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ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ 

Α1' Πνιηηηθφ Σκήκα 

 

πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο: Βαζίιεην Λπθνχδε, Αληηπξφεδξν Αξείνπ Πάγνπ, 
Ησάλλε ίδεξε, Νηθφιαν Λενληή, Γεψξγην Γεσξγέιιε θαη Αληψλην Εεπγψιε, 
Αξενπαγίηεο. 

πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 4 Μαξηίνπ 2013, κε ηελ παξνπζία θαη 
ηεο Γξακκαηέσο Υξηζηίλαο ηαπξνπνχινπ, γηα λα δηθάζεη ηελ ππφζεζε κεηαμχ: 

Α. Σεο αλαηξεζείνπζαο: Αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "ΗΓΗΩΣΗΚΟ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ "ΟΡΑΗ" - ΗΑΣΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (πξψελ 
"ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΡΑΗ ΑΔ"), πνπ εδξεχεη ζην ... θαη 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα, ην νπνίν εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν 
ηεο Ησάλλε Μαληνχβαιν. 

Σνπ αλαηξεζηβιήηνπ: Η. Κ. ηνπ Γ., θαηνίθνπ ..., ν νπνίνο παξαζηάζεθε κε ηνλ 
πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ ηαχξν Μηραιίηζε. 

Β. Σνπ αλαηξεζείνληνο: Η. Λ. ηνπ Δ., θαηνίθνπ ..., ν νπνίνο εθπξνζσπήζεθε απφ ηελ 
πιεξεμνπζία δηθεγφξν ηνπ Διέλε Παπαεπαγγέινπ. 

Σνπ αλαηξεζηβιήηνπ: Η. Κ. ηνπ Γ., θαηνίθνπ ..., ν νπνίνο παξαζηάζεθε κε ηνλ 
πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ ηαχξν Μηραιίηζε. 

Γ. Σεο αλαηξεζείνπζαο: Κ. Κ. ηνπ Η., θαηνίθνπ ..., ε νπνία εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ 
πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο Κσλζηαληίλν Κνχξθνπιν. 

Σνπ αλαηξεζηβιήηνπ: Η. Κ. ηνπ Γ., θαηνίθνπ ..., ν νπνίνο παξαζηάζεθε κε ηνλ 
πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ ηαχξν Μηραιίηζε. 

Ζ έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 2 Μαξηίνπ 2000 αγσγή ηνπ ήδε 
αλαηξεζηβιήηνπ πνπ θαηαηέζεθε ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ σο θαη ηελ 
απφ 9 Ηαλνπαξίνπ 2001 πξνζεπίθιεζε ζε παξέκβαζε ησλ: 1) αλψλπκεο Δηαηξείαο 
κε ηελ επσλπκία "Διιεληθφ Οθζαικνινγηθν Κέληξν Όξαζηο Α.Δ", 2) Η. Λ. ηνπ Δ. θαη 



3.Κ. Κ. ηνπ Η., πνπ θαηεζέζεθε ζην απηφ σο άλσ Γηθαζηήξην. Δθδφζεθαλ νη 
απνθάζεηο: 6813/2001 κε νξηζηηθή, 3432/2008 νξηζηηθή ηνπ ηδίνπ δηθαζηεξίνπ θαη 
6515/2011 ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. Σελ αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο δεηνχλ νη 
αλαηξεζείνληεο κε ηηο θαησηέξσ αηηήζεηο αλαηξέζεσο ήηνη α. ηελ απφ 24 Μαΐνπ 
2012 ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΟΡΑΗ ΑΔ", β. ηελ απφ 30 Μαΐνπ 2012 ηνπ Η. Λ. ηνπ Δ. θαη γ. ηελ απφ 19 
Ηνπλίνπ 2012 ηεο Κ. Κ.. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο, πνπ εθθσλήζεθε απφ ην πηλάθην, νη 
δηάδηθνη παξαζηάζεθαλ, φπσο ζεκεηψλεηαη πην πάλσ. Ο Δηζεγεηήο Αξενπαγίηεο, 
Αληψληνο Εεπγψιεο, αλέγλσζε ηηο απφ 18 Φεβξνπαξίνπ 2013 εθζέζεηο ηνπ, κε ηηο 
νπνίεο εηζεγήζεθε ηελ απφξξηςε ησλ αηηήζεσλ αλαηξέζεσο. 

Οη πιεξεμνχζηνη ησλ αλαηξεζεηφλησλ δήηεζαλ ηελ παξαδνρή ησλ αηηήζεσλ, ν 
πιεξεμνχζηνο ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ ηελ απφξξηςή ηνπο γηα θάζε κία εμ απηψλ, 
θαζέλαο δε ηελ θαηαδίθε ηνπ αληηδίθνπ ηνπ ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ. 

 

ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Δπεηδή, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 246 ΚΠνιΓ, πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηελ 
αλαηξεηηθή δηαδηθαζία θαηά ην άξζξν 573 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα, ην δηθαζηήξην ζε 
θάζε ζηάζε ηε δίθεο κπνξεί, απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ αίηεζε θάπνηνπ 
δηαδίθνπ, λα δηαηάμεη ηελ έλσζε θαη ζπλεθδίθαζε πεξηζζφηεξσλ εθθξεκψλ ελψπηφλ 
ηνπ δηθψλ αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ή δηαθνξεηηθνχο δηαδίθνπο, αλ ππάγνληαη ζηελ ίδηα 
δηαδηθαζία θαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, δηεπθνιχλεηαη ή επηηαρχλεηαη ε δηεμαγσγή ηεο 
δίθεο ή επέξρεηαη κείσζε ησλ εμφδσλ. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαηά ηελ αλαθεξφκελε ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο 
δηθάζηκν ηνπ παξφληνο δηθαζηεξίνπ (04-03-2013), ζπδεηήζεθαλ νη αηηήζεηο 
αλαηξέζεσο α) απφ 24-05-2012 ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 
"ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΡΑΗ Α.Δ.", β) απφ 30-05-2012 ηνπ 
Η. Λ. ηνπ Δ. θαη γ) απφ 19-06-2012 ηεο Κ. Κ., πνπ φιεο απεπζχλνληαη θαηά ηνπ Η. Κ. 
ηνπ Γ. θαη κε ηηο νπνίεο δεηείηαη ε αλαίξεζε ηεο ππ' αξηζ. 6515/2011 απνθάζεσο 
ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. Οη αηηήζεηο απηέο, πξέπεη λα ζπλεθδηθαζζνχλ, γηαηί είλαη 
ζπλαθείο θαη έηζη δηεπθνιχλεηαη θαη επηηαρχλεηαη ε δίθε θαη επέξρεηαη κείσζε ησλ 
εμφδσλ. Με ηηο ζπλεθδηθαδφκελεο αηηήζεηο αλαηξέζεσο πξνζβάιιεηαη ε αληηκσιία 
ησλ δηαδίθσλ εθδνζείζα θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία ππ' αξηζ. 6515/2011 ηειεζίδηθε 
απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, ε νπνία, αθνχ δέρζεθε απφ ηππηθήο θαη 
νπζηαζηηθήο πιεπξάο ηελ απφ 15-05-2009 έθεζε ησλ εθθαινχλησλ-ελαγνκέλσλ 
(ήδε αλαηξεζεηφλησλ), ε νπνία δελ ελδηαθέξεη ελ πξνθεηκέλσ, θαζψο θαη ηελ απφ 9-
10-2008 έθεζε ηνπ εθθαινχληνο-ελάγνληνο (ήδε αλαηξεζίβιεηνπ) θαηά ηεο ππ' αξηζ. 
3432/2008 νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη 
εμαθάληζε ηελ απφθαζε απηή, δέρζεθε αθνινχζσο ελ κέξεη σο πξνο φινπο ηνπο 
ελαγνκέλνπο (αλαηξεζείνληεο) ηελ απφ 02-03-2000 αγσγή ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ, πνπ 
είρε απνξξηθζεί πξσηνδίθσο σο πξνο φινπο ηνπο ελαγφκελνπο, θαη αλαγλψξηζε φηη 
απηνί, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ, εηο νιφθιεξνλ ν θαζέλαο, κε ην λφκηκν ηφθν 
ζηνλ αλαηξεζίβιεην, ην πνζφ ησλ 58.038 επξψ, σο απνδεκίσζε θαη ρξεκαηηθή 
ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, πνπ πξνθιήζεθε ζ' απηφλ απφ ηελ 



αδηθνπξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ (ελαγνκέλσλ), ζπληζηακέλε ζηελ ακειή 
ζπκπεξηθνξά ησλ δεχηεξνπ θαη ηξίηεο εμ απηψλ (ηαηξψλ), θαηά ηελ νθζαικνινγηθή 
επέκβαζε ζηελ νπνία ηνλ επάβαιαλ, ζην Οθζαικνινγηθφ Κέληξν ηεο πξψηεο 
ηνχησλ αλψλπκεο εηαηξίαο, λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο νπνίαο ηπγράλεη ν δεχηεξνο 
θαη πξνζηεζείζα απ' απηήλ ε πξψηε ησλ ελαγνκέλσλ. Καηά ην άξζξν 24 ηνπ Α.Ν. 
1565/1939 "πεξί θψδηθνο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο", πνπ δηαηεξήζεθε 
ζε ηζρχ θαηά ην άξζξν 47 ΔηζΝΑΚ, "ν ηαηξφο νθείιεη λα παξέρεη κε δήιν, 
επζπλεηδεζία θαη αθνζίσζε ηελ ηαηξηθή ηνπ ζπλδξνκή, ζχκθσλα κε ηηο 
ζεκειεηψδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηεο θηεζείζαο πείξαο ηεξψληαο ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε δηαθχιαμε ησλ αζζελψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πγηψλ". 
Απφ ηε δηάηαμε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξ. 330, 652 θαη 914 ΑΚ, πξνθχπηεη 
φηη ν ηαηξφο επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε γηα ηε δεκία πνπ έπαζε ν αζζελήο πειάηεο 
ηνπ απφ θάζε ακέιεηά ηνπ, αθφκε θαη ειαθξά, αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ηαηξηθψλ 
ηνπ θαζεθφλησλ παξέβε ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο 
ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο επηδεηθλχνληαο ηε δένπζα επηκέιεηα, 
δειαδή απηή πνπ αλακέλεηαη απφ ην κέζν εθπξφζσπν ηνπ θχθινπ ηνπ (ΑΠ 
1362/2007 181/2011, ΑΠ 424/2012). ηελ πεξίπησζε απηή ν ηαηξφο επζχλεηαη ζηελ 
θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ηνπ 
παζφληνο αζζελνχο θαηά ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 297, 298, 299 θαη 932 ΑΚ., ελψ 
ε επζχλε πεξηζζφηεξσλ ηαηξψλ γηα ην απηφ δεκηνγφλν απνηέιεζκα, ζην νπνίν 
ππήξμε ζπληξέρνπζα ακέιεηά ηνπο, ηαπηφρξνλε ή θαη δηαδνρηθή, ξπζκίδεηαη απφ ην 
άξζξ. 926 εδ.α ΑΚ θαη ελέρνληαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξν. Μάιηζηα ε 
αδηθνπξαθηηθή επζχλε ηνπ ηαηξνχ γηα δεκία πνπ πξνθάιεζε ζε αζζελή θαηά ηελ 
παξνρή ζ' απηφλ ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ εκπίπηεη θαη ζηε ξπζκηζηηθή εκβέιεηα 
ηνπ άξζξ. 8 ηνπ λ. 2251/1994 "γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ", πνπ 
θαζηεξψλεη λφζν αληηθεηκεληθή επζχλε γηα ηνλ ππαίηην ηαηξφ, αθνχ θαη απηφο παξέρεη 
ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ηνπ θαηά ηξφπν αλεμάξηεην, δειαδή δελ ππφθεηηαη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ππνδείμεηο ή νδεγίεο ηνπ αζζελνχο, αιιά έρεη ηελ πξσηνβνπιία θαη 
ηελ επρέξεηα λα πξνζδηνξίδεη ν ίδηνο ηνλ ηξφπν ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 
(ΑΠ 1227/2007). Δμ άιινπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 5 ηνπ λ. 2619/1998 ζρεηηθά 
κε ηε ζχκβαζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε βηνταηξηθή, επέκβαζε ζε 
ζέκαηα πγείαο κπνξεί λα ππάξμεη κφλνλ εθφζνλ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν δψζεη 
ηελ ειεχζεξε ζπλαίλεζή ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εθ ησλ πξνηέξσλ ελεκέξσζήο ηνπ 
σο πξνο ην ζθνπφ θαη ηε θχζε ηεο επέκβαζεο, θαζψο θαη σο πξνο ηα επαθφινπζα 
θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, κπνξεί δε ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν 
λα αλαθαιέζεη ειεχζεξα θαη νπνηεδήπνηε ηε ζπλαίλεζή ηνπ. Έηζη, πέξαλ ησλ 
παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηαηξνχ πξνο απνθπγή ακηγψο ηαηξνγελψλ 
ζθαικάησλ, θαηά ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε θχζεο ηαηξηθήο πξάμεο, πθίζηαηαη 
ππνρξέσζή ηνπ λα ελεκεξψλεη ηνλ αζζελή σο πξνο ην είδνο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 
πηζαλφηεηεο απνηπρίαο ηεο ζεξαπείαο, πνπ επηιέγεη, θη' απηφ, πξνθεηκέλνπ ν 
αζζελήο, ελεκεξσκέλνο πιένλ, λα θαηαιήμεη ζε έγθπξε ζπλαίλεζε σο πξνο ηε 
δηελέξγεηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο. Καηά ηελ έλλνηα ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ, ε 
ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ ηαηξφ ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ θαη ηνπο πηζαλνχο 
θηλδχλνπο επηπινθψλ, ζπληζηά δηθαίσκα απηνχ θαη αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηνπ 
ηαηξνχ, ψζηε λα κπνξεί λα ιακβάλεη ειεχζεξα ηηο απνθάζεηο ηνπ γηα ηελ ππνβνιή 
ηνπ ζηηο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο απηέο ή φρη. Παξαβίαζε δε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ 
θαη ηεο αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο ηνπ ηαηξνχ, ζπληζηά λφκηκν ιφγν επζχλεο πξνο 
απνδεκίσζε ηνπ αζζελνχο, ζε πεξίπησζε επέιεπζεο βιάβεο ζηε ζσκαηηθή θαη 
ςπρηθή πγεία ηνπ αζζελνχο απφ επηπινθέο, ζρεηηδφκελεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ πην 



πάλσ ζεξαπεπηηθψλ θαη ηαηξηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ, θαη' εθαξκνγή ησλ 
άξζξσλ 330, 652 θαη 914 ηνπ ΑΚ. Δμάιινπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί θαηά 
ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο επζχλε ηνπ ηαηξνχ θαη ππνρξέσζή ηνπ γη' απνδεκίσζε, 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε πξφζθνξνπ αληηθεηκεληθνχ αηηηψδνπο 
ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηεο θεξνκέλεο σο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξνχ θαη ηεο 
δεκίαο πνπ έρεη πξνθιεζεί ή θαη ηεο βιάβεο, πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο, ηελ νπνία ν 
αζζελήο επηθαιείηαη. Ο ελ ιφγσ αληηθεηκεληθφο αηηηψδεο ζχλδεζκνο ππάξρεη, φηαλ, 
ζχκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, ε θεξνκέλε σο δεκηνγφλνο πξάμε ή 
παξάιεηςε ή πιηθή ελέξγεηα, θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, ήηαλ ηθαλή 
θαη πξφζθνξε λα επηθέξεη ην δεκηνγφλν γεγνλφο. Σέηνηνο δε αηηηψδεο ζχλδεζκνο 
ππάξρεη ζηελ εξεπλφκελε πεξίπησζε, φηαλ ν ηαηξφο παξαιείπεη λα ελεκεξψζεη ηνλ 
αζζελή ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ 
κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο επηπινθψλ ηεο ηαηξηθήο 
πξάμεσο πνπ πξφθεηηαη λα επηρεηξήζεη ζηνλ αζζελή, έζησ θη αλ ππάξρεη γη' απηφ 
ζπλαίλεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, αθνχ ε ζπλαίλεζε απηή δελ είλαη έγθπξε, ειιείςεη ηεο 
απαηηνχκελεο ελεκέξσζεο, κε ελδερφκελν ε έιιεηςε ηεο ελεκέξσζεο απηήο λα κελ 
απνηξέςεη ηνλ αζζελή απφ ηελ επέκβαζε πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί, 
ππνβαιιφκελνο δε ζηελ ηειεπηαία, λα ππνζηεί βιάβε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο πγείαο 
ηνπ, κε αληίζηνηρε πεξηνπζηαθή θαη εζηθή δεκία ζπλεπεία ηνχηνπ. Δμάιινπ, απφ ηηο 
παξαπάλσ δηαηάμεηο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε δηάηαμε ηνπ αξζξ. 922 ΑΚ, 
πξνθχπηεη φηη ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο ζσκαηηθήο βιάβεο πξνζψπνπ απφ 
αδηθνπξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζηεζέληνο, ε επζχλε ηνπ πξνζηήζαληνο πξνο 
απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο θαη ηεο ηπρφλ εζηθήο βιάβεο ηνπ πην πάλσ πξνζψπνπ 
πξνυπνζέηεη: α) ζρέζε πξφζηεζεο, β) παξάλνκε θαη ππαίηηα (άξα θαη ακειή) 
ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζηεζέληνο, ηεινχζα ζε πξφζθνξν αηηηψδε ζχλδεζκν κε ηελ 
επέιεπζε ηεο βιάβεο θαη γ) εζσηεξηθή αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ ηεο ελ ιφγσ 
ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο αλαηεζεηκέλεο ζηνλ πξνζηεζέληα ππεξεζίαο. 
ρέζε πξφζηεζεο ππάξρεη φηαλ, ζην πιαίζην πθηζηακέλεο κεηαμχ δχν πξνζψπσλ 
(θπζηθψλ ή λνκηθψλ) δηθαηνπξαθηηθήο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο βηνηηθήο ζρέζεο, 
δηαξθνχο ή επθαηξηαθήο, ην έλα απφ ηα πξφζσπα απηά (πξνζηήζαο) αλαζέηεη ζην 
άιιν (πξνζηεζέληα), κε ή ρσξίο ακνηβή, ηελ εθηέιεζε νξηζκέλεο ππεξεζίαο, πιηθήο 
ή λνκηθήο θχζεο, ε νπνία απνβιέπεη ζε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ θαη γεληθφηεξα 
ζηελ εμππεξέηεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ ή άιισλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
πξψηνπ θαη θαηά ηελ νπνία ν δεχηεξνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ή έζησ ζηηο γεληθέο 
νδεγίεο θαη εληνιέο ή κφλν ζηελ επίβιεςε ηνπ πξψηνπ. Έηζη, πξφζηεζε κπνξεί λα 
ππάξρεη θαη ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ. Πάλησο, 
φηαλ ε εθηέιεζε κηαο ππεξεζίαο έρεη αλαηεζεί ζε πξφζσπα κε εμεηδηθεπκέλεο 
επηζηεκνληθέο ή ηερληθέο γλψζεηο, ν άλσ έιεγρνο δελ είλαη απαξαίηεην λα εθηείλεηαη 
ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ, σο πξνο ηνλ νπνίν άιισζηε ν 
θχξηνο ηεο ππφζεζεο, ειιείςεη ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα 
ειέγμεη, αιιά κπνξεί θαη αξθεί (ν έιεγρνο) λα αθνξά ζηελ παξνρή νδεγηψλ, έζησ 
θαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, σο πξνο ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
εξγαζίαο ησλ εηδηθεπκέλσλ πξνζψπσλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε λνζειείαο 
αζζελνχο απφ ηαηξφ ζε ηδησηηθή θιηληθή ή άιιν ηαηξηθφ θέληξν αξθεί, γηα ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο πξνζηήζαληεο, ε εθ κέξνπο ηνπο παξνρή γεληθψλ κφλν 
νδεγηψλ ζηνλ ηαηξφ σο πξνο ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηνπο φξνπο εξγαζίαο ηνπ 
ηειεπηαίνπ. Καη ηνχην, γηαηί ε παξνρή εηδηθψλ νδεγηψλ ζηνλ ηαηξφ γηα ηνλ ηξφπν 
δηελέξγεηαο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ (δηαγλσζηηθψλ ή ζεξαπεπηηθψλ) δελ είλαη 
δπλαηή, αθνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πξνξξεζέλ άξζξν 24 ΑΝ 1565/1939, ν 
ηαηξφο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, λα ελεξγήζεη 



φρη ζχκθσλα κε ηηο ηπρφλ απηέο νδεγίεο, αιιά ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο 
ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ήηνη ηα δηδάγκαηα ηεο ελ ιφγσ επηζηήκεο θαη ηελ 
απνθηεζείζα ζπλαθψο εηδηθή πείξα. Δπνκέλσο, αλ απφ ακειή θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζηεζέληνο ηαηξνχ επήιζε ε ζσκαηηθή 
βιάβε πξνζψπνπ λνζειεπνκέλνπ ζε ηδησηηθή θιηληθή, ε πξνζηήζαζα ηνλ ηαηξφ 
θιηληθή επζχλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο θαη ηεο εζηθήο 
βιάβεο πνπ ππέζηε ην πην πάλσ πξφζσπν. Πξφθεηηαη γηα γλήζηα αληηθεηκεληθή 
επζχλε, δηθαηνινγεηηθφ ιφγν ηεο νπνίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν πξνζηήζαο 
σθειείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνζηεζέληνο, δηεπξχλνληαο ην πεδίν ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη εχινγν λα θέξεη ηελ 
επζχλε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
πξνζηεζέληνο (ΑΠ 181/2011, ΑΠ 1226/2007, ΑΠ 1362/2007). Δμάιινπ, απφ ηε 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 71 ΑΚ, πνπ νξίδεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν επζχλεηαη γηα 
πξάμεηο ή παξαιήςεηο ησλ νξγάλσλ πνπ ην αληηπξνζσπεχνπλ, εθφζνλ ε πξάμε ή 
ε παξάιεηςε έγηλε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί θαη 
δεκηνπξγεί ππνρξέσζε απνδεκίσζεο, πξνθχπηεη, φηη πξνυπνζέζεηο ηεο θαηά ηε 
δηάηαμε απηή απηνηεινχο αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη νη 
αθφινπζεο: α) Πξάμε ή παξάιεηςε, πνπ λα κελ είλαη δηθαηνπξαμία θαη λα παξάγεη 
ππνρξέσζε απνδεκηψζεσο κε βάζε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ, φπσο είλαη εθείλεο 
ησλ άξζξσλ 914 θαη 919 ΑΚ, β) λα πξφθεηηαη γηα πξάμε ή παξάιεηςε ησλ νξγάλσλ 
πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν, θαη γ) ε πξάμε ή ε παξάιεηςε λα έγηλε 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ, πνπ είραλ αλαηεζεί ζην φξγαλν, πξέπεη δειαδή 
λα βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθή ζπλάθεηα κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νξγάλνπ, 
είλαη δε αδηάθνξν γηα ηελ επζχλε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ αλ ην φξγαλν ελήξγεζε 
θαζ' ππέξβαζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ θαηά θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ. ηελ 
πεξίπησζε δε πνπ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ είλαη ππαίηηα 
πνπ παξάγεη ππνρξέσζε απνδεκίσζεο, ηφηε επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ θαη απηφ θαη 
ην λνκηθφ πξφζσπν, δειαδή ην λνκηθφ πξφζσπν έρεη πξφζζεηε κεηά ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ ηνπ επζχλε απνδεκίσζεο (ΑΠ 1485/2010). Σέινο, θαηά ηε 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 300 παξ. 1 εδ. α' ΑΚ, αλ εθείλνο πνπ δεκηψζεθε ζπληέιεζε απφ 
δηθφ ηνπ πηαίζκα ζηελ δεκία ή ηελ έθηαζή ηεο ην δηθαζηήξην κπνξεί λα κελ 
επηδηθάζεη απνδεκίσζε ή λα κεηψζεη ην πνζφ ηεο. Απφ ηε δηάηαμε απηή, ζε 
ζπλδπαζκφ κε εθείλε ηνπ άξζξνπ 330 ηνπ ΑΚ πξνθχπηεη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ 
έρεη πξνθιεζεί ζε θάπνην δεκία, πεξηνπζηαθή ή κε, θαη έρεη αλαθχςεη ζέκα επζχλεο 
άιινπ γηα απνδεκίσζε ή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, αλ εθείλνο πνπ δεκηψζεθε 
παξέιεηςε απφ ακέιεηα, κε θαηαβνιή δειαδή ηεο επηκέιεηαο πνπ απαηηείηαη ζηηο 
ζπλαιιαγέο, ήηνη ηεο επηκέιεηαο ηνπ κέζνπ ζπλεηνχ αλζξψπνπ εληφο ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ θαη ινηπνχ θχθινπ απηoχ ηνπ πηαίζηε, ζεηηθή πξάμε, ηελ νπνία 
φθεηιε, απφ ην λφκν ή απφ δηθαηνπξαμία ή απφ ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεσο, λα 
επηρεηξήζεη θαη ε νπνία ήηαλ ηθαλή, θαη' αηηηψδε ζπλάθεηα, λα απνηξέςεη ηε δεκία, 
θαη έηζη παξέιεηςε απηφο λα απνηξέςεη ηε δεκία, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα κελ 
επηδηθάζεη απνδεκίσζε ή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε, ή λα κεηψζεη ην πνζφ ηεο. 
Πεξαηηέξσ, θαηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξηζ.1 ηνπ ΚΠνιΓ, αλαίξεζε 
επηηξέπεηαη κφλνλ αλ παξαβηάζηεθε θαλφλαο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξκελεπηηθνί θαλφλεο ησλ δηθαηνπξαμηψλ. Ο θαλφλαο 
δηθαίνπ παξαβηάδεηαη, αλ δελ εθαξκνζηεί ελψ ζπλέηξεραλ νη πξαγκαηηθέο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, ή αλ εθαξκνζηεί ελψ δελ ζπλέηξεραλ νη 
πξνυπνζέζεηο απηέο, θαζψο θαη αλ εθαξκνζηεί εζθαικέλα, ε δε παξαβίαζε 
εθδειψλεηαη είηε κε ςεπδή εξκελεία, είηε κε θαθή εθαξκνγή, δειαδή κε εζθαικέλε 
ππαγσγή. Με ην ιφγν αλαίξεζεο απφ ηνλ αξηζκφ 1 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ 



(παξαβίαζε θαλφλα ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ) ειέγρνληαη ηα ζθάικαηα ηνπ 
δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ λφκσ βάζηκνπ ηεο αγσγήο ή ησλ ηζρπξηζκψλ 
ησλ δηαδίθσλ, θαζψο θαη ηα λνκηθά ζθάικαηα θαηά ηελ έξεπλα ηεο νπζίαο ηεο 
δηαθνξάο. Διέγρεηαη, δειαδή, αλ ε αγσγή, έλζηαζε θ.ιπ. νξζψο απνξξίθζεθε σο 
κε λφκηκε ή αλ, θαηά παξάβαζε νπζηαζηηθνχ θαλφλα δηθαίνπ, έγηλε δεθηή σο λφκηκε 
ή απνξξίθζεθε ή έγηλε δεθηή θαη' νπζίαλ. Δμάιινπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξζξ. 559 
αξηζ. 19 ΚΠνιΓ, ε απφθαζε δελ έρεη λφκηκε βάζε θαη ηδξχεηαη ν αληίζηνηρνο ιφγνο 
αλαίξεζεο, φηαλ απφ ηηο παξαδνρέο ηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ειάζζνλα 
πξφηαζε ηνπ λνκηθνχ ζπιινγηζκνχ ηεο θαη απνηεινχλ ην αηηηνινγηθφ ηεο, δελ 
πξνθχπηνπλ θαζφινπ ή αλαθέξνληαη αλεπαξθψο ή αληηθαηηθψο ηα πξαγκαηηθά 
πεξηζηαηηθά, ζηα νπνία ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ζηήξημε ηελ θξίζε ηνπ γηα δήηεκα 
κε νπζηψδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο, κε απνηέιεζκα έηζη λα κελ κπνξεί λα 
ειεγρζεί αλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπλέηξεραλ νη φξνη ηνπ θαλφλα 
νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ πνπ εθαξκφζζεθε ή δελ ζπλέηξεραλ νη φξνη εθείλνπ πνπ δελ 
εθαξκφζζεθε. Δηδηθφηεξα αλεπάξθεηα αηηηνινγίαο ππάξρεη φηαλ απφ ηελ απφθαζε 
δελ πξνθχπηνπλ ζαθψο ηα πεξηζηαηηθά πνπ είηε είλαη θαηά ην λφκν αλαγθαία γηα ηε 
ζηνηρεηνζέηεζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηεο δηάηαμεο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ 
πνπ εθαξκφζζεθε είηε απνθιείνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο, φρη δε θαη φηαλ πθίζηαληαη 
ειιείςεηο ζηελ αλάιπζε, ζηάζκηζε θαη γεληθψο ζηελ εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ, 
εθφζνλ ην πφξηζκα απφ ηελ εθηίκεζε απηή εθηίζεηαη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα 
(ΟιΑΠ 15/2006). Γειαδή δελ ππάξρεη αλεπάξθεηα αηηηνινγίαο, φηαλ ε απφθαζε 
πεξηέρεη ζπλνπηηθή, αιιά πιήξε αηηηνινγία, αθνχ αλαγθαίν λα εθηίζεηαη ζαθψο 
ζηελ απφθαζε είλαη κφλν ην ηη απνδείρζεθε ή δελ απνδείρζεθε θαη φρη ν ιφγνο γηα 
ηνλ νπνίν απνδείρζεθε ή δελ απνδείρζεθε. πλαθφινπζα ηα επηρεηξήκαηα ηνπ 
δηθαζηεξίνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε απιψο ησλ απνδείμεσλ, δελ 
ζπληζηνχλ παξαδνρέο δηακνξθσηηθέο ηνπ απνδεηθηηθνχ πνξίζκαηφο ηνπ θαη 
επνκέλσο αηηηνινγία ηεο απφθαζεο ηθαλή λα ειεγρζεί αλαηξεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ 
ιφγν γηα αλεπάξθεηα ή αληηθαηηθφηεηα, νχηε ηδξχεηαη ν ιφγνο απηφο αλαίξεζεο απφ 
ην αξζξ. 559 αξηζ. 19 ΚΠνιΓ, αλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ αλέιπζε ηδηαηηέξσο 
ή δηεμνδηθά ηα επηρεηξήκαηα ησλ δηαδίθσλ πνπ δελ ζπληζηνχλ απηνηειείο 
ηζρπξηζκνχο ηνπο. Σέινο, ν αλαηξεηηθφο απηφο ιφγνο (άξζξν 559 αξηζ. 19 ΚΠνιΓ) 
πξνυπνζέηεη νπζηαζηηθή έξεπλα ηεο ππνζέζεσο θαη έηζη ν ιφγνο απηφο αλαίξεζεο 
δελ έρεη εθαξκνγή φηαλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο απέξξηςε ηελ αγσγή ή ηελ 
έλζηαζε σο αφξηζηε ή κε λφκηκε, αθνχ ζ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην δηθαζηήξην δελ 
εθηηκά πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ ειιείςεηο ζηελ 
πεξηγξαθή ηνπο. 

ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε, φπσο απ' απηή πξνθχπηεη 
(αξζξ. 561 §2 ΚΠνιΓ), δέρζεθε, θαηά ηελ αλέιεγθηε εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ, 
θαηά ην κέξνο πνπ ελδηαθέξεη ελ πξνθεηκέλσ, ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά 
πεξηζηαηηθά: "Ο ελάγσλ (ήδε αλαηξεζίβιεηνο), ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο 
αζρνινχκελνο κε απνθξάμεηο απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ, κε αθνξκή επίζθεςή ηνπ γηα 
επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ζηελ πξψηε ελαγνκέλε εηαηξία (ήδε αλαηξεζείνπζα) κε 
ηελ επσλπκία "ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΡΑΗ Α.Δ.", πνπ 
εδξεχεη ζην ... θαη ηνπ νπνίνπ λφκηκνο εθπξφζσπνο είλαη ν δεχηεξνο ελαγφκελνο 
ηαηξφο Η. Λ. (ήδε αλαηξεζείσλ) πιεξνθνξήζεθε φηη ζην ελ ιφγσ ηαηξηθφ θέληξν 
δηελεξγνχληαη επεκβάζεηο δηνξζψζεσο ηεο κπσπίαο. Πξάγκαηη δε, ηελ 13-11-1995, 
επηζθέθζεθε ην ελ ιφγσ ηαηξηθφ θέληξν πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηελ δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο ηνπ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε δηφξζσζεο ηεο κπσπίαο απφ ηελ νπνία 
έπαζρε, εμεηάζζεθε δε απφ ηελ ηξίηε ελαγνκέλε (ήδε αλαηξεζείνπζα) Κ. Κ., 



ρεηξνπξγφ -νθζαικίαηξν, ε νπνία εξγάδεηαη ζην πξψην ελαγφκελν ηαηξηθφ θέληξν, 
θαη ε νπνία δηέγλσζε φηη ν ελάγσλ είρε κπσπία ζην δεμηφ νθζαικφ ηνπ 4,50 
βαζκνχο κε αζηηγκαηηζκφ 0,75 βαζκνχο (- 4,50 -0,75 Υ 117ν). Πξέπεη λα ζεκεησζεί 
φηη ν ελάγσλ, κε ηε ρξήζε γπαιηψλ κπσπίαο, έβιεπε πνιχ θαιά θαη είρε νπηηθή 
νμχηεηα 10/10, απιά σο κχσπαο ήζειε λα απαιιαγεί απφ ηελ εμάξηεζε ησλ 
γπαιηψλ ηνπ. Ζ ηξίηε ελαγνκέλε, ε νπνία είλαη ηαηξφο, ρεηξνπξγφο-νθζαικίαηξνο, 
ζπλεξγάδεηαη κε ην πξψην ελαγφκελν ηαηξηθφ θέληξν θαη είλαη πξνζηεζείζα απηνχ, 
κε ηε κνξθή ηεο ειεχζεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 
ηαηξφο επηκειείηαη ηε λνζειεία θαη ηε δηελέξγεηα ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ζηελ 
θιηληθή ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο, πνπ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή θαη 
άιιε ππνδνκή (εγθαηαζηάζεηο, θάξκαθα, κεραλήκαηα, εξγαιεία θιπ) θαη ην 
θαηψηεξν κε ηαηξηθφ ή παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο ηαηξνχ, 
κε ακνηβή (ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο) πνπ εηζπξάηηεηαη θαη' επζείαλ απφ ηνλ πειάηε 
αζζελή (άζρεηα κε ηελ ακνηβή ηεο ηαηξνχ). Έηζη, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη 
ηεο ηξίηεο ελαγνκέλεο, πνιχ ζπλεζηζκέλε ζηηο ζπλαιιαγέο, απνζθνπεί ηφζν ζηελ 
εμππεξέηεζε ηεο ηαηξνχ, πνπ θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν θεξδνθφξα ρξεζηκνπνηεί ηηο 
ππεξεζίεο ηεο θιηληθήο, φζν θαη ηεο ηειεπηαίαο (ελαγνκέλεο εηαηξίαο) πνπ κε ηε 
ζπλδξνκή ησλ ηαηξψλ εμαζθαιίδεη πειαηεία θαη απνθνκίδεη αλάινγα θέξδε, ζηα 
νπνία θαη απνβιέπεη. Ζ σο άλσ ηαηξφο (ηξίηε ελαγνκέλε) δηαβεβαίσζε ηνλ 
ελάγνληα, θαηά ηελ παξαπάλσ επίζθεςή ηνπ, φηη ην ηαηξηθφ θέληξν δηέζεηε ην 
θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη φηη ε κέζνδνο κε Laser 
πνπ ζα εθαξκνδφηαλ ζα είρε απνηειέζκαηα απνιχησο επηηπρή, ε κπσπία ηνπ 
αζζελνχο ζα εμέιηπε πιήξσο, ηα δε πνζνζηά απνηπρίαο εμαιείςεσο ηεο κπσπίαο 
αλήξρνλην κφιηο ζε 3-5%. Σφληζε φκσο επαλεηιεκκέλα φηη νη πξννπηηθέο γηα πιήξε 
επηηπρία ζηελ πεξίπησζε ηνπ ελάγνληα ήηαλ ζρεδφλ εμαζθαιηζκέλεο ελφςεη ηνπ 
ρακεινχ βαζκνχ ηεο κπσπίαο ηνπ, ηεο λεαξήο ειηθίαο ηνπ (απηφο ήηαλ 35 εηψλ), θαη 
ηεο ελ γέλεη θαιήο ηνπ πγείαο ε νπνία δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηνλ πξνεγρεηξεηηθφ 
έιεγρν ζηνλ νπνίν ππνβιήζεθε, απφ ηελ ηξίηε ελαγνκέλε ηαηξφ. Παξάιιεια, εθηφο 
απφ ηηο παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηεο ηαηξνχ, νη δχν πξψηνη ελαγφκελνη είραλ 
εθδψζε ελεκεξσηηθφ - δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην, ην νπνίν δηέλεηκαλ πξνο ελεκέξσζε 
ζηνπο αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαλ γηα δηάθνξα νθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα, θαη 
ζην νπνίν θπιιάδην, αθνχ γηλφηαλ δηάθξηζε γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρακειήο-κέηξηαο 
κπσπίαο (κέρξη -6.00 D) αλαθεξφηαλ φηη εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηνπ EXCIMER 
LASER ή Φσηνδηαζιαζηηθή Κεξαηεθηνκή (PRK δηεζλήο νλνκαζία), ε νπνία είλαη 
αλψδπλε, γίλεηαη κε ηνπηθή αλαηζζεζία, δελ απαηηείηαη παξακνλή ζην λνζνθνκείν 
ελψ κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο αζζελψλ παξαπνλείηαη γηα κεηεγρεηξεηηθφ πφλν ηελ 
πξψηε εκέξα, ν νπνίνο ππνρσξεί κε ηα ζπλήζε αλαιγεηηθά θαη ηέινο φηη θαηά ηελ 
πξψηε εβδνκάδα, ε φξαζε είλαη ζπλήζσο ζακπή θαη βειηηψλεηαη ζηαδηαθά ζηηο 
επφκελεο, κέρξη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε εο φξαζεο. Δπίζεο, ππφ ηνλ ππφηηηιν 
"πνζνζηά επηηπρίαο ησλ δηαζιαζηηθψλ επεκβάζεσλ" (αλαθεξφηαλ ζηελ αξρή ηνπ 
θπιιαδίνπ φηη νη δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο είλαη ε κπσπία, ε ππεξκεηξσπία, ν 
αζηηγκαηηζκφο θαη ε πξεζβπσπία) ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην αλέθεξε επί ιέμεη: 
"Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ επεκβάζεσλ ζε 37 ρψξεο ζ' φιν ηνλ θφζκν πξνθχπηεη 
φηη ην 90% ησλ αζζελψλ απαιιάζζνληαη εληειψο απφ ηελ εμάξηεζε ησλ γπαιηψλ ή 
ησλ θαθψλ επαθήο. Έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ αζζελψλ ίζσο 
ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηνχλ δηνξζσηηθά γπαιηά γηα νξηζκέλεο κφλν δξαζηεξηφηεηεο 
(νδήγεζε, παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο). ηηο κέξεο καο, πάλσ απφ έλα 
εθαηνκκχξην άλζξσπνη απνιακβάλνπλ ήδε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο φξαζεο ρσξίο 
δηνξζσηηθνχο θαθνχο, ράξε ζηε Γηαζιαζηηθή Υεηξνπξγηθή θαη ν αξηζκφο απηφο 
απμάλεηαη ξαγδαία". Καηφπηλ απηψλ, ν ελάγσλ απνθάζηζε λα ππνβιεζεί ζηελ 



αληίζηνηρε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηνλ δεμηφ νθζαικφ (παξφηη ππήξρε πξνηξνπή, 
εθ κέξνπο ηεο ηξίηεο ελαγνκέλεο, γηα ηαπηφρξνλε επέκβαζε θαη ζηα δχν κάηηα) θαη 
πξάγκαηη, ζηηο 23-11-1995, απηφο ππνβιήζεθε ζε θσηνδηαζιαζηηθή θεξαηεθηνκή κε 
EXCIMER LASER γηα δηφξζσζε ηεο κπσπίαο ηνπ κε κεράλεκα ηχπνπ SUMMIT 
EXCIMER LASER 200UV, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο εηαηξίαο, 
δηελεξγεζείζα απφ ηελ ηξίηε ελαγνκέλε, γηα ηελ νπνία επέκβαζε θαηέβαιε ην πνζφ 
ησλ 250.000 δξαρκψλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, φπσο πξνθχπηεη 
απφ ηα επηθαινχκελα θαη πξνζθνκηδφκελα απφ ηνλ ελάγνληα ππ' αξηζ. πξση. 
51248/31-7-2008 θαη 11683/23-2-2010 έγγξαθα ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 
Φαξκάθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ην παξαπάλσ κεράλεκα SUMMIT EXCIMER 
LASER 200UV, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ επίδηθν ρξφλν ε πξψηε ησλ ελαγνκέλσλ 
(ηαηξηθφ θέληξν) θαη ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ επέκβαζε ηνπ ελάγνληα, ην είρε 
πξνκεζεπηεί (ε πξψηε ελαγνκέλε εηαηξία), ην έηνο 1990, απφ ηελ εηαηξία 
"ΟΦΘΑΛΜΟΪΑΣΡΗΚΖ ΔΠΔ" (νδφο ...), ε νπνία έπαπζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, θαη 
κέρξη ην έηνο 1995 ην ελ ιφγσ κεράλεκα δελ είρε θαηαγξαθεί ζηελ Διιάδα σο 
ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ FDA (Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ θαη 
Φαξκάθσλ ΖΠΑ) θαη ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ θαη δελ έθεξε ζήκαλζε 
αμηνιφγεζεο "CE" (ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο). Δίλαη δε ελδεηθηηθή ε αλαθνξά ηνπ 
θαζεγεηή νθζαικνινγίαο Η. Π. ζηελ απφ 21-4-2000 βεβαίσζή ηνπ, πνπ 
πξνζθνκίδνπλ θαη επηθαινχληαη νη ελαγφκελνη, φηη ε κέζνδνο κε ην κεράλεκα 
EXCIMER LASER εγθξίζεθε απφ ηνλ παξαπάλσ FDA (Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ θαη 
Φαξκάθσλ ΖΠΑ) ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1996, έλα πεξίπνπ έηνο κεηά ηε ρξεζηκνπνίεζή 
ηνπ ζηνλ ελάγνληα, ελψ ζηε Δπξψπε ερξεζηκνπνηείην απφ ην έηνο 1991. Καηά δε 
ηνλ κάξηπξα επίζεο ησλ ελαγφλησλ Γ. Υ., νθζαικίαηξν, ην παξαπάλσ κεράλεκα 
ήηαλ λέαο ηερλνινγίαο γηα ην επίδηθν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πεξαηηέξσ, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνζθνκηδφκελν θαη επηθαινχκελν ηαηξηθφ θάθειν ηνπ 
ελάγνληνο, ηελ επνκέλε εκέξα (24-11-1995) απηφο παξνπζίαζε έληνλν άιγνο θαη 
επηζειηνπνίεζε θαηά 40% θαη ηνπ ρνξεγήζεθε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Μεηά δίκελν 
θαη αθνχ είρε ζηακαηήζεη ηελ αγσγή κε θνξηηδφλε, ζε αιιεπάιιειεο επηζθέςεηο ηνπ 
ζην πξψην ελαγφκελν ηαηξηθφ θέληξν (18-12-1995, 26-1-1996, 28-2-1996, 29-4-
1996, 16-9-1996, 17-12-1996, 27-1-1997, 17-2-1997, 2-7-1997, 12-11-1997) φπνπ 
ηνλ εμέηαδε ε ηξίηε ελαγνκέλε, ζεξάπνπζα ηαηξφο ηνπ, δηαπηζηψζεθαλ αξρηθά 
ζπκπηψκαηα ζηαδηαθά επηδεηλνχκελεο ζακπήο φξαζεο (πνπ δελ ηνπ επέηξεπε λα 
δηαβάζεη, λα αληηκεησπίδεη κεγάιε δπζθνιία φξαζεο ην βξάδπ θιπ), νπφηε θαη 
δηαγλψζζεθε ζηαδηαθά απμαλφκελε ζφισζε θεξαηνεηδνχο (Trace Haze ++) ελψ 
επαλήιζε ε κπσπία ηνπ. Δλφςεη απηψλ, ε ηξίηε ελαγνκέλε πξφηεηλε ζηνλ ελάγνληα, 
θαη δεδνκέλνπ φηη ε ζφισζε απμαλφηαλ (Trace Haze +++), λα ππνβιεζεί ζε 
θσηνζεξαπεπηηθή θεξαηεθηνκή γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ Haze θαη ζε θσηνδηαπιαζηηθή 
θεξαηεθηνκή γηα ηε δηφξζσζε ηεο κπσπίαο πνπ είρε επαλέιζεη. Πξάγκαηη, ζηηο 20-
11-1997, ν ελάγσλ, πεηζζείο θαη πάιη ζηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο ζεξάπνπζαο ηαηξνχ 
ηνπ, ππεβιήζε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο εηαηξίαο, ζηηο 
παξαπάλσ επεκβάζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε, απφ ηελ ηξίηε ελαγνκέλε, ην 
κεράλεκα SUMMIT EXCIMER LASER APEX PLUS, γηα ηελ νπνία επέκβαζε 
θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 150.000 δξαρκψλ, κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε, αθνχ νη 
ελαγφκελνη ηνπ δήηεζαλ αξρηθά επίζεο 250.000 δξαρκέο, φζεο θαη ζηελ πξψηε 
επέκβαζε (βι. ζρεη. απφ 27-1-1997 εγγξαθή ζηνλ ηαηξηθφ ηνπ θάθειν φπνπ ε ηξίηε 
ελαγνκέλε ζεκεηψλεη: "Δπηθνηλψλεζα -ζέιεη λα πξνρσξήζεη - Να ζπδεηεζεί ην ζέκα 
ηηκήο). Σελ επνκέλε εκέξα, 21-11-1997, ε επηζειηνπνίεζε ηνπ θεξαηνεηδνχο 
(επνχισζε) αλεξρφηαλ ζε 40% ελψ ε νπηηθή ηνπ βειηίσζε ήηαλ αζήκαληε, φπσο 
δηαπηζηψζεθε θαη ζε επφκελεο επηζθέςεηο ηνπ ζην ηαηξηθφ θέληξν ζηηο 9-1-1998 θαη 



11-2-1998. ηηο 13-10-1998, φηαλ ν ελάγσλ, έληνλα δπζαξεζηεκέλνο θαη 
απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, επηζθέθζεθε ην ηαηξηθφ θέληξν 
θαη ηελ ζεξάπνπζα ηαηξφ ηνπ, δηαπηζηψζεθε, κεηά απφ ζρεηηθή εμέηαζή ηνπ, φηη ε 
κπσπία ηνπ ήηαλ θαη πάιη ζηνπο ηξεηο βαζκνχο (-3), ν αζηηγκαηηζκφο ηνπ ζε -0,75 
θαη θπξίσο είρε επαλεκθαληζζεί ε ζφισζε ηνπ θεξαηνεηδνχο. Απφ ηελ παξαπάλσ 
ηαηξφ, ηνπ ζπλεζηήζε αλακνλή γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζνιεξφηεηαο θαη ζε πεξίπησζε 
κε ππνρσξήζεσο ε ππνβνιή ηνπ ζε λέα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε 
θσηνζεξαπεπηηθή θεξαηεθηνκή κε ηε κέζνδν PALM, ηερληθή ε νπνία είρε 
αλαπηπρζεί απφ ηνπο επηζηήκνλεο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ππφ ηνλ θαζεγεηή Π. 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαζιαζηηθψλ επηπινθψλ, ε ίδηα δε θαηάζηαζε δηαπηζηψζεθε 
θαη ζε επφκελεο επηζθέςεηο ηνπ ελάγνληνο ζηηο 24-11-1998, 9-12-1998, 8-2-1999 
θαη 18-2-1999. ηε ζπλέρεηα, ν ελάγσλ επέδσζε ζηνπο ελαγφκελνπο ηελ απφ 29-3-
1999 εμψδηθε δήισζε-δηακαξηπξία ηνπ, κε ηελ νπνία, αθνχ πεξηέγξαθε ηελ 
πξνεθηεζείζα πνξεία ηεο πγείαο ηνπ θαη δηακαξηχξεην ζρεηηθά φηη ρξεζηκνπνηήζεθε 
σο "πεηξακαηφδσν", απφ ηνπο ελαγφκελνπο, νη νπνίνη, ρξεζηκνπνηψληαο λέα γηα 
ηελ επνρή ηαηξηθή κέζνδν κε κεραλήκαηα ρσξίο πηζηνπνίεζε θαη εμαπαηψληαο ηνλ 
κε ςεπδείο ππνζρέζεηο θαη παξαζηάζεηο, απνθξχπηνληάο ηνπ ηηο ελδερφκελεο 
παξελέξγεηεο θαη επηπινθέο ησλ επεκβάζεσλ πνπ απηνί δηελήξγεζαλ, ηνλ 
νδήγεζαλ ζηε βίσζε εμαηξεηηθνχ ζσκαηηθνχ θαη ςπρηθνχ πφλνπ θαη ζε κφληκε 
βιάβε ηεο πγείαο ηνπ (εθηφο απφ ηηο ινηπέο δεκίεο ηνπ), δήηεζε λα ηνπ γλσξίζνπλ: 
α) εάλ πθίζηαηαη ζηάδην πεξαηηέξσ βειηηψζεσο ηεο πγείαο ηνπ, κε πνηεο εγγπήζεηο 
θαη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ θαη ζε πνην λνζνθνκείν, β) 
ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, εάλ νη ελαγφκελνη πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ φια ηα 
έμνδα κεηαβάζεσο, λνζειείαο θαη παξακνλήο ηνπ ζην λνζνθνκείν ηεο αιινδαπήο, 
κεηά ζπλνδνχ θαη γ) πφηε νη ελαγφκελνη έιαβαλ άδεηα θαη απφ πνην Οξγαληζκφ ή 
δεκφζηα Αξρή, θαη επ' νλφκαηη πνίνπ ηαηξνχ, γηα ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
κεζφδνπ πνπ εθαξκφζζεθε θαη πνηαο εθπαηδεχζεσο είρε ηχρεη ν ηαηξφο πξν ηεο 
επεκβάζεσο ζ'απηφλ. Οη ελαγφκελνη απάληεζαλ, κε ηηο απφ 22-4-1999 θαη 1-7-1999 
εμψδηθεο απαληήζεηο ηνπο, νη νπνίεο επηδφζεθαλ ζηνλ ελάγνληα ζηηο 22-4-1999 θαη 
2-7-1999 θαη ζηηο νπνίεο αλέθεξαλ: α) ζηελ πξψηε ηνχησλ φηη ζηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ε ζφισζε ηνπ θεξαηνεηδνχο ππνρσξεί κεηά πάξνδν 
2,5 εηψλ θαη ε επαλεθαξκνγή ηνπ EXCIMER LASER ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
αθαίξεζε ηεο ζνιεξφηεηαο, πιελ φκσο ε ζνιεξφηεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
ελάγνληνο, νθείιεηαη ζε ιφγνπο ηδηνζχζηαζεο ηνπ θεξαηνεηδνχο θαη ελδεηθλπφκελε 
ιχζε είλαη ε δηακπεξήο θεξαηνπιαζηηθή ε νπνία κπνξεί λα δηελεξγεζεί ζηελ πξψην 
ελαγφκελν ηαηξηθφ θέληξν κε δαπάλεο πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ απηφ. Σέινο, φηη ε 
ηξίηε ελαγνκέλε έρεη εθπαηδεπηεί απφ ηνλ θαζεγεηή Οθζαικνινγίαο Η. Π. θαη είλαη 
αλαγλσξηζκέλε δηεζλψο σο εμεηδηθεπκέλε ζηε δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, β) ζηε 
δεχηεξε ηνχησλ, φηη θαηά ηε γλψκε ηνπ θαζεγεηή H. G. (ηνλ νπνίν πξνζθάιεζαλ 
γηα ηνλ ιφγν απηφλ νη ελαγφκελνη) θαη ν νπνίνο εμέηαζε ηνλ ελάγνληα ζηηο 25-5-
1999, ε θαηάζηαζε ηεο φξαζήο ηνπ νθείιεηαη ζε επηπινθή πνπ, ζχκθσλα κε ηα 
επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επεκβάζεσο αλέξρνληαλ 
ζε πνζνζηφ 6-7% ησλ αζζελψλ, θαη νθείιεηαη ζηελ θαθή επνχισζε ηεο πιεγήο 
πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ ηδηνκνξθία ηνπ θεξαηνεηδνχο ρηηψλα ηνπ αζζελή-
ελάγνληνο. Ο ίδηνο παξαπάλσ ηαηξφο δήισζε πξφζπκνο λα ελεξγήζεη ηηο δχν 
απαηηνχκελεο - θαηά ηε γλψκε ηνπ - ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζην ηαηξηθφ θέληξν ηεο 
Ν. Τφξθεο ΖΠΑ ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξψηνπ ελαγφκελνπ ηαηξηθνχ θέληξνπ ή 
φπνπ αιινχ επηζπκνχζε ν ελάγσλ. Πεξαηηέξσ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ εμψδηθε 
απάληεζε, φηη άιινη ηαηξνί (Π., Κ.) πνπ εμέηαζαλ ηνλ ελάγνληα, κεηά απφ αίηεκα 
ησλ ελαγνκέλσλ, εμέθξαζαλ δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ηελ ελδεδεηγκέλε 



αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ελάγνληνο, ελψ ν δεχηεξνο ελαγφκελνο (Η. Λ.) 
είρε ηελ επηζηεκνληθή άπνςε φηη ε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ελάγνληνο 
απαηηνχζε ηελ ππνβνιή ηνπ ζε κεηακφζρεπζε θεξαηνεηδνχο ρηηψλνο. Σέινο νη 
ελαγφκελνη δήισζαλ (φπσο θαη αξρηθά είρε πξνεγνπκέλσο δηαβεβαηψζεη ν 
δεχηεξνο ελαγφκελνο) φηη απηνί (ελαγφκελνη) έρνπλ ηελ πξφζεζε λα θαιχςνπλ ηηο 
δαπάλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, πνπ ν ελάγσλ ζα 
επέιεγε, είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξψηνπ ελαγνκέλνπ (ηαηξηθνχ θέληξνπ) είηε ζε 
άιιν ηαηξηθφ θέληξν ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ελψ θαινχζαλ ηνλ ελάγνληα λα 
δειάζεη εθφζνλ επηζπκεί, πνηα εκεξνκελία επηζπκνχζε λα κεηαβεί ζηηο ΖΠΑ 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζε επέκβαζε απφ ηνλ θαζεγεηή H. G.. Πεξαηηέξσ 
απνδείρζεθε φηη ν ελάγσλ δελ απνθάζηζε ελ ηέιεη λα ππνβιεζεί θαη ζε λέα 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη δε απηή ηεο κεηακνζρεχζεσο θεξαηνεηδνχο ρηηψλα ζηνλ 
δεμηφ νθζαικφ ηνπ, αθνχ ε κέζνδνο απηή, φπσο εθ ησλ πζηέξσλ ελεκεξψζεθε, 
εγθπκνλνχζε θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο, κεηά ηελ ηαιαηπσξία ηνπ, δελ ήηαλ 
δηαηεζεηκέλνο λα ππνζηεί, δνζέληνο άιισζηε φηη ππήξραλ θαη δητζηάκελεο 
επηζηεκνληθέο απφςεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζήο ηνπ. Πεξαηηέξσ, ζην 
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 8-12-1998 έσο 3-2-2000 ν ελάγσλ επηζθέθζεθε ηνπιάρηζηνλ 
έμη (6) θνξέο δηάθνξνπο νθζαικίαηξνπο αιιά θαη ςπρνζεξαπεχηξηα γηα ςπρνινγηθή 
ππνζηήξημε αθνχ ε βηνινγηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ηνλ είρε θινλίζεη θαη 
ςπρηθά. Δηδηθφηεξα: α) ην ππ' αξηζ. πξση. 133/24-4-2000 ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ 
ηνπ Οθζαικηαηξείνπ Αζελψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ν αλαπιεξσηήο Γ/ληήο 
ρεηξνπξγφο-νθζαικίαηξνο . Κ. βεβαηψλεη φηη θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ελάγνληνο, ζηηο 
24-4-2000, δηαπηζηψζεθε φηη έρεη αλαπηπρζεί λεθέιην ηνπ θεξαηνεηδνχο ηνπ δεμηνχ 
νθζαικνχ, ε δε φξαζή ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε 4/10 κε δηφξζσζε (γπαιηά), β) ζην ππ' 
αξηζ. 29/29-2-2000 ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γελ. Ννζνθνκείνπ 
"Κνξγηαιέλεην-Μπελάθεην Δ.Δ.Δ." ν Γ/ληήο Β' Οθζαικνινγηθνχ ηκήκαηνο Ζ. Φ. 
βεβαίσζε φηη ν ελάγσλ παξνπζηάδεη ζρεηηθή ζνιεξφηεηα ηνπ θεξαηνεηδνχο ηνπ 
δεμηνχ νθζαικνχ θαη έρεη φξαζε 4-5/10, ν δε άιινο νθζαικφο ηνπ έρεη φξαζε 10/10 
κε γπαιηά κπσπίαο, γ) ζηελ ππ' αξηζ. 13023/23-11-1998 βεβαίσζε ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ Γελ. Ννζνθνκείνπ Αζελψλ "Γεψξγηνο Γελλεκαηάο" ε ηαηξφο . Α. ηνπ 
ηκήκαηνο "θεξαηνεηδνχο" ηνπ λνζνθνκείνπ, δηαπίζησζε ζνιεξφηεηα θεληξηθή ηνπ 
θεξαηνεηδνχο θαη απνθάλζεθε φηη ε νπηηθή νμχηεηα ηνπ δεμηνχ νθζαικνχ είλαη 5/10. 
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππνεπηζειηαθή ζφισζε ηνπ θεξαηνεηδνχο 
ρηηψλα ζηνλ νθζαικφ, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηλνειαζηηθά θεξαηνθχηαξα θαη 
ηνπηθή ζχλζεζε θνιιαγφλνπ, εμαηηίαο ελδερνκέλσο ηεο εθαξκνγήο Laser ζε 
κεγαιχηεξν βάζνο πξνο επίηεπμε κεγαιχηεξεο επηπέδσζεο ηνπ θεξαηνεηδνχο κε 
επαθφινπζν ηε κείσζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο ζηελ φξαζε ηνπ ελάγνληνο θαηά 
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%, φπσο δηαπίζησζε θαη ν δνξηζζείο, δπλάκεη ηεο ππ' 
αξηζ. 6813/2001 απνθάζεσο ηνπ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, ηαηξφο-
πξαγκαηνγλψκσλ Ζ. Γ.. Δπίζεο, κε ηνλ φξν νπηηθή νμχηεηα εθθέξεηαη κία εθ ησλ 
παξακέηξσλ ηεο ηθαλφηεηαο πξνο φξαζε, λνείηαη δεινλφηη ε ηθαλφηεηα ηνπ 
νθζαικνχ λα δηαθξίλεη ιεπηνκέξεηεο ηφζν ζε καθξηλή φζν θαη ζε θνληηλή απφζηαζε 
φζνλ αθνξά ην θσο θαη ηελ θίλεζε. Μείσζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο επηθέξεη 
αληηζηνίρσο θαη ζπλαθφινπζε κείσζε ηεο νπηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ θξηλνκέλε δε 
πεξίπησζε ηνπ ελάγνληνο φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη ε νπηηθή νμχηεηεηα ηνπ δεμηνχ 
νθζαικνχ, κεηά ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, είλαη 4-5/10 ζπλεπάγεηαη φηη ε νπηηθή 
ηθαλφηεηα απηνχ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 75-85% ήηνη απψιεζε πνζνζηφ νπηηθήο 
ηθαλφηεηαο θαηά 25-15%. Απνδείρζεθε πεξαηηέξσ, φηη ε σο άλσ ζνιεξφηεηα ηνπ 
θεξαηνεηδνχο (Thace Haze), ε νπνία δελ ππνρψξεζε κεηεγρεηξεηηθά αιιά 
παξακέλεη σο κφληκε βιαβε ζηνλ δεμηφ νθζαικφ ηνπ ελάγνληνο, ζπληζηά επηπινθή 



ηεο ρεηξνπξγηθήο επεκβάζεσο ηεο θσηνδηαζιαζηηθήο θεξαηεθηνκήο, αλαθνξηθά δε 
κε ην πνζνζηφ ηεο ζπρλφηεηαο εκθαλίζεψο ηεο, νη ελαγφκελνη ζηελ απφ 1-7-1999 
εμψδηθε δήισζε-απάληεζε πξνο ηνλ ελάγνληα αλέθεξαλ φηη θαηά ηε γλψκε ηνπ 
θαζεγεηή H. G., ν νπνίνο εμέηαζε ηνλ ελάγνληα, θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηάζηαζε ηεο 
φξαζήο ηνπ νθείιεηαη ζε επηπινθή πνπ, ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηνπ 
ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επεκβάζεσο αλεξρφηαλ ζε πνζνζηφ 6-7% ησλ 
αζζελψλ. Οη δχν πξψηνη ελαγφκελνη ζηελ πξνζζήθε-αληίθξνπζε ησλ απφ 22-3-
2001 πξνηάζεψλ ηνπο, ελψπηνλ ηνπ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ ηζρπξίδνληαη, φηη 
ζην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ νη ίδηνη δηέζεηαλ αλαθεξφηαλ, κε βάζε ηα 
βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, φηη νη ελ ιφγσ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο έρνπλ πνζνζηφ 
επηηπρίαο 90% θαη ζπλεπψο ε πηζαλφηεηα ε επέκβαζε λα κελ πεηχρεη ιφγσ 
επηπινθψλ είλαη 10%, κεγάιν πνζνζηφ πςεινχ θηλδχλνπ, ην νπνίν αθξηβψο 
επέβαιε ηελ εθ κέξνπο ηνπο έγγξαθε ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ. Ο θαζεγεηήο 
νθζαικνινγίαο . Γ., εμεηαδφκελνο σο κάξηπξαο ππεξαζπίζεσο ησλ δεχηεξνπ θαη 
ηξίηεο ησλ ελαγνκέλσλ, σο θαηεγνξνπκέλσλ ελψπηνλ ηνπ Σξηκεινχο 
Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελψλ (ζρεη. ε ππ' αξηζ. 60924/2001 απφθαζε κε ηελ νπνία 
θεξχρζεθαλ νη θαηεγνξνχκελνη αζψνη ηεο απάηεο θαηά ζπλαπηνπξγία θαη' 
εμαθνινχζεζε θαη ηεο επηθίλδπλεο ζσκαηηθήο βιάβεο θαη' εμαθνινχζεζε), 
θαηέζεζε φηη ηα πνζνζηά λα εκθαληζζεί ζνιεξφηεηα κεηά ηελ επέκβαζε είλαη 4% θαη 
ην 2% απηνχ ηνπ πνζνζηνχ λα εμειηρζεί ζε κφληκε. Ο επίζεο θαζεγεηήο ηεο 
νθζαικνινγίαο Η. Π., ζηνλ νπνίν έρεη εθπαηδεπηεί ε ηξίηε ελαγνκέλε ζε επεκβάζεηο 
θσηνδηαζιαζηηθήο θεξαηεθηνκήο, ζηελ απφ 21-4-2000 βεβαίσζή ηνπ, αθνχ 
πεξηγξάθεη ηηο επεκβάζεηο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε ν ελάγσλ αλαθέξεη: "... 
Αθνινχζσο ν αζζελήο εκθάληζε ζνιψζεηο ηνπ θεξαηνεηδνχο θαη επαλεκθάληζε ηεο 
κπσπίαο ην νπνίν βεβαίσο ζπλίζηαηαη ζε επηπινθή ηεο επέκβαζεο θαη ζπκβαίλεη ζε 
πνζνζηφ 3-5% ...", ρσξίο δεινλφηη λα γίλεηαη ζαθέο ζε πνηα απφ ηηο επηπινθέο 
αλαθέξεηαη ην επηθαινχκελν απ' απηφλ πνζνζηφ , ήηνη ηνχην ζρεηίδεηαη κε ηελ 
εκθάληζε ζνιεξφηεηνο ζηνλ θεξαηνεηδή ή κε ηελ επαλεκθάληζε ηεο κπσπίαο. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ σο άλσ εθθεξφκελε 
δηαθχκαλζε ησλ πνζνζηψλ εκθαλίζεσο κφληκεο ζνιεξφηεηαο ηνπ θεξαηνεηδνχο 
κεηά ηελ επέκβαζε ζηελ νπνία ππνβιήζεθε ν ελάγσλ, ν ηειεπηαίνο έπξεπε λα 
ελεκεξσζεί γηα ην ελδερφκελν απηήο ηεο κεηεγρεηξεηηθήο επηπινθήο θαη, κεηά ηελ 
πιήξε ελεκέξσζή ηνπ, απηφο ζα απνθάζηδε εάλ ζα ππνβαιιφηαλ ζηελ ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε, δνζέληνο φηη ε απφθαζή ηνπ (φπσο ζπλήζσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο αζζελψλ ρακειήο-κέηξηαο κπσπίαο) λα ππνβιεζεί ζε ηέηνηα 
επέκβαζε ππαγνξεπφηαλ απφ ιφγνπο αηζζεηηθνχο - θαιισπηζηηθνχο θαη γηα ηελ 
"απεμάξηεζή" ηνπ απφ ηα γπαιηά κπσπίαο θαη δελ επηβαιιφηαλ απφ νμείο ιφγνπο 
αληηκεησπίζεσο πξνβιήκαηνο πγείαο. Ζ ηξίηε ελαγνκέλε ζηελ απνινγία ηεο, σο 
θαηεγνξνπκέλε, ελψπηνλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ νκνιφγεζε 
φηη: "Γελ ηνπ είπα γηα Heze. Έρεη πηψζε ηεο φξαζεο, δελ είλαη φκσο ηπθιφο ... Γελ 
ακθηζβεηεί θαλείο φηη είλαη ρεηξφηεξα απ' φηη ήηαλ ...". Οη δχν πξψηνη ελαγφκελνη 
ζπλνκνινγνχλ φηη απηνί (ππφ ηελ ηδηφηεηα πνπ ελάγνληαη) εμέδσζαλ ελεκεξσηηθφ 
θπιιάδην, κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχζαλ έγγξαθε ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ. Σν 
πεξηερφκελν δε απηνχ αλαθνξηθά κε ηνλ ππφηηηιν "πνζνζηά επηηπρίαο ησλ 
δηαζιαζηηθψλ επεκβάζεσλ" (πνπ αθνξνχζε ηελ πεξίπησζε ηνπ ελάγνληνο) έρεη 
απνηππσζεί απηνιεμεί παξαπάλσ, πιελ φκσο νη ελαγφκελνη απηνί, ηφζν ζηηο απφ 
22-3-2001 πξνηάζεηο ηνπο ελψπηνλ ηνπ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, φζνλ θαη ζηηο 
απφ 11-3-2010 πξνηάζεηο ηνπο, ελψπηνλ ηνπ παξφληνο Γηθαζηεξίνπ, πεηξψληαη 
αιπζηηειψο λα εκθαλίζνπλ φηη απηνί ελεκέξσλαλ ηνπο αζζελείο γηα φιεο ηηο 



επηπινθέο απφ ηηο δηαζιαζηηθέο επεκβάζεηο γηα κείσζε κπσπίαο, θάλνληαο ρξήζε 
θαη άιινπ θεηκέλνπ θαη δε απηνχ ππφ ηνλ ππφηηηιν "κεηακνζρεχζεηο θεξαηνεηδνχο", 
ην νπνίν αθνξά πξνθαλψο άιιεο πεξηπηψζεηο θαη δε φπσο ξεηψο εθεί αλαθέξεηαη 
φηαλ ν θεξαηνεηδήο ρηηψλαο παξνπζηάδεη κφληκε ζφισζε, κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ, 
ρεκηθά εγθαχκαηα (π.ρ. αζβέζηε), θιεγκνλή κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο φξαζεο 
νπφηε θαη ζπληζηάηαη ε κεηακφζρεπζε ηνπ θεξαηνεηδνχο. Αλεμαξηήησο ησλ 
παξαπάλσ δνιηρνδξνκηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ ελαγνκέλσλ απηψλ, είλαη πξνθαλέο 
θαη αληηιεπηφ απφ ηνλ κέζν θνηλσληθφ άλζξσπν φηη ζην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην, 
αλαθνξηθά κε ηηο δηαζιαζηηθέο επεκβάζεηο γηα δηφξζσζε ηεο (ρακειήο-κέηξηαο) 
κπσπίαο, νπδεκία επηπινθή αλαθέξεηαη νπδέ θαλ ε δπλαηφηεηα επαλεκθάληζεο 
κπσπίαο, αιιά αληίζεηα ε κφλε επηθχιαμε πνπ ηεξείηαη είλαη φηη ελδερνκέλσο έλα 
κηθξφ πνζνζηφ ησλ ρεηξνπξγεκέλσλ αζζελψλ ίζσο ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηνχλ 
δηνξζσηηθά γπαιηά γηα νξηζκέλεο κφλν δξαζηεξηφηεηεο (νδήγεζε, παξαθνινχζεζε 
ηειεφξαζεο). Απνδείρζεθε έηζη, φηη νη ελαγφκελνη ελ γλψζεη ηνπο, αζέκηηα 
απέθξπςαλ θαη παξαζηψπεζαλ ηηο ελδερφκελεο επηπινθέο πνπ ηπρφλ ζα 
ζπλεπαγφηαλ ε δηαζιαζηηθή επέκβαζε ηεο θσηνδηαζιαζηηθήο θεξαηεθηνκήο κε 
αθηίλεο Laser, γεγνλφηα πνπ ήηαλ γλσζηά ζ' απηνχο, ελεκέξσζε ηελ νπνία φθεηιαλ 
απηνί πξνο ηνπο αζζελείο ηνπο ελφςεη κάιηζηα ηνπ φηη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ν 
ελάγσλ έπαζρε απφ κπσπία 4,5 βαζκψλ θαη ε επέκβαζε ζηελ νπνία απηφο 
ππνβιήζεθε ππαγνξεπφηαλ απφ ιφγνπο αηζζεηηθνχο-θαιισπηζηηθνχο θαη γηα ηελ 
"απεμάξηεζή" ηνπ απφ ηα γπαιηά λπσπίαο θαη δελ επηβαιιφηαλ απφ νμείο ιφγνπο 
αληηκεηψπηζεο πξνβιήκαηνο πγείαο. Ζ παξάιεηςε δε απηή ησλ ελαγνκέλσλ λα 
ελεκεξψζνπλ πιήξσο ηνλ ελάγνληα γηα φιν ην θάζκα ησλ επηπινθψλ ηεο 
επεκβάζεσο έηζη ψζηε απηφο λα απνθάζηδε, ζπλεθηηκψληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο 
θαη φινπο ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, εάλ ζα ππνβαιιφηαλ ζηελ ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε ή φρη, εθδειψζεθε κε θίλεηξν απηψλ, ελφςεη ηνπ φηη νη επεκβάζεηο ηνπ 
είδνπο απηνχ (δηφξζσζε κπσπίαο κε Laser) ήηαλ, γηα ηελ Διιάδα, κία λέα 
πξσηνπνξηαθή κέζνδνο γηα ηελ επνρή, λα πξνζειθχζνπλ ηνλ αζζελή-ελάγνληα 
(θαη φινπο ζε φζνπο απεπζπλφηαλ ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην) λα ππνβιεζεί ζηελ 
επέκβαζε, παξνπζηάδνληάο ηελ σο αλψδπλε, ρσξίο ζπλέπεηεο θαη παξελέξγεηεο θαη 
κε κφλε ελδερφκελε απνηπρία έλαο κηθξφο αξηζκφο ρεηξνπξγεκέλσλ αζζελψλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ γπαιηά γηα νξηζκέλεο κφλν δξαζηεξηφηεηεο, γλσξίδνληαο απηνί 
(ελαγφκελνη) φηη ε σο άλσ ζπκπεξηθνξά ηνπο (παξάιεηςε ελεκέξσζεο) 
ελδερνκέλσο ζα επέθεξε δεκία ζηνλ ελάγνληα, πιελ φκσο απέζρνλ απ' απηήλ. 
Δίλαη ελδεηθηηθή θαη ε θαηάζεζε ηεο Δ. Κ., γξακκαηέσο ηεο ηξίηεο ελαγνκέλεο θαη 
ππαιιήινπ ζηε πξψηε ελαγνκέλε εηαηξία, ε νπνία εμεηαζζείζα σο κάξηπξαο 
ππεξαζπίζεσο ελψπηνλ ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ θαηέζεζε φηη, απφ άπνςε 
νηθνλνκηθή, ν ελάγσλ αληηκεησπίζζεθε επλντθά, απφ ηνλ δεχηεξν ελαγφκελν, 
επεηδή ήηαλ θάπνηνο γλσζηφο ηνπ ζην ηαηξηθφ θέληξν, ε δε ηηκή ηφηε ήηαλ 350.000 
δξαρκέο (ελψ ν ελάγσλ θαηέβαιε 250.000 δξαρκέο). ηνλ ηαηξηθφ δε θάθειν ηνπ 
ελάγνληνο θαη θαηά ηελ πξψηε ηνπ επίζθεςε ζην ηαηξηθφ θέληξν ζηηο 13-11-1995, 
εγγξάθεηαη σο ζπζηήζαο απηφλ ην φλνκα ηνπ ηερληθνχ ππαιιήινπ πνπ εξγαδφηαλ 
εθεί Γ. Κ., ν νπνίνο πξάγκαηη ήηαλ γλσζηφο ηνπ ελάγνληνο θαη ζπλεξγάδνληαλ 
νζάθηο ν ελάγσλ, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, παξέζρε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ 
πξψηε ελαγνκέλε εηαηξία, ζηε απφθξαμε ησλ απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ... . 
Πεξαηηέξσ απνδείρζεθε φηη εμαηηίαο ηεο άλσ αδηθνπξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
ελαγνκέλσλ ... ν ελάγσλ δεκηψζεθε α) θαηά ην πνζφ ησλ 250.000 δξαρκψλ, πνπ 
θαηέβαιε σο ακνηβή γηα ηελ πξψηε επέκβαζε, β) θαηά ην πνζφ ησλ 150.000 
δξαρκψλ πνπ θαηέβαιε γηα ηελ δεχηεξε επέκβαζε, γ) θαηά ην πνζφ ησλ 102.000 
δξαρκψλ γηα έμη επηζθέςεηο ζε νθζαικίαηξνπο θαη ςπρνζεξαπεπηέο θαηά ην ρξνληθφ 



δηάζηεκα 8-12-1998 έσο 3-2-2000 ... θαη ζπλνιηθά θαηά ην πνζφ ησλ 502.000 
δξαρκψλ ... ελψ, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πγείαο ηνπ απφ ηηο πξνεθηεζείζεο 
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, θαηά ην έηνο 1998 απψιεζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 
1.780.335 δξαρκψλ πνπ κεηά πηζαλφηεηαο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ 
ζα απνθέξδαηλε απφ ηελ άλσ εξγαζία ηνπ ... πέξαλ δε απηψλ κέρξη ην έηνο 2010 
είλαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηήζεη 10 επηζθέςεηο ζε γηαηξνχο (2 επηζθέςεηο ην 
ρξφλν) θαη λα δαπαλήζεη πξνο ηνχην, γηα ηελ ακνηβή ηνπο θαη έμνδα κεηαβάζεσο ζ' 
απηνχο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 1340 επξψ ... ψζηε ε ζπλνιηθή ζεηηθή θαη απνζεηηθή 
δεκία ηνπ λα δηακνξθψλεηαη ζε 8.038 επξψ ... . Πεξαηηέξσ απνδείρζεθε φηη ν 
ελάγσλ εμαηηίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο αδηθνπξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
ελαγνκέλσλ ππέζηε εζηθή βιάβε θαη δηθαηνχηαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνηήζεσο. Σν 
Γηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο σο άλσ ζπλζήθεο, ην είδνο, ηελ έληαζε θαη ηελ 
έθηαζε ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε ν ελάγσλ πεηζζείο απφ ηνπο 
ελαγφκελνπο λα ππνβιεζεί ζηελ πξναλαθεξζείζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ην έηνο 
1995, ηελ ππνβνιή ηνπ θαη ζε δεχηεξε δηνξζσηηθή, πιελ επίζεο απνηπρεκέλε, 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ην έηνο 1997, ηελ εμέιημε ηεο πγείαο ηνπ, ηνλ πφλν πνπ 
δνθίκαζε, ην βαζκφ ππαηηηφηεηαο ησλ ελαγνκέλσλ, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ησλ δηαδίθσλ, θαη ηηο πεξηζηάζεηο, φπσο εθηηκψληαη κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο, θξίλεη φηη πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί φηη 
νθείιεηαη ζηνλ ελάγνληα, σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζή ηνπ, ην πνζφ ησλ 50.000 
επξψ. Σν πνζφ απηφ είλαη εχινγν, δειαδή αλάινγα κε ηηο σο άλσ ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηζηάζεηο ηεο έλδηθεο πεξίπησζεο, αιιά θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 
αλαινγηθφηεηαο, φπσο ε αξρή απηή, εμεηδηθεχεηαη κε ηελ πην πάλσ δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 932 ηνπ ΑΚ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο 
ηθαλνπνηήζεσο. Δπνκέλσο, ν ελάγσλ, γηα φιεο ηηο παξαπάλσ αηηίεο 
(απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ηνπ θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζή ηνπ) δηθαηνχηαη ην 
ζπλνιηθφ πνζφ ησλ [(502.000+1.780.335)=2.282.335 δξαρκέο ή 6.698 επξψ+1.340 
επξψ]=8.038 επξψ σο απνδεκίσζε θαη 50.000 επξψ σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζή 
ηνπ θαη ζπλνιηθά (8.038+50.000)=58.038 επξψ, λνκηκνηφθσο απφ ηελ επίδνζε ηεο 
αγσγήο κέρξη ηελ εμφθιεζε. Δμάιινπ, απνξξηπηένη είλαη θαη νη πξνβαιιφκελνη ην 
πξψηνλ ελψπηνλ ηνπ παξφληνο δεπηεξνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ (παξαδεθηψο θαη' 
άξζξνλ 527 παξ. 1 ΚΠνιΓ) αθξνζηγείο θαη αφξηζηνη ηζρπξηζκνί ησλ ελαγνκέλσλ, φηη 
ε άξλεζε ηνπ ελάγνληνο λα ππνβιεζεί πεξαηηέξσ ζε νπνηαδήπνηε ζεξαπεπηηθή 
αγσγή (πξνθαλψο ελλννχλ λέα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε-κεηακφζρεπζε 
θεξαηνεηδνχο φπσο νη ίδηνη ή άιινη ηαηξνί πξνηαζέληεο απ' απηνχο ζπληζηνχλ) 
ζπγθξνηνχλ ζπληξέρνλ πηαίζκα ηνπ ελάγνληνο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 
επξίζθεηαη ηψξα θαη θαζηζηνχλ ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο ηνπ θαηαρξεζηηθή, γεγνλφο 
πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 
ιφγσ ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε ...". 

Με βάζε ηηο παξαδνρέο απηέο ην Δθεηείν, αθνχ εμαθάληζε ηελ ππ' αξηζ. 3432/2008 
νξηζηηθή απφθαζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ, δέρζεθε αθνινχζσο ελ κέξεη 
ηελ απφ 02-03-2000 αγσγή ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ, θαη αλαγλψξηζε φηη νη ελαγφκελνη, 
νθείινπλ εηο νιφθιεξνλ θαζέλαο εμ απηψλ, λα θαηαβάινπλ ζηνλ ελάγνληα 
λνκηκνηφθσο, ην πνζφ ησλ 58.038 επξψ, γηα απνδεκίσζε θαη ρξεκαηηθή 
ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Κξίλνληαο έηζη ην Δθεηείν νξζά εξκήλεπζε θαη 
εθάξκνζε θαη δελ παξαβίαζε ηηο εθαξκνζζείζεο σο άλσ νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 914, 297, 298, 299, 330, 922, 926, 932 θαη 71 ηνπ ΑΚ, ζε ζπλδπαζκφ κε 
εθείλεο ησλ άξζξσλ 24 ηνπ Α.Ν. 1565/1039 "πεξί θψδηθνο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ 
επαγγέικαηνο", θαη 8 ηνπ λ. 2251/1994 "γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ", 



θαζφζνλ ηα αλειέγθησο πην πάλσ δεθηά γελφκελα σο απνδεηρζέληα πξαγκαηηθά 
πεξηζηαηηθά πιεξνχζαλ ην πξαγκαηηθφ ησλ άλσ δηαηάμεσλ θαη δηθαηνινγνχζαλ ηελ 
παξαδνρή ηεο έλδηθεο αγσγήο σο πξνο φινπο ηνπο ελαγφκελνπο. Δηδηθφηεξα, 
πιεξνχζαλ ην πξαγκαηηθφ ηεο παξάλνκεο θαη ππαίηηαο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
δεχηεξνπ θαη ηξίηεο ησλ ελαγνκέλσλ θαη ηνπ αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ απηήο πξνο ηελ 
επειζνχζα δεκία ηνπ ελάγνληνο, νη παξαδνρέο ηνπ Δθεηείνπ, φηη απηνί, ππφ ηελ σο 
άλσ ηδηφηεηά ηνπο, σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο πξψηεο ελαγνκέλεο ν δεχηεξνο 
θαη σο πξνζηεζείζα απ' απηήλ ε ηξίηε, παξέιεηςαλ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ ελάγνληα, 
πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ ζε δηφξζσζε ηεο κπσπίαο ηνπ κε Laser , γηα φιεο 
ηηο ελδερφκελεο επηπινθέο πνπ ηπρφλ ζα ζπλεπαγφηαλ ε δηαζιαζηηθή επέκβαζε ηεο 
θσηνδηαζιαζηηθήο θεξαηεθηνκήο κε αθηίλεο Laser, γεγνλφηα πνπ ήηαλ γλσζηά ζ' 
απηνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθείλε ηεο κφληκεο εκθάληζεο ζφισζεο ηνπ 
θεξαηνεηδνχο θαη επαλεκθάληζε ηεο κπσπίαο ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 7%, ψζηε πξνο 
απνθαηάζηαζή ηεο λα απαηηείηαη κεηακφζρεπζε ηνπ θεξαηνεηδνχο, κε επηζθαιή 
απνηειέζκαηα, θαζψο θαη λέεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, πεξηζηαηηθά ηα νπνία αλ 
γλψξηδε ν ελάγσλ ζα απνθάζηδε, ζπλεθηηκψληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη φινπο 
ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, εάλ ζα ππνβαιιφηαλ ή φρη ζε κηα ηέηνηα ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε πξνο απνθπγή κεγαιχηεξεο βιάβεο ηεο νξάζεψο ηνπ, αθνχ ε νπηηθή 
νμχηεηα ηνπ ρεηξνπξγεζέληνο δεμηνχ νθζαικνχ ηνπ, πξηλ ηελ επέκβαζε, ήηαλ 10/10 
κε δηνξζσηηθά γπαιηά κπσπίαο, ελψ κεηά ηηο δχν ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ 
ππνβιήζεθε, ε νπηηθή νμχηεηα ηνπ νθζαικνχ απηνχ, πάιη κε δηνξζσηηθά γπαιηά, 
είλαη 4-5/10 θαη επί πιένλ πθίζηαηαη κφληκε ζφισζε ηνπ θεξαηνεηδνχο ρηηψλα, θαη 
κε δεδνκέλν φηη ν ελάγσλ ζα επηρεηξνχζε ηελ ρεηξνπξγηθή απηή επέκβαζε, φρη πξνο 
απνθαηάζηαζε βιάβεο ηεο νξάζεψο ηνπ, ε νπνία θαη απφ ηνπο δχν νθζαικνχο 
ήηαλ 10/10, αιιά απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο θαη πξνο 
απεμάξηεζε απφ ηα γπαιηά κπσπίαο, κε ζπλαθφινπζν ε παξάιεηςε απηή ησλ 
ελαγνκέλσλ λα ζπλδέεηαη αηηησδψο πξνο ηελ πεξηνπζηαθή θαη εζηθή δεκία πνπ 
ππέζηε απηφο. Απφ ηηο ίδηεο πην πάλσ παξαδνρέο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο 
ζην απνδεηθηηθφ ηεο πφξηζκα, πξνθχπηεη φηη έρεη λφκηκε βάζε, θαη δή ηελ 
απαηηνχκελε αηηηνινγία γηαηί θαιχπηεηαη, ρσξίο ινγηθά θελά θαη αληηθάζεηο θαη κε 
πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα, ρσξίο λα ρξεηαδφηαλ νπνηαδήπνηε άιιε πεξαηηέξσ 
παξαδνρή, ην πξαγκαηηθφ ησλ εθαξκνζηέσλ εδψ πην πάλσ θαλφλσλ νπζηαζηηθνχ 
δηθαίνπ ησλ άξζξσλ 914, 297, 298, 299, 330, 922, 926 932 θαη 71 ηνπ ΑΚ, ηηο 
νπνίεο ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε δελ παξαβίαζε εθ πιαγίνπ κε αλεπαξθείο θαη 
αληηθαηηθέο αηηηνινγίεο, ελψ δελ ήηαλ αλαγθαία ε παξάζεζε θαη άιισλ. Δηδηθφηεξα, 
κε πιήξεηο ζαθείο θαη ρσξίο αληηθάζεηο αηηηνινγίεο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 
πξνζβαιιφκελε απφθαζε ε άλσ αδηθνπξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δεχηεξνπ θαη 
ηξίηεο ησλ ελαγνκέλσλ, πνπ δεκηνπξγεί αληηθεηκεληθή επζχλε ζηελ πξψηε 
αλαηξεζείνπζα, ζπληζηακέλε ζηελ πξναλαθεξφκελε παξάιεηςή ηνπο πξνο πιήξε 
ελεκέξσζε ηνπ ελάγνληνο, σο πξνο ηηο ελδερφκελεο επηπινθέο θαη παξελέξγεηεο 
πνπ ζπλεπαγφηαλ ε δηαζιαζηηθή επέκβαζε ηεο θσηνδηαζιαζηηθήο θεξαηεθηνκήο κε 
αθηίλεο Laser, ελψ αξθνχζε γηα ηελ επάξθεηα ησλ αηηηνινγηψλ ηεο, σο πξνο ηνλ 
αηηηψδε ζχλδεζκν ηεο παξάιεςεο απηήο πξνο ην επειζφλ δεκηνγφλν απαηέιεζκα, 
ε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηελ αλαηξεζηβαιινκέλε, φηη ε γλψζε ηνπ ελάγνληνο σο 
πξνο ηηο επηπινθέο απηέο, ζα θαζφξηδε ηελ ζηάζε ηνπ, ζηαζκίδνληαο θαη 
ζπλεθηηκψληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη φινπο ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, εάλ 
ππνβιεζεί ή φρη ζηελ άλσ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 
βιάβε πνπ ππέζηε ζην δεμηφ νθζαικφ θαη ε εμ απηήο εληεχζελ δεκία ηνπ. 
Δπνκέλσο, ηα φζα αληίζεηα ππνζηεξίδνπλ νη αλαηξεζείνληεο κε ηνλ πξψην ιφγν 
εθάζηεο ησλ ζπλεθδηθαδνκέλσλ αλαηξέζεψλ ηνπο, κε ηνπο νπνίνπο απνδίδνληαη 



ζηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε νη πιεκκέιεηεο απφ ηνπο αξηζκνχο 1 θαη 19 ηνπ 
άξζξνπ 559 ηνπ ΚΠνιΓ θξίλνληαη αβάζηκα θαη απνξξηπηέα, φπσο θαη νη αληίζηνηρνη 
ιφγνη αλαίξεζεο. Δμάιινπ, ν δεχηεξνο ιφγνο ησλ απφ 24-05-2012 θαη 30-05-2012 
θαη ηξίηνο ηεο απφ 19-06-2012 ζπλεθδηθαδνκέλσλ αηηήζεσλ αλαηξέζεσο, απφ ηνλ 
αξηζκφ 19 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, κε ηνλ νπνίν νη αλαηξεζείνληεο πξνβάιινπλ ηελ 
αηηίαζε φηη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε ζηεξείηαη λφκηκεο βάζεο, θαζφζνλ δελ έρεη 
θαζφινπ αηηηνινγίεο ή επηθνπξηθά, έρεη αλεπαξθείο αηηηνινγίεο, φζνλ αθνξά ηελ 
παξαδεθηψο ππνβιεζείζα έλζηαζε πεξί ζπληξέρνληνο πηαίζκαηνο ηνπ ελάγνληνο 
ζηελ επειζνχζα δεκία ηνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ 
δηθαηνχηαη, αθνχ δελ δέρεηαη απηφο λα ππνβιεζεί ζε πεξαηηέξσ ρεηξνπξγηθέο 
επεκβάζεηο (κεηακφζρεπζε θεξαηνεηδνχο θιπ), είλαη πξνερφλησο απνξξηπηένο σο 
απαξάδεθηνο, αθνχ ην Δθεηείν δελ πξνρψξεζε ζηελ θαη' νπζίαλ έξεπλα ηνπ 
ηζρπξηζκνχ απηνχ, νπφηε θαη κφλν ζα κπνξνχζε λα ηδξπζεί ν απφ ηε δηάηαμε απηή 
ιφγνο αλαηξέζεσο, αιιά απέξξηςε απηφλ σο αφξηζην. 

Ο αλαηξεηηθφο ιφγνο ηνπ άξζξνπ 559 αξηζκ. 11 πεξ. γ'ΚΠνιΓ ηδξχεηαη φηαλ ην 
δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ έιαβε ππφςε απνδεηθηηθά κέζα πνπ νη δηάδηθνη 
επηθαιέζζεθαλ θαη πξνζθφκηζαλ είηε πξνο άκεζε απφδεημε, είηε γηα ηε ζπλαγσγή 
δηθαζηηθψλ ηεθκεξίσλ. Δμάιινπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πην πάλσ εδαθίνπ, γηα ηελ 
ίδξπζε ηνπ ιφγνπ απηνχ αλαηξέζεσο αξθεί θαη κφλε ε χπαξμε ακθηβνιηψλ γηα ηε 
ιήςε ππφςε απφ ην δηθαζηήξην πξνζθνκηζζέλησλ κε επίθιεζε απνδεηθηηθψλ 
κέζσλ, ηα νπνία ην δηθαζηήξην έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη ππφςε θαηά ηηο 
ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 335, 338, 339, 341 θαη 346 ΚΠνιΓ (Οι.ΑΠ 
2/2008). Ο αλσηέξσ ιφγνο απνξξίπηεηαη, σο θαη' νπζίαλ αβάζηκνο, αλ 
απνδεηθλχεηαη απφ ηελ απφθαζε φηη ιήθζεθαλ ππφςε φια ηα απνδεηθηηθά κέζα, ηα 
νπνία πξνζθνκίζζεθαλ θαη ησλ νπνίσλ έγηλε επίθιεζε. πλήζσο αξθεί πξνο ηνχην 
ε γεληθή αλαθνξά ηνπ είδνπο ηνπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ (κάξηπξεο, έγγξαθα θιπ), 
ρσξίο αλάγθε εηδηθήο αμηνινγήζεσο θαζελφο θαη ρσξίο δηάθξηζε απφ πνηα 
απνδεηθηηθά κέζα πξνθχπηεη άκεζε θαη απφ πνηα έκκεζε απφδεημε. Με ιήςε 
ππφςε, πάλησο, δελ ζπλάγεηαη απφ κφλν ην γεγνλφο φηη κλεκνλεχνληαη ζηελ 
απφθαζε νξηζκέλα κφλν απφ ηα πξνζθνκηζζέληα κε επίθιεζε απνδεηθηηθά κέζα. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηνλ ηξίην ιφγν ησλ δχν πξψησλ ησλ 
ζπλεθδηθαδνκέλσλ αηηήζεσλ αλαηξέζεσο, θαη ηνλ ηέηαξην ιφγν ηεο ηξίηεο εμ απηψλ, 
απφ ηνλ αξηζκφ 11 πεξ. γ' ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΓ, νη αλαηξεζείνληεο πξνβάιινπλ 
ηελ αηηίαζε, φηη ην Δθεηείν δελ έιαβε ππφςε ηελ ππ' αξηζ. 60904/2001 απφθαζε 
ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελψλ, πνπ επηθαιέζζεθαλ θαη πξνζθφκηζαλ 
λνκίκσο, κε ηελ νπνία, ηφζνλ ν δεχηεξνο, φζνλ θαη ε ηξίηε ησλ ελαγνκέλσλ, 
αζσψζεθαλ απφ ηηο πξάμεηο ηεο απάηεο θαη ηεο επηθίλδπλεο ζσκαηηθήο βιάβεο 
πνπ ηνπο απνδίδνληαλ, ηα ζεκειηνχληα πεξηζηαηηθά ησλ νπνίσλ απνηέιεζαλ θαη 
ζηνηρεία ησλ αγσγηθψλ ηζρπξηζκψλ. Δμάιινπ, κε ηνλ πέκπην ιφγν αλαηξέζεσο, 
απφ ηελ ίδηα σο άλσ δηάηαμε, ε αλαηξεζείνπζα ηεο ηξίηεο ησλ ζπλεθδηθαδνκέλσλ 
αλαηξέζεσλ, πξνβάιεη ηελ αηηίαζε, φηη ην Δθεηείν δελ έιαβε ππφςε ηελ απηή σο 
άλσ πνηληθή απφθαζε, ζηελ νπνία πεξηέρεηαη εμψδηθε νκνινγία ηνπ 
αλαηξεζίβιεηνπ πεξί ελεκέξσζεο απηνχ σο πξνο ηηο πηζαλέο επηπινθέο απφ ηελ 
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ ππνβιήζεθε. Απφ ηε βεβαίσζε, φκσο, πνπ πεξηέρεηαη 
ζηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε φηη ιήθζεθαλ ππφςε, εθηφο ησλ άιισλ, θαη φια 
αλεμαηξέησο ηα έγξαθα πνπ επηθαιέζζεθαλ θαη πξνζθφκηζαλ νη δηάδηθνη, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην φιν πεξηερφκελφ ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, ζηελ νπνία 
γίλεηαη ξεηή κλεία ηεο σο άλσ απφθαζεο ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, θαη αληινχληαη 



ζηνηρεία απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ εμεηαζζέλησλ καξηχξσλ θαη ηηο απνινγίεο ησλ 
δεχηεξνπ θαη ηξίηεο ησλ ελαγνκέλσλ, πεξαηηέξσ δε γίλεηαη εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε 
απηψλ πξνο ηα ινηπά απνδεηθηηθά κέζα, δελ θαηαιείπεηαη ακθηβνιία φηη ην Δθεηείν 
έιαβε ππφςε θαη ηελ απφθαζε απηή, θαζψο θαη ηελ επηθαινχκελε νκνινγία, πνπ 
θέξεηαη φηη πεξηέρεηαη ζηελ θαηάζεζε ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ ζηελ ελ ιφγσ πνηληθή 
απφθαζε. Δπνκέλσο, νη εξεπλφκελνη απφ ηελ παξαπάλσ δηάηαμε αληίζεηνη, ιφγνη 
ησλ ζπλεθδηθαδνκέλσλ αλαηξέζεσλ, είλαη αβάζηκνη θαη απνξξηπηένη. 

Καηά ην άξζξν 559 αξηζ. 8 ΚΠνιΓ αλαίξεζε επηηξέπεηαη θαη αλ ην δηθαζηήξην παξά 
ην λφκν έιαβε ππφςε πξάγκαηα πνπ δελ πξνηάζεθαλ ή δελ έιαβε ππφςε 
πξάγκαηα πνπ πξνηάζεθαλ θαη έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο. 
Απφ ηε δηάηαμε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλεο ησλ άξζξσλ 106, 335 θαη 338 
ΚΠνιΓ, πξνθχπηεη φηη "πξάγκαηα" θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξψηεο απφ απηέο (άξζξν 
559 αξηζ. 8) πνπ πξνηάζεθαλ ή δελ πξνηάζεθαλ, ησλ νπνίσλ ε ιήςε ή κε ιήςε 
ππφςε απφ ην δηθαζηήξην ηδξχεη ηνλ πξνβιεπφκελν απφ απηή ιφγν αλαηξέζεσο, 
απνηεινχλ νη απηνηειείο ηζρπξηζκνί ησλ δηαδίθσλ πνπ ζεκειηψλνπλ ή θαηαιχνπλ ηε 
βάζε ηεο αγσγήο, αληαγσγήο, ελζηάζεσο ή αληελζηάζεσο, θαη αζθνχλ νπζηψδε 
επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο, φρη δε θαη ν ηζρπξηζκφο πνπ ζπλέρεηαη κε ηελ 
ηζηνξηθή αηηία ηεο αγσγήο, ηεο έλζηαζεο ή ηεο αληέλζηαζεο, ν νπνίνο απνθξνχεηαη 
ή γίλεηαη δεθηφο κε ηελ παξαδνρή ή ηελ απφξξηςε, αληίζηνηρα, σο αβαζίκσλ ή 
βαζίκσλ ησλ ζεκειησηηθψλ ηεο αγσγήο, έλζηαζεο ή αληέλζηαζεο πξαγκαηηθψλ 
γεγνλφησλ. Δμάιινπ, ν αλσηέξσ ιφγνο αλαηξέζεσο, δελ ζηνηρεηνζεηείηαη φηαλ ην 
δηθαζηήξην έιαβε ππφςε πξνηαζέληα ηζρπξηζκφ (πξάγκα) θαη ηνλ απέξξηςε επζέσο 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηππηθφ ή νπζηαζηηθφ. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηνλ δεχηεξν ιφγν ηεο ηξίηεο ησλ 
ζπλεθδηθαδνκέλσλ αηηήζεσλ αλαηξέζεσο, απφ ην άξζξν 559 αξηζ. 8 πεξ. β' ΚΠνιΓ, 
ε αλαηξεζείνπζα κέκθεηαη ηελ πξνζβαιφκελε απφθαζε, δηφηη ην Δθεηείν δελ έιαβε 
ππφςε ηνλ παξαδεθηψο πξνηαζέληα ηζρπξηζκφ ηεο, πεξί ζπληξέρνληνο πηαίζκαηνο 
ηνπ ελάγνληνο ζε πνζνζηφ 95% ζηελ πθηζηακέλε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, κεηά 
ηηο ππνβιεζείζεο δχν ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, κε ην λα κελ δέρεηαη λα ππνβιεζεί 
ζε νπνηαδήπνηε ζεξαπεπηηθή αγσγή πξνο απνθαηάζηαζε απηήο. Ο ιφγνο απηφο 
αλαηξέζεσο είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, δηφηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 
πξνζβαιιφκελε απφθαζε, ην Δθεηείν έιαβε επζέσο ππφςε ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ ηεο 
αλαηξεζείνπζαο θαη ηνλ απέξξηςε σο αφξηζην. 

Καη' αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, πξέπεη λα απνξξηθζνχλ νη ζπλεθδηθαδφκελεο 
αηηήζεηο αλαηξέζεσο, θαη λα θαηαδηθαζζνχλ νη αλαηξεζείνληεο ζηα δηθαζηηθά έμνδα 
ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ (άξζξα 176 θαη 183 ΚΠνιΓ), φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην 
δηαηαθηηθφ. 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

πλεθδηθάδεη ηηο θαησηέξσ αηηήζεηο αλαηξέζεσο ήηνη: α) ηελ απφ 24-05-2012 ηεο 
αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 
ΟΡΑΗ Α.Δ.", β) ηελ απφ 30-05-2012 ηνπ Η. Λ. ηνπ Δ. θαη γ) ηελ απφ 19-06-2012 
ηεο Κ. Κ., γηα αλαίξεζε ηεο ππ' αξηζ. 6515/2011 απνθάζεσο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. 



Απνξξίπηεη θαη ηηο ηξεηο σο άλσ αηηήζεηο αλαηξέζεσο. 

Καηαδηθάδεη ηνπο αλαηξεζείνληεο ζηα δηθαζηηθά έμνδα ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ, ηα νπνία 
νξίδεη ζε δχν ρηιηάδεο επηαθφζηα (2.700) επξψ. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 19 Μαξηίνπ 2013. 

Γεκνζηεχζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 15 
Απξηιίνπ 2013. 
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