
Δικαζηήριο: ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 

Σόπος: ΑΘΗΝΑ 

Αριθ. Απόθαζης: 424 

Έηος: 2012 

 

 
          Κείμενο Απόθαζης 

 

Αξηζκφο 424/2012 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

A1' Πνιηηηθφ Σκήκα 

πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο: Βαζίιεην Φνχθα, Πξνεδξεχνληα Αξενπαγίηε 
(θσιπνκέλνπ ηνπ Αληηπξνέδξνπ Δκκαλνπήι Καινχδε θαη ηνπ αξραηνηέξνπ ηεο 
ζπλζέζεσο Αξενπαγίηε Γεσξγίνπ Γηαλλνχιε), Νηθφιαν Λενληή, Γεψξγην 
Γεσξγέιιε, Γεκήηξην Σίγγα θαη Γεκήηξην Κξάλε, Αξενπαγίηεο. 

πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2011, κε ηελ παξνπζία 
θαη ηεο Γξακκαηέσο Υξηζηίλαο ηαπξνπνχινπ, γηα λα δηθάζεη ηελ ππφζεζε κεηαμχ: 

Σνπ αλαηξεζείνληνο: Θ. Α., θαηνίθνπ ..., ν νπνίνο παξαζηάζεθε κε ηνλ πιεξεμνχζην 
δηθεγφξν ηνπ Αξηζηείδε Υησηέιιε. 

Σσλ αλαηξεζηβιήησλ: 1. Π. ραο Μ. Π., ην γέλνο Ι. Π., 2. Δ. ζπγ. Μ. Π. θαη 3. Γ. Μ. Π., 
θαηνίθσλ απάλησλ ..., νη νπνίνη εθπξνζσπήζεθαλ απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν 
ηνπο Γεκήηξην Νηαλάθα. 

Η έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ απφ 30.1.2004 αγσγή ησλ ήδε αλαηξεζηβιήησλ 
πνπ θαηαηέζεθε ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ. Δθδφζεθαλ νη απνθάζεηο: 
5415/2005 πξνδηθαζηηθή, 1449/2007 νξηζηηθή ηνπ ηδίνπ δηθαζηεξίνπ θαη 5083/2009 
ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ. Σελ αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο δεηεί ν αλαηξεζείσλ 
κε ηελ απφ 9 Γεθεκβξίνπ 2009 2010 αίηεζή ηνπ σο θαη ην απφ 21 Φεβξνπαξίνπ 
2011 ηδηαίηεξν δηθφγξαθν πξφζζεηνπ ιφγνπ. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο απηήο, πνπ εθθσλήζεθε απφ ην πηλάθην, νη 
δηάδηθνη παξαζηάζεθαλ, φπσο ζεκεηψλεηαη πην πάλσ. Ο Δηζεγεηήο Αξενπαγίηεο 
Γεκήηξηνο Κξάλεο αλέγλσζε ηελ απφ 24 Μαξηίνπ 2011 έθζεζή ηνπ, κε ηελ νπνία 
εηζεγήζεθε λα γίλνπλ δεθηνί ν πξψηνο θαη ελ κέξεη ν ηέηαξηνο ιφγνο ηεο αίηεζεο 
αλαίξεζεο, θαζψο θαη ν κνλαδηθφο πξφζζεηνο ιφγνο αλαίξεζεο ηνπ απφ 21.2.2011 
ηδηαίηεξνπ δηθνγξάθνπ, λα απνξξηθζνχλ νη ινηπνί ιφγνη θαη λα αλαηξεζεί σο πξνο 
ηνλ αλαηξεζείνληα ε πξνζβαιιφκελε ππ' αξηζ. 5083/2009 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ 
Αζελψλ. Ο πιεξεμνχζηνο ηνπ αλαηξεζείνληνο δήηεζε ηελ παξαδνρή ηεο αηηήζεσο, 
ν πιεξεμνχζηνο ησλ αλαηξεζηβιήησλ ηελ απφξξηςή ηεο, θαζέλαο δε ηελ θαηαδίθε 
ηνπ αληηδίθνπ κέξνπο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπο. 



ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

1. Με ηελ θξηλφκελε αίηεζε αλαίξεζεο πξνζβάιιεηαη ε αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ 
εθδνζείζα θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία ππ' αξηζ. 5083/2009 ηειεζίδηθε απφθαζε ηνπ 
Δθεηείνπ Αζελψλ, ε νπνία, αθνχ δέρζεθε απφ ηππηθήο θαη νπζηαζηηθήο πιεπξάο 
ηελ απφ 30.5.2007 έθεζε ησλ ήδε αλαηξεζηβιήησλ θαηά ηεο ππ' αξηζ. 1449/2007 
νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη εμαθάληζε ηελ 
απφθαζε απηή, πνπ εθδφζεθε κεηά ηελ ππ' αξηζ. 5415/2005 ελ κέξεη νξηζηηθή 
απφθαζε ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ, δέρζεθε αθνινχζσο ελ κέξεη σο πξνο φινπο ηνπο 
ελαγνκέλνπο ηελ απφ 30.1.2004 αγσγή ησλ αλαηξεζηβιήησλ, πνπ είρε απνξξηθζεί 
κφλνλ σο πξνο ηελ ηξίηε ησλ ελαγνκέλσλ, ελψ είρε γίλεη ζε κηθξφηεξε έθηαζε δεθηή 
έλαληη ησλ ινηπψλ ελαγνκέλσλ, θαη αλαγλψξηζε φηη ν ήδε αλαηξεζείσλ, εηο 
νιφθιεξν κε ηνπο ινηπνχο ελαγνκέλνπο, ησλ νπνίσλ απέξξηςε ηηο 
ζπλεθδηθαζζείζεο εθέζεηο θαηά ηεο απηήο πξσηφδηθεο απφθαζεο, ππνρξενχληαη λα 
θαηαβάινπλ κε ην λφκηκν ηφθν ζε θαζέλαλ απφ ηνπο αλαηξεζηβιήηνπο ην πνζφ ησλ 
50.000 επξψ, σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ ηεο ςπρηθήο νδχλεο ηνπο, πνπ 
πξνθιήζεθε απφ ηελ αδηθνπξαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο (ελαγνκέλσλ), θαζψο θαη ην 
πνζφ ησλ 7.336 επξψ ζηελ πξψηε εηδηθφηεξα ησλ αλαηξεζηβιήησλ, πνπ είρε 
παξαιεηθζεί λα επηδηθαζζεί κε ηελ πξσηφδηθε απφθαζε θαη αθνξά απνδεκίσζή 
ηεο γηα ηα έμνδα θεδείαο ηνπ απνβηψζαληνο εμ αηηίαο ηεο αδηθνπξαθηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ αληηδίθσλ ηεο ζπδχγνπ ηεο, ζηα νπνία απηή ππνβιήζεθε. 
Παξαδεθηά επίζεο κε ηδηαίηεξν δηθφγξαθν ν αλαηξεζείσλ άζθεζε σο πξνο 
πξνζβαιιφκελν κε ηελ αίηεζε αλαίξεζεο θεθάιαην ηεο εθεηεηαθήο απφθαζεο 
πξφζζεην ιφγν (άξζξ. 569§2 ΚΠνιΓ), ν νπνίνο πξέπεη λα ζπλεμεηαζζεί κε ηνπο 
ιφγνπο ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο. 

2. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 24 ηνπ α.λ. 1565/1939 "πεξί θψδηθνο αζθήζεσο ηνπ 
ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο", πνπ δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ΑΚ 
θαηά ην άξζξ. 47 ηνπ ΔηζΝΑΚ, 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 ειαθξηά, 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). ηελ πεξίπησζε απηή ν ηαηξφο επζχλεηαη αλαιφγσο θαη γηα 
θαηαβνιή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ηνπ παζφληνο αζζελνχο ή 
ςπρηθήο νδχλεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο απνβηψζαληνο αζζελνχο θαηά ηνπο 
φξνπο ησλ άξζξ. 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. Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο ζαθψο ζπλάγεηαη φηη ε 
δηελέξγεηα ηαηξηθψλ πξάμεσλ, αλεμάξηεηα αλ απηέο είλαη απιέο δηαγλσζηηθέο ή 
ζεξαπεπηηθέο, πξνυπνζέηεη ηελ ειεχζεξε ζπλαίλεζε ηνπ αζζελνχο, πνπ πξέπεη λα 
δίλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη αθνχ ν αζζελήο έρεη θαηάιιεια ελεκεξσζεί σο πξνο 
ην ζθνπφ θαη ηε θχζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο, θαζψο θαη σο πξνο ηα επαθφινπζα θαη 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηή ελδερνκέλσο ζπλεπάγεηαη. Η χπαξμε δειαδή έγθπξεο 
ζπλαίλεζεο ηνπ αζζελνχο πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε πιήξε ελεκέξσζή ηνπ 
θαηά ηελ παξαπάλσ έλλνηα απφ ηνλ ηαηξφ πνπ πξφθεηηαη λα ελεξγήζεη ηελ ηαηξηθή 
πξάμε, αιιά θαη απ' απηφλ πνπ δηέγλσζε πξνεγνπκέλσο ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο 
ηεο ηαηξηθήο πξάμεο θαη ηε ζπλέζηεζε ζηνλ αζζελή, αθνχ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο 
είλαη φκνηνη νη θίλδπλνη πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηνλ αζζελή θαη νη νπνίνη πξέπεη λα 
θαιπθζνχλ κε ηε ζπλαίλεζή ηνπ. Πεξαηηέξσ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ιφγνπ αλαίξεζεο 
απφ ηνλ αξηζκφ 19 ηνπ άξζξ. 559 ΚΠνιΓ, ε απφθαζε δελ έρεη λφκηκε βάζε θαη 
πθίζηαηαη έηζη εθ πιαγίνπ παξάβαζε θαλφλα νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, 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. (ΟιΑΠ 
1/1999). Δηδηθφηεξα αληηθαηηθέο αηηηνινγίεο έρεη ε απφθαζε, φηαλ ηα πξαγκαηηθά 
πεξηζηαηηθά πνπ ζηεξίδνπλ ην απνδεηθηηθφ πφξηζκά ηεο γηα θξίζηκν δήηεκα, δειαδή 
γηα δήηεκα αλαθνξηθά κε ηζρπξηζκφ ησλ δηαδίθσλ πνπ ηείλεη ζηε ζεκειίσζε ή ζηελ 
θαηάιπζε ηνπ επίδηθνπ δηθαηψκαηνο, ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 
αιιειναλαηξνχληαη, απνδπλακψλνληαο έηζη ηελ θξίζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ 
ππαγσγή ή κε ηεο αηνκηθήο πεξίπησζεο ζην πξαγκαηηθφ ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα 
νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, πνπ ζπληζηά θαη ην λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ηεο αηνκηθήο 
πεξίπησζεο. Δμ άιινπ 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 άξζξ. 559 αξηζ. 19 ΚΠνιΓ, αλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ αλέιπζε ηδηαηηέξσο 
ή δηεμνδηθά ηα επηρεηξήκαηα ησλ δηαδίθσλ πνπ δελ ζπληζηνχλ απηνηειείο 
ηζρπξηζκνχο ηνπο (ΑΠ 1266/2011? 221/2012). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ 
ηελ παξαδεθηή επηζθφπεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο (άξζξ. 561§2 ΚΠνιΓ) 



