λα δίδεη ην ιφγν ζηνλ 
θαηεγνξνχκελν ή ηνλ ζπλήγνξφ ηνπ απηνβνχισο γηα λα αζθήζνπλ ην εθ ηνπ 
άξζξνπ 358 ΚΠΓ δηθαίσκα. 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 329, 331, 333, 358, 364 παξ. 2 θαη 
369 ΚΠΓ, πξνθχπηεη φηη ε ιήςε ππφςε θαη ε ζπλεθηίκεζε απφ ην δηθαζηήξην ηεο 
νπζίαο, σο απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ, εγγξάθνπ πνπ δελ αλαγλψζηεθε θαηά ηε 
ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην, ζπληζηά απφιπηε αθπξφηεηα θαη ηδξχεη ηνλ απφ ην 
άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ Α� ΚΠΓ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 171 παξ. 1 
πεξίπησζε δ� ηνπ ίδηνπ Κψδηθα, ιφγν αλαίξεζεο, δηφηη έηζη παξαβηάδεηαη ε άζθεζε 
ηνπ θαηά ην άξζξν 358 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα δηθαηψκαηνο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα 
πξνβαίλεη ζε δειψζεηο, παξαηεξήζεηο θαη εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ην απνδεηθηηθφ 
κέζν, εθηφο αλ απηφ απνηειεί ζηνηρείν ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ ή ην πιηθφ αληηθείκελν 
ηνπ εγθιήκαηνο ή είλαη έγγξαθν δηαδηθαζηηθφ ή αλαθέξεηαη απιψο δηεγεκαηηθά ζηελ 
απφθαζε ή ην πεξηερφκελφ ηνπ πξνθχπηεη απφ άιια απνδεηθηηθά κέζα. Πεξαηηέξσ, 
ζηα πξαθηηθά ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο, πνπ ζπληάζζνληαη, δελ είλαη απαξαίηεην 
λα αλαθέξεηαη ζε πνην απνδεηθηηθφ ζέκα αθνξά ην έγγξαθν, νχηε λα θαηαρσξίδεηαη 
ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ πνπ αλαγλψζηεθε. Αξθεί λα αλαθέξνληαη ζηα 
πξαθηηθά ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ζε ηξφπν πνπ κπνξεί 
λα δηαγλσζζεί φηη αλαγλψζηεθε φιν ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ν θαηεγνξνχκελνο, 
γλσξίδνληαο πιήξσο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, λα έρεη θάζε επρέξεηα λα αζθήζεη ηα απφ 
ην άξζξν 358 ΚΠΓ πην πάλσ δηθαηψκαηά ηνπ, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη, εθφζνλ 
ζπληειείηαη ε αλάγλσζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 
θαηεγνξνχκελν λα πξνβεί ζε δειψζεηο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην 
πεξηερφκελφ ηνπο, αθνχ ε δπλαηφηεηα απηή ινγηθά δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά ηα αλαγλσζζέληα έγγξαθα. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζθεπηηθφ ηεο 
πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, ην Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο ζηήξημε ηελ πεξί ελνρήο ηνπ 
αλαηξεζείνληα θξίζε ηνπ θαη ζηα αλαγλσζζέληα έγγξαθα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
πεξηιακβάλνληαη θαη α) κε απμ. αξηζκ. �"Δθηππψζεηο απφ ην δηαδίθηπν λνκνινγηψλ 



θαη αξζξνγξαθηψλ, β) κε απμ. αξηζκ. � "Έληππα εθεκεξίδσλ ιφγσ � θαη 
λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ θαη ζαθραξψδε δηαβήηε, γ) κε απμ. αξηζ. � 
"Απνζπάζκαηα εθ ηνπ βηβιίνπ Β/Υ (θση/πία)", δ) κε απμ. αξηζ. �"θάθεινο 
εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο", ε) κε απμ. αξηζ. ... "θάθεινο κε ηαηξηθά ζπγγξάκκαηα 
θαη θάθεινο κε δηεζλείο δεκνζηεχζεηο θαη ζη) κε απμ. αξηζ. � ζηε ζειίδα � "Σν ππ� 
αξηζ. .../5-3-2008 έγγξαθν ηνπ ... Α.Δ., κε φια ηα ζπλεκκέλα ζε απηφ ηαηξηθά 
έγγξαθα (36 ζειίδεο, ηαηξηθέο εμεηάζεηο ηνπ ζαλφληνο -ηαηξηθφο θάθεινο)". Με ηελ 
αλαθνξά απηή ησλ ελ ιφγσ έμη εγγξάθσλ, ελφςεη θαη ηεο αξηζκήζεψο ηνπο θαη ηνπ 
δηαθνξεηηθνχ ηίηινπ απηψλ, επαξθψο πξνζδηνξίδεηαη ε ηαπηφηεηά ηνπο θαη δελ ήηαλ 
αλαγθαία εηδηθφηεξε αλαθνξά πξφζζεησλ ζηνηρείσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο, αθνχ κε 
ηελ αλάγλσζή ηνπο ζηελ επ� αθξναηεξίνπ δηαδηθαζία θαηέζηε γλσζηφ ην 
πεξηερφκελφ ηνπο ζηνλ αλαηξεζείνληα θαη ηε ζπλήγνξφ ηνπ θαη είρε απηφο ή ε 
ζπλήγνξφο ηνπ, πνπ ζεκεησηένλ δελ ελαληηψζεθαλ ζηελ αλάγλσζε νχηε αληέιεμαλ 
ζ� απηήλ, ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε δειψζεηο θαη εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ην 
πεξηερφκελφ ηνπο, γεγνλφο πνπ δελ εμαξηήζεθε πάλησο απφ ηνλ ηξφπν 
πξνζδηνξηζκνχ ηνπο ζηα πξαθηηθά ηεο δίθεο, ελφςεη θαη ηνπ φηη δελ δεκηνπξγήζεθε 
ακθηβνιία γηα ην αλαιινίσην ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Πέξαλ δε ηνχησλ, φζνλ αθνξά 
εηδηθφηεξα ην αλσηέξσ ππ� αξηζ. .../5-3-2008 έγγξαθν ηνπ ... Α.Δ, απφ ηελ, 
παξαδεθηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αλαηξεηηθνχ ειέγρνπ, επηζθφπεζή ηνπ πξνθχπηεη φηη 
ηα ζπλεκκέλα ζ� απηφ έγγξαθα, ήηνη 1) Βηνρεκηθέο εμεηάζεηο απφ 22/01/2008 έσο 
29/01/2008, 2) Γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο απφ 22-01-2008 έσο 29-01-2008, 3) 
Γεληθή εμέηαζε νχξσλ, 22-01-2008, εμέηαζε νκάδαο αίκαηνο, 23-01-2008 θαη 
αλνζνινγηθή εμέηαζε CRΡ ζηηο 29-01-2008, 4) εμεηάζεηο πήμεσο απφ 22-01-2008 
έσο 29-01-2008, 5) Όια ηα εκεξήζηα θχιια λνζειείαο ηνπ αζζελνχο απφ 21-01-
2008 έσο 30-01-2008 θαη 6) Ιζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζίαδε 
θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Μ.Δ.Θ ηνπ ..., κλεκνλεχνληαη επαξθψο ζην πεξηερφκελν 
ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ, πνπ αλαγλψζζεθε, ελψ απφ ηνλ αλσηέξσ πξνζδηνξηζκφ ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ ππ� αξηζκ. .../10-7-2015 επίζεο 
αλαγλσζζέληνο εγγξάθνπ ηνπ άλσ Θεξαπεπηεξίνπ, πνπ παξαδεθηά επηζθνπείηαη 
θαη ζχκθσλα κε ην νπνίν, επεηδή δελ θαηέζηε δπλαηή ε αλεχξεζε ηνπ ηαηξηθνχ 
θαθέινπ ηνπ αλσηέξσ αζζελνχο εμήρζεζαλ αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ ππφ ζηνηρ. 
1-6 εγγξάθσλ, νπδφισο πξνθχπηεη φηη, πέξαλ ησλ ελ ιφγσ ζπλεκκέλσλ, 
αλαγλψζζεθε, αιι� νχηε θαη ακθηβνιία πεξί ηνπ αλ αλαγλψζζεθε ή φρη, ν, 
πξάγκαηη κε ππάξρσλ ζην θάθειν ηεο δηθνγξαθίαο, πιήξεο (νιφθιεξνο) ηαηξηθφο 
θάθεινο ηνπ αζζελνχο Γ. Ν., σο αβάζηκα ππνζηεξίδεη ν αλαηξεζείσλ. Δπνκέλσο, 
νξζψο έιαβε ππφςε ηνπ ην Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο φια ηα σο άλσ ππφ ζηνηρ. α� 
έσο ζη� έγγξαθα, ν δε ζρεηηθφο, απφ ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Α� , δεχηεξνο 
ιφγνο αλαίξεζεο είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο. 

Μεηά ηαχηα θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ άιινη ιφγνη, θχξηνη θαη πξφζζεηνη, πξνο 
έξεπλα, πξέπεη λ� απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο ε θξηλφκελε αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ 
Κ. Κ. θαζψο θαη νη πξφζζεηνη ιφγνη απηήο θαη λα θαηαδηθαζηεί ν αλαηξεζείσλ ζηα 
δηθαζηηθά έμνδα (αξζξ. 583 παξ. 1 ΚΠΓ). 

Β) Ωο πξνο ηελ αλαίξεζε ηνπ Α. Κ. θαη ηνλ πξφζζεην ιφγν απηήο: Με απηά πνπ 
δέρηεθε, ην Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο, θαηά ην ζπλδπαζκφ ζθεπηηθνχ θαη δηαηαθηηθνχ, 
δηέιαβε ζηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζή ηνπ ηελ απαηηνχκελε απφ ηηο αλσηέξσ 
δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ ΚΠΓ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, 
αθνχ εθζέηεη ζ� απηή, κε ζαθήλεηα, πιεξφηεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, 
ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία απνδείρηεθαλ απφ ηελ αθξνακαηηθή 



δηαδηθαζία θαη ζπγθξνηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ηεο 
αμηφπνηλεο πξάμεο ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ ακέιεηα, γηα ηελ νπνία θαηαδηθάζηεθε 
ν αλαηξεζείσλ, ηηο απνδείμεηο απφ ηηο νπνίεο ζπλήγαγε ηα πεξηζηαηηθά απηά θαη ηνπο 
ζπιινγηζκνχο κε βάζε ηνπ νπνίνπο έθαλε ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο νπζηαζηηθέο 
πνηληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15, 26 παξ. 1, 28, θαη 302 παξ. 1 ηνπ ΠΚ, ηηο νπνίεο 
νξζψο εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε θαη δελ παξαβίαζε επζέσο ή εθ πιαγίνπ. 

Δηδηθφηεξα: Α) ην ζθεπηηθφ ηεο πξνζβαιινκέλεο εθηίζεληαη κε ζαθήλεηα θαη 
πιεξφηεηα: α) ηα ζπγθξνηνχληα ηελ ακειή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαηξεζείνληα 
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο 
επηζηήκεο, εληνπηδφκελε ζην φηη απηφο "...παξά ηελ πνιπήκεξε παξακνλή ηνπ 
αζζελνχο ζηελ θιηληθή, ιφγσ κε νκαιήο εμέιημεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ, δελ επέδεημε 
ηελ νθεηιφκελε επηκέιεηα, ψζηε λα απνηξέςεη ην επειζφλ αμηφπνηλν απνηέιεζκα 
ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζζελνχο, ην νπνίν είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέςεη, ιφγσ ηεο 
πνιπεηνχο εκπεηξίαο ηνπ θαη ηεο δηηηήο ηδηφηεηαο ηνπ Γηεπζπληή ηεο θιηληθήο θαη 
Καζεγεηή Υεηξνπξγηθήο, αθνχ παξέιεηςε λα αζθήζεη ηελ νθεηιφκελε επνπηεία, πνπ 
απέξξεε απφ ηελ άλσ ζέζε ηνπ, επί ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ηνπ πξψηνπ 
θαηεγνξνπκέλνπ θαη απείρε ηεο παξνρήο πξνο απηφλ ησλ απαξαίηεησλ ζπζηάζεσλ 
πξνο επηηπρή ζεξαπεπηηθή έθβαζή ηεο, ζχκθσλα κε φζα εθηίζεληαη αλσηέξσ". 

Απφ ηελ ηειεπηαία απηή παξαπνκπή ζε φζα είραλ πξνεθηεζεί ζην ζθεπηηθφ ηεο 
πξνζβαιινκέλεο πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη ην Γηθαζηήξην δέρηεθε αηηηνινγεκέλα 
φηη ν ελ ιφγσ θαηεγνξνχκελνο θαη ήδε αλαηξεζείσλ θαίηνη, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαδνρέο ηεο πξνζβαιινκέλεο, είρε ελεκεξσζεί γηα ηε κεηεγρεηξεηηθή 
επηβάξπλζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο Γ. Ν., αθνχ γηλφηαλ επίζθεςε ζηνπο 
ζαιάκνπο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε θαη ν ίδηνο, παξέιεηςε, επνπηεχνληαο πιεκκειψο 
ππφ ηελ παξαπάλσ δηηηή ηδηφηεηά ηνπ ηνλ ζπγθαηεγνξνχκελφ ηνπ Κ. Κ. θαη εθφζνλ 
ν αζζελήο δελ αληαπνθξίλνληαλ ζεηηθά ζηελ επηιεγείζα απφ απηφλ ζπληεξεηηθή 
αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζηάζεσο ηεο πγείαο ηνπ, λα ζπζηήζεη ζ� απηφλ φπσο πξνβεί 
ζηηο αλαγθαίεο ελδεδεηγκέλεο ηαηξηθέο πξάμεηο πξνο επηηπρή ζεξαπεπηηθή έθβαζε 
απηήο (πγείαο ηνπ αλσηέξσ αζζελνχο) θαη δε φπσο πξνβεί αθελφο κελ ζε άκεζε 
επαλαηνπνζέηεζε παξνρεχηεπζεο κεηά ηα επξήκαηα ηεο δηελεξγεζείζαο εμέηαζεο 
ΔRCP, πνπ έδεηρλε δηαθπγή ρνιήο απφ ηνλ δεμηφ επαηηθφ ρψξν ζε ζπλδπαζκφ θαη 
κε ηελ ηδηαίηεξα επηβαξπκέλε θιηληθή εηθφλα απηνχ (αζζελνχο), επηδεηλνχκελε 
θαζεκεξηλά, αθεηέξνπ δε ζε αλνηρηή ιαπαξνηνκή φηαλ ε δηελεξγεζείζα ηε 15ε 
κεηεγρεηξεηηθή εκέξα αμνληθή ηνκνγξαθία έδεημε πνιιαπιέο ζπιινγέο, ζπκβαηέο κε 
κεηεγρεηξεηηθή πεξηηνλίηηδα, αηηία απφ ηελ νπνία ηειηθά θαηέιεμε ν αζζελήο ζηηο 30-
1-08, β) ε δπλαηφηεηα απηνχ, ελφςεη ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ σο ηαηξνχ ρεηξνπξγνχ 
θαη δε Καζεγεηή Υεηξνπξγηθήο θαη Γηεπζπληή ηεο Β� Παλεπηζηεκηαθήο 
Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ ...χ Ννζνθνκείνπ κε πνιπεηή ζρεηηθή εκπεηξία, λα 
πξνβιέςεη ην απνηέιεζκα πνπ επήιζε απφ ηηο παξαιείςεηο ηνπ, γ) ν αηηηψδεο 
ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηηο παξαιείςεηο ηνπ θαη ην απνηέιεζκα πνπ επήιζε, αθνχ 
ζαθψο θαη ρσξίο αληηθάζεηο ή ελδνηαζηηθέο ζθέςεηο αλαθέξεηαη φηη ζηελ επέιεπζε 
ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζζελνχο ζπλέβαιαλ νη σο άλσ παξαιείςεηο ηνπ (ζπγθιίλνπζεο κε 
απηέο ηνπ ζπγθαηεγνξνπκέλνπ ηνπ Κ. Κ.) θαζψο θαη φηη, αλ είραλ γίλεη εγθαίξσο νη 
αλσηέξσ παξαιεηθζείζεο επηβεβιεκέλεο ελέξγεηεο, κε πηζαλφηεηα πνπ αγγίδεη ηα 
φξηα ηεο βεβαηφηεηαο ν ζάλαηνο ηνπ αζζελνχο δελ ζα είρε επέιζεη, αηηηνινγία ε 
νπνία δελ είλαη ελδνηαζηηθή, σο αβάζηκα ππνζηεξίδεη ν αλαηξεζείσλ, αθνχ ζηελ 
ηαηξηθή δελ κπνξεί λα ππάξμεη απνιχησο βεβαία ηέηνηα πξφβιεςε ζε νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε θαη κφλν κε πηζαλφηεηεο αγγίδνπζεο ηα φξηα ηεο βεβαηφηεηαο, σο ελ 



πξνθεηκέλσ δέρηεθε ην Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο, κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη κηα 
ηέηνηα εμέιημε θαη δ) ην είδνο ηεο ακέιεηάο ηνπ, ε νπνία, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 
ζχλνιν ηνπ ζθεπηηθνχ αιιά θαη απφ ην δηαηαθηηθφ, πνπ ην ζπκπιεξψλεη, είλαη κε 
ζπλεηδεηή, αθνχ, θαηά ηηο παξαδνρέο ηεο πξνζβαιινκέλεο, δελ πξνέβιεςε ην 
αμηφπνηλν απνηέιεζκα, πνπ πξνήιζε απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ήηνη ηνλ ζάλαην 
ηνπ Γ. Ν. θαη 

Β) Γηα ηελ θαηάθαζε ηεο ελνρήο ηνπ αλαηξεζείνληα ειήθζεζαλ ππφςε απφ ην 
δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε φια ηα αλαθεξφκελα θαηά 
ην είδνο ηνπο απνδεηθηηθά κέζα θαη φρη κφλν νξηζκέλα απφ απηά, δελ ήηαλ δε 
απαξαίηεηε ε αμηνινγηθή ζπζρέηηζε θαη ζχγθξηζε απηψλ ή λα πξνζδηνξίδεηαη πνην 
βάξπλε πεξηζζφηεξν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο δηθαληθήο θξίζεσο, ελψ απφ ην γεγνλφο 
φηη ζην αηηηνινγηθφ εμαίξνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ πνπ 
εμεηάζζεθαλ, νπδφισο ζπλάγεηαη φηη ην Γηθαζηήξην γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο 
θαηαδηθαζηηθήο δηθαληθήο ηνπ θξίζεο πεξηνξίζηεθε επηιεθηηθά ζηα ζπγθεθξηκέλα 
απνδεηθηηθά κέζα θαη φηη αγλφεζε ηα ππφινηπα, ηα νπνία, εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
παξαδνρψλ ηεο πξνζβαιινκέλεο, πξνθχπηεη ζαθψο φηη ηα ζπλαμηνιφγεζε. 
Δπνκέλσο, νη απφ ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ� θαη Δ� ΚΠΓ ζρεηηθνί ιφγνη 
αλαίξεζεο, κε ηνπο νπνίνπο πιήηηεηαη ε πξνζβαιινκέλε απφθαζε γηα έιιεηςε 
εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο θαη λφκηκεο βάζεσο αλαθνξηθά κε ηελ 
θαηαδηθαζηηθή γηα ηνλ αλαηξεζείνληα θξίζε ηεο, είλαη απνξξηπηένη σο αβάζηκνη. 
Όιεο νη ινηπέο, πεξηερφκελεο ζηνπο ίδηνπο ιφγνπο αηηηάζεηο ηνπ αλαηξεζείνληνο, 
φπσο γηα έιιεηςε ηαηξηθήο ακέιεηαο, γηα αζαθείο, απζαίξεηεο θαη αλαηηηνιφγεηεο 
παξαδνρέο, γηα κε χπαξμε θαη κε δηθαηνιφγεζε ηνπ αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ θαη γηα 
εζθαικέλε εθηίκεζε απνδεηθηηθψλ κέζσλ (καξηπξηθψλ θαηαζέζσλ, απφ 25-5-15 
ηαηξνδηθαζηηθήο γλσκνδφηεζεο), ζπληζηνχλ ακθηζβήηεζε ηεο νπζίαο ησλ 
παξαπάλσ παξαδνρψλ ηνπ Δθεηείνπ θαη αξλεηηθά ηεο ακέιεηάο ηνπ ππεξαζπηζηηθά 
επηρεηξήκαηα, ήηνη αλεπίηξεπηε πξνζβνιή ηεο πεξί ηα πξάγκαηα αλέιεγθηεο θξίζεο 
ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη απνξξηπηέεο σο απαξάδεθηεο. 
Πεξαηηέξσ, κε ηνλ πξφζζεην ιφγν αλαίξεζεο, ν αλαηξεζείσλ πιήηηεη ηελ 
πξνζβαιινκέλε απφθαζε γηα απφιπηε αθπξφηεηα πνπ ζπλέβε θαηά ηε δηαδηθαζία 
ζην αθξναηήξην επεηδή ην σο άλσ Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αρζεί 
ζηελ θαηαδηθαζηηθή γηα απηφλ θξίζε ηνπ, έιαβε ππφςε θαη ζπλεθηίκεζε 
αλαγλσζζέληα έγγξαθα θαη δε α) κε απμ. αξηζκ. � "Δθηππψζεηο απφ ην δηαδίθηπν 
λνκνινγηψλ θαη αξζξνγξαθηψλ", β) κε απμ. αξηζκ. �"Έληππα εθεκεξίδσλ ιφγσ � 
θαη λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ θαη ζαθραξψδε δηαβήηε, γ) κε απμ. αξηζ. � 
"Απνζπάζκαηα εθ ηνπ βηβιίνπ Β/Υ (θση/πία)", δ) κε απμ. αξηζ. �"θάθεινο 
εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο", ε) κε απμ. αξηζ. ... "θάθεινο κε ηαηξηθά ζπγγξάκκαηα 
θαη θάθεινο κε δηεζλείο δεκνζηεχζεηο θαη ζη) κε απμ. αξηζ. � ζηε ζειίδα � "Σν ππ� 
αξηζ. .../5-3-2008 έγγξαθν ηνπ ... Α.Δ., κε φια ηα ζπλεκκέλα ζε απηφ ηαηξηθά 
έγγξαθα (36 ζειίδεο, ηαηξηθέο εμεηάζεηο ηνπ ζαλφληνο -ηαηξηθφο θάθεινο)", ρσξίο 
φκσο λα πξνζδηνξίδεηαη έηζη επαξθψο ε ηαπηφηεηά ηνπο, παξαβηάδνληαο 
ζπλαθφινπζα ηελ αξρή ηεο πξνθνξηθφηεηαο θαη ην εθ ηνπ άξζξνπ 358 απνξξένλ 
δηθαίσκά ηνπ λα πξνβαίλεη ζε δειψζεηο θαη εμεγήζεηο ζρεηηθέο κε ηα απνδεηθηηθά 
απηά κέζα. 

χκθσλα φκσο κε φζα πξνεηπψζεθαλ γηα ηελ απφξξηςε αληίζηνηρνπ ιφγνπ 
αλαίξεζεο ηνπ ζπγθαηεγνξνχκελνχ ηνπ Κ. Κ., κε ηελ αλαθνξά απηή ησλ σο άλσ έμη 
εγγξάθσλ, ελφςεη θαη ηεο αξηζκήζεψο ηνπο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηίηινπ απηψλ, 
επαξθψο πξνζδηνξίδεηαη ε ηαπηφηεηά ηνπο θαη δελ ήηαλ αλαγθαία εηδηθφηεξε 



αλαθνξά πξφζζεησλ ζηνηρείσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπο, αθνχ κε ηελ αλάγλσζή ηνπο 
ζηελ επ� αθξναηεξίνπ δηαδηθαζία θαηέζηε γλσζηφ ην πεξηερφκελφ ηνπο ζηνλ 
αλαηξεζείνληα θαη ην ζπλήγνξφ ηνπ θαη είρε απηφο ή ν ζπλήγνξφο ηνπ, πνπ 
ζεκεησηένλ δελ ελαληηψζεθαλ ζηελ αλάγλσζε νχηε αληέιεμαλ ζ� απηήλ, ηε 
δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε δειψζεηο θαη εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελφ 
ηνπο, γεγνλφο πνπ δελ εμαξηήζεθε πάλησο απφ ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπο ζηα 
πξαθηηθά ηεο δίθεο, ελφςεη θαη ηνπ φηη δελ δεκηνπξγήζεθε ακθηβνιία γηα ην 
αλαιινίσην ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Δπνκέλσο, νξζψο έιαβε ππφςε ηνπ ην 
Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο φια ηα σο άλσ έγγξαθα, ν δε πξναλαθεξζείο, απφ ην άξζξν 
510 παξ. 1 ζηνηρ. Α� , πξφζζεηνο ιφγνο αλαίξεζεο είλαη απνξξηπηένο σο 
αβάζηκνο. 

Μεηά ηαχηα θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ άιινη ιφγνη, θχξηνη θαη πξφζζεηνη, πξνο 
έξεπλα, πξέπεη λ� απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο ε θξηλφκελε αίηεζε αλαίξεζεο ηνπ 
Α. Κ. θαζψο θαη ν πξφζζεηνο ιφγνο απηήο θαη λα θαηαδηθαζηεί ν αλαηξεζείσλ ζηα 
δηθαζηηθά έμνδα (αξζξ. 583 παξ. 1ΚΠΓ). 

Σέινο, νη αλαηξεζείνληεο πξέπεη λα θαηαδηθαζηνχλ ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ησλ 
πνιηηηθψο ελαγφλησλ (αξζξ. 176, 183 ΚΠνιΓ) θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 
δηαηαθηηθφ. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Απνξξίπηεη: α) ηελ απφ 26-9-2015 (κε αξηζ. πξση. 6895/29-9-2015) αίηεζε ηνπ Κ. 
Κ. ηνπ Υ., θαηνίθνπ ..., νδφο ..., γηα αλαίξεζε ηεο ππ� αξηζκ. 4251,4375/2015 
απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ (Πιεκ/ησλ) Αζελψλ, θαζψο θαη ηνπο απφ 16-
11-2015 θαη 19-11-2015 πξφζζεηνπο απηήο ιφγνπο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ρσξηζηφ 
δηθφγξαθν ζηηο 19-11-2015 θαη 20-11-2015 αληίζηνηρα θαη β) ηελ απφ 22-9-2015 (κε 
αξηζ. πξση. 6885/29-9-2015) αίηεζε ηνπ Α. Κ. ηνπ Ι., θαηνίθνπ ..., νδφο ..., γηα 
αλαίξεζε ηεο απηήο σο άλσ απνθάζεσο θαζψο θαη ηνλ απφ 18-11-2015 πξφζζεην 
ιφγν απηήο, πνπ θαηαηέζεθε κε ρσξηζηφ δηθφγξαθν ζηηο 20-11-2015. 

Καηαδηθάδεη ηνπο αλαηξεζείνληεο ζηα δηθαζηηθά έμνδα, πνπ αλέξρνληαη ζε δηαθφζηα 
πελήληα (250) επξψ γηα ηνλ θαζέλα θαζψο θαη ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ησλ πνιηηηθψο 
ελαγφλησλ εθ πεληαθνζίσλ (500) επξψ. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2015. 

Γεκνζηεχζεθε ζηελ Αζήλα, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ, ζηηο 12 
Ιαλνπαξίνπ 2016. 
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