πξνθχπηεη φηη απηή δέρζεθε, κεηαμχ άιισλ, σο πξνο ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο θαη 
ηα αθφινπζα: "Ο Μ. Π., ζχδπγνο ηεο πξψηεο ελάγνπζαο θαη παηέξαο ησλ δπν 
άιισλ ελαγφλησλ (αλαηξεζηβιήησλ), άξρηζε απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ έηνπο 2000 λα 
παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ πξψην ελαγφκελν, ηαηξφ-θαξδηνιφγν (αλαηξεζείνληα), 
δηφηη έπαζρε απφ ππεξιηπηδαηκία, δειαδή απμεκέλεο ρνιεζηεξίλεο ζην πιάζκα ηνπ 
αίκαηνο... ηηο 20.1.2000 ν πξψηνο ελαγφκελνο πξαγκαηνπνίεζε triplex θαξδηάο 
ζηνλ αλσηέξσ, κε ην νπνίν δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα: "Πάρνο κεζνθνηιηαθνχ 
δηαθξάγκαηνο 13.5 mm, αξηζηεξή θνηιία: ππεξηξνθία ησλ ηνηρσκάησλ θαη θαιή 
ζπζπαζηηθφηεηα, θνιπνθνηιηαθέο βαιβίδεο: ήπηα πξφπησζε πξφζζηαο γισρίλνο 
κεηξνεηδνχο, αλεπάξθεηα κηηξνεηδνχο βαιβίδαο 1/4 θαη δηαθπγή ηεο ηξηγιψρηλνο". 
ηηο 23.3.2000 ν Μ. Π. επηζθέθζεθε εθ λένπ ηνλ πξψην ελαγφκελν, ν νπνίνο ηνπ 
ρνξήγεζε γηα ηελ αλσηέξσ πάζεζε ηεο ππεξιηπηδαηκίαο αηνξβξαζηαηίλε Lipitor. 
ηηο 28.3.2000 ν αλσηέξσ αζζελήο επηζθέθζεθε θαη πάιη ηνλ πξψην ελαγφκελν, ν 
νπνίνο ηνπ ρνξήγεζε επηπιένλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ θαξκάθνπ θαη 
ρνιπζηπξακίλε Questran. ηηο 18.4.2000 ν ίδηνο αζζελήο επαλεμεηάζζεθε απφ ηνλ 
πξψην ελαγφκελν, ν νπνίνο καδί κε ηελ αλσηέξσ θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ 
ππεξιηπηδαηκία ηνπ πξνζέζεζε θαη ηελ πηξαθεηάκε Nootrop, ην αθεηπινζαιηθπιηθφ 
νμχ Salospir θαη ηελ δηππξηδακφιε Persantin 75. ηηο 20.6.2000 ν Μ. Π. εμεηάζζεθε 
εθ λένπ απφ ηνλ πξψην ελαγφκελν, ν νπνίνο ηνπ επαλέιαβε ηελ ίδηα αληηιηπηδαηκηθή 
αγσγή, ηελ πηξαθεηάκε, ην αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ, ηελ δηπηξηδακφιε θαη ηνλ 
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν. Σα αλσηέξσ επαλαιήθζεθαλ θαη ζηηο 19.7.2000 θαη 
17.10.2000. ηε ζπλέρεηα θαη ελψ ην θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ έηνπο ν αλσηέξσ αζζελήο 
βξηζθφηαλ ζε δηαθνπέο, έλνησζε, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλέβεη κηα αλεθφξα, 
πφλν ζην ζηήζνο θαη ιαράληαζκα. ηηο 3.11.2000 ν Μ. Π. επηζθέθζεθε καδί κε ηε 
ζχδπγφ ηνπ ηνλ πξψην ελαγφκελν ζην ηαηξείν ηνπ, φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εμέηαζήο ηνπ ν ελ ιφγσ αζζελήο επηζήκαλε ζηνλ ηαηξφ ηνπ ηελ αλεζπρία ηεο 
ζπδχγνπ ηνπ γηα ην αλσηέξσ πεξηζηαηηθφ, πνπ ηνπ ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
δηαθνπψλ ηνπ. Ο πξψηνο ελαγφκελνο, αθνχ πξαγκαηνπνίεζε ζηνλ αζζελή 
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη επίζεο triplex-ππεξερνθαξδηνγξάθεκα, θαηέγξαςε ζην 
βηβιηάξην αζζελείαο ηνπ ηελ εληνιή λα ππνβιεζεί ζε ζηαηηθφ θαη δπλακηθφ 
ζπηλζεξνγξάθεκα κπνθαξδίνπ κε ην ξαδηντζφηνπν 201 ηνπ ζαιίνπ θαη λα θάλεη ηηο 
εμήο εμεηάζεηο: Γεληθή αίκαηνο, ΣΚΔ, ζάθραξν, νχξα, θξεαηηλίλε, ρνιεζηεξίλε, HDL, 
LDL, γGT, αιθαιηθή θσζθαηάζε. Δπηπξφζζεηα ηνπ ρνξήγεζε θαη δηληηξηθφ 
ηζνζνξβίηε Pensordil 5 mg, ζε δφζε πνπ ρνξεγείηαη ππνγιψζζηα γηα ηε ζεξαπεία 
ησλ ζηεζαγρηθψλ επεηζνδίσλ. πγρξφλσο θαηαρψξεζε ζην βηβιηάξην αζζελείαο ηνπ 
Μ. Π. ζηε ζέζε λφζεκα: "πξνθάξδην άιγνο-ζηεζάγρε". ην αλσηέξσ 
θαξδηνγξάθεκα, πνπ ν πξψηνο ελαγφκελνο δηελήξγεζε ζηηο 3.11.2000, 
αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο: "anterolateral ST-T abnormalities, possible 
ischemia, minimal ST elevation, inferior leads". Σξείο εκέξεο αξγφηεξα, ζηηο 
6.11.2000, ν Μ. Π. επηζθέθζεθε θαη πάιη ηνλ πξψην ελαγφκελν ζην ηαηξείν ηνπ, 
νπφηε ν ηειεπηαίνο θαηέγξαςε θαη πάιη ζην αηνκηθφ βηβιηάξην ηνπ αζζελνχο 
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα κε ηε δηάγλσζε ηνπ "πξνθάξδηνπ άιγνπο". ηηο 7.11.2000 ν 
πξψηνο ελαγφκελνο πξαγκαηνπνίεζε δεχηεξν triplex θαξδηάο, κε ην νπνίν 
δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα: "... Πάρνο κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο 12 mm, 
θνιπνθνηιηαθέο βαιβίδεο ... αλεπάξθεηα 1/4, δηαθπγή ηεο ηξηγιψρηλαο, αιιά θαη 
δηαζηνιηθή δπζιεηηνπξγία αξηζηεξάο θνηιίαο ηχπνπ παξαηεηακέλεο ράιαζεο κε 
θχκα Δ<Α απφ ηε κηηξνεηδή ξνή". ηε ζπλέρεηα ν αλσηέξσ αζζελήο, πξνθεηκέλνπ 
λα ππνβιεζεί ζηελ εμέηαζε ηνπ ζηαηηθνχ θαη δπλακηθνχ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο 
κπνθαξδίνπ κε ην ξαδηντζφηνπν 201 ηνπ ζαιίνπ, ηελ νπνία ηνπ είρε 
ζπληαγνγξαθήζεη ν πξψηνο ελαγφκελνο, απεπζχλζεθε ζηελ ηέηαξηε ελαγνκέλε, ε 



νπνία επί ηεο νδνχ ..., ..., δηαηεξεί θαη εθκεηαιιεχεηαη Ιλζηηηνχην Ιαηξηθήο 
Απεηθφληζεο κε ηελ εηαηξηθή επσλπκία "ΑΚΣΙΝΟΓΙΑΓΝΩΗ ΑΔ", ε νπνία αλέιαβε, 
έλαληη ακνηβήο, λα εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ εμέηαζε κε ηαηξνχο ηεο δηθήο ηεο επηινγήο 
θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο δεχηεξν θαη ηξίηε ησλ ελαγνκέλσλ. Δμ απηψλ ν δεχηεξνο 
ελαγφκελνο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θαξδηνιφγνπ παξείρε ηηο ηαηξηθέο ηνπ ππεξεζίεο 
ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηελ 13ε έσο ηε 16ε ψξα ... ηειψληαο έηζη ζε ζρέζε 
εμάξηεζεο-πξφζηεζεο κε ηελ ηέηαξηε ελαγνκέλε ... Η ηξίηε ησλ ελαγνκέλσλ, 
ππξεληθή ηαηξφο, ιεηηνπξγνχζε ζην φλνκα ην δηθφ ηεο (βι. ηελ κε αξηζκφ 6709/2000 
απφθαζε ηεο Ννκάξρνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία ηεο ρνξεγήζεθε άδεηα ιεηηνπξγίαο) 
Δξγαζηήξην Ππξεληθήο Ιαηξηθήο ζε κηζζσκέλν απφ ηελ ηέηαξηε ελαγνκέλε 
δηακέξηζκα ηνπ ηέηαξηνπ νξφθνπ, πνπ βξηζθφηαλ ζηελ ίδηα νηθνδνκή, φπνπ 
ιεηηνπξγνχζε θαη ην Ιλζηηηνχην Ιαηξηθήο Απεηθφληζεο ηεο ηέηαξηεο ελαγνκέλεο. Η 
ηξίηε ελαγνκέλε, θαηφπηλ εληνιήο θαη κε ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο 
ηέηαξηεο ελαγνκέλεο, εθηεινχζε ηαηξηθέο πξάμεηο ζε αζζελείο ηεο ηέηαξηεο 
ελαγνκέλεο, νη νπνίνη είραλ απεπζπλζεί θαη είραλ ζπκθσλήζεη κε ηελ ίδηα ηελ 
εθηέιεζε δηαθφξσλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ. Η ηξίηε ελαγνκέλε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο πξάμεο ηεινχζε ζε ζρέζε πξφζηεζεο κε ηελ ηέηαξηε 
ελαγνκέλε, θαζφζνλ θαη' εληνιή ηεο ηειεπηαίαο θαη ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ φξηζε 
απηή, αλέιαβε λα εθηειέζεη ηελ σο άλσ ηαηξηθή εμέηαζε ζηνλ Μ. Π., ηειψληαο έηζη 
ζε εμάξηεζε κε ηελ ηέηαξηε ελαγνκέλε, αθνχ παξά ηελ αλεμαξηεζία ηεο ηξίηεο 
ελαγνκέλεο αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ησλ θχξησλ ηαηξηθψλ θαζεθφλησλ ηεο, ε 
επαγγεικαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ελέπηπηε ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ 
θχθιν δξάζεο ηεο ηέηαξηεο ελαγνκέλεο. Αθνινχζσο, ζηηο 10.11.2000 θαη πεξί ψξα 
16.30 ν αλσηέξσ αζζελήο, ζπλνδεπφκελνο θαη απφ ηε ζχδπγφ ηνπ, πξνζήιζε ζην 
Ιλζηηηνχην Ιαηξηθήο Απεηθφληζεο ηεο ηέηαξηεο ελαγνκέλεο πξνθεηκέλνπ λα 
ππνβιεζεί ζηε δηαγλσζηηθή εμέηαζε ηνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο κε ελδνθιέβηα 
έλεζε δηπηξηδακφιεο θαη ην ξαδηντζφηνπν ζάιην 201, ε νπνία δηελεξγήζεθε κε ηε 
ζχκπξαμε ηαηξνχ θαξδηνιφγνπ θαη ππξεληθήο ηαηξνχ ζην εξγαζηήξην ηεο ηξίηεο 
ελαγνκέλεο. Ο αζζελήο ηνπνζεηήζεθε ζην εηδηθφ εμεηαζηηθφ θξεβάηη, φπνπ 
ππνβιήζεθε ζηελ πξψηε "δπλακηθή" θάζε ηνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο κε 
ελδνθιέβηα έλεζε δηπηξηδακφιεο θαη ην ξαδηντζφηνπν ζάιην 201 απφ ηνπο δεχηεξν 
θαη ηξίηε ησλ ελαγνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα ν αζζελήο ηνπνζεηήζεθε ζην ηνκνγξαθηθφ 
θξεβάηη ηεο (γ) θάκεξαο θαη δεηήζεθε απ' απηφλ λα παξακείλεη αθίλεηνο επί 20-25 
ιεπηά ηεο ψξαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 10-15 ιεπηά ηεο 
ψξαο κεηά ηελ έλαξμε απηήο, ν αζζελήο άξρηζε λα δηακαξηχξεηαη, δεηψληαο λα 
ηειεηψζεη ε δνθηκαζία θνπψζεσο δηφηη αηζζαλφηαλ δπζθνξία θαη πνλνχζαλ νη 
βξαρίνλέο ηνπ. Η πξψηε ελάγνπζα, αθνχγνληαο ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ ζπδχγνπ ηεο, 
δήηεζε απφ ηελ ηξίηε ελαγνκέλε λα δηαθνπεί ε εμέηαζε, πιελ φκσο ε ηειεπηαία ηεο 
απάληεζε φηη φινη νη αζζελείο θάλνπλ ην ίδην θαη φηη έπξεπε λα αλακείλεη ν αζζελήο 
πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε πξψηε θάζε ηεο εμέηαζεο. Μεηά ην ηέινο ηεο 
πξψηεο θάζεο ν αζζελήο ζεθψζεθε γηα λα θαζίζεη ζηελ αίζνπζα αλακνλήο, ψζηε 
κεηά ηελ παξέιεπζε 2,5 - 3 σξψλ λα ππνβιεζεί ζηε δεχηεξε θάζε ηεο εμέηαζεο, 
πιελ φκσο κεηά ηελ έγεξζή ηνπ απηή κεηέβε εμαζζελεκέλνο απφ ηελ σο άλσ 
πξψηε θάζε ζηελ ηνπαιέηα ηνπ ηαηξείνπ, φπνπ έθηπζε ξνδφρξνα πηχεια. 
Δμεξρφκελνο δε απφ ηελ ηνπαιέηα παξνπζίαζε σρξφηεηα, ςπρξά άθξα, εθίδξσζε 
θαη θάζηζε ζηνλ θάζηζκα, φπνπ ιηπνζχκεζε θαη παξνπζίαζε απψιεηα ζπλεηδήζεσο. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε 30 ιεπηψλ ν ελ ιφγσ αζζελήο, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ 
δεχηεξν ελαγφκελν, κεηαθέξζεθε κε αζζελνθφξν ηεο ηέηαξηεο ελαγνκέλεο ζην 
λνζνθνκείν ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ, πιελ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ θαηέιεμε. ηελ ππ' αξηζ. 
3542/11.11.2000 ηαηξνδηθαζηηθή έθζεζε λεθξνςίαο-λεθξνηνκίαο, πνπ ζπλέηαμε ν 



ηαηξνδηθαζηήο Δ. Ν., σο αηηία ζαλάηνπ αλαγξάθεηαη "παιαηφ θαη πξφζθαην 
έκθξαγκα κπνθαξδίνπ. Ομχ πλεπκνληθφ νίδεκα, ππεξηξνθία θαξδίαο, παιαηέο 
νπιέο κπνθαξδίνπ, νπηζζίνπ ηνηρψκαηνο θαη πξφζθαηε αηκνξξαγηθή δηήζεζε 
απηνχ". Δπίζεο ζην απφ 11.11.2000 πηζηνπνηεηηθφ ζαλάηνπ, πνπ ζπλέηαμε ν ίδηνο 
ηαηξνδηθαζηήο, σο αηηία ζαλάηνπ αλαθέξεηαη "παιαηφ θαη πξφζθαην έκθξαγκα ηνπ 
κπνθαξδίνπ". Απφ ηα πξναλαθεξφκελα απνδεηθηηθά κέζα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ' 
αξηζ. 81/ 2006 ηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε ηνπ θαξδηνιφγνπ Γ. ., πνπ 
δηελεξγήζεθε δπλάκεη ηεο 5415/2005 κε νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ πξσηνβάζκηνπ 
δηθαζηεξίνπ, θαη ηηο ηαηξηθέο γλσκνδνηήζεηο ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ, πνπ 
πξνζθνκίδνληαη κε επίθιεζε απφ ηα δηάδηθα κέξε, απνδείρζεθε πιήξσο θαη 
αλακθηβφισο φηη ν ζάλαηνο ηνπ Μ. Π. επήιζε ζπλεπεία εκθξάγκαηνο ηνπ 
κπνθαξδίνπ επί ζπλππάξρνληνο παιαηνχ εκθξάγκαηνο, εθδεισζέληνο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο δνθηκαζίαο θνπψζεσο κε δππηξηδακφιε ... Οθείιεηαη 
δε ζε βαξεία ακέιεηα ησλ πξψηνπ, δεχηεξνπ θαη ηξίηεο ησλ ελαγνκέλσλ, νη νπνίνη, 
θαίηνη ήηαλ ππφρξενη ιφγσ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ζε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη 
επηκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ηαηξηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, δελ ελήξγεζαλ 
ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, αιιά ππέπεζαλ ζηα 
αθφινπζα ηαηξηθά ζθάικαηα, ηα νπνία είραλ σο απνηέιεζκα λα ππνζηεί ν αζζελήο 
Μ. Π., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο δνθηκαζίαο θνπψζεσο, έκθξαγκα 
κπνθαξδίνπ, απφ ην νπνίν σο κφλεο ελεξγνχ αηηίαο επήιζε ν ζάλαηφο ηνπ. 
πγθεθξηκέλα: α) Ο πξψηνο ελαγφκελνο, ηαηξφο θαξδηνιφγνο, κπνξνχζε απφ ηελ 
πεξηγξαθή ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνχο Μ. Π. θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
νπηζζνζηεξληθφ άιγνο ζε εξεκία θαη ζε πξνζπάζεηα θαη ηα επξήκαηα ησλ δπν 
ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ, ζηα νπνία ν αζζελήο είρε ππνβιεζεί ζην ηαηξείν ηνπ ελ 
ιφγσ ελαγνκέλνπ, ζηηο 3.11.2000 θαη 6.11.2000, ηα νπνία παξνπζίαδαλ θαηάζπαζε 
ηνπ ST θαη αλαζηξνθή ηνπ Σ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, 
λα δηαγλψζεη φηη έπαζρε απφ ζηεθαληαία λφζν θαη απφ 3.11.2000 θαη απφ 
ζηεζάγρε. Δπίζεο είρε δηαπηζηψζεη ηελ ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη 
φθεηιε σο εθ ηνχηνπ λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη θάζε ζεκαληηθή ππεξηξνθία ηνπ 
κπνθαξδίνπ πξνδηαζέηεη γηα νμχ, άκεζν θαξδηαθφ ζάλαην. Δμ άιινπ θαηά ηελ 
επίζθεςε ηνπ αλσηέξσ αζζελνχο ζην ηαηξείν ηνπ πξψηνπ ελαγνκέλνπ, ζηηο 
3.11.2000, ν ηειεπηαίνο κεηά ηελ θαηαγξαθή ζε ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ζηνλ αζζελή ηελ ίδηα εκέξα, φηη ππήξραλ ζε φιεο ηηο 
πξνζζηνπιάγηεο απαγσγέο ραξαθηεξηζηηθέο αιινηψζεηο ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ, 
ν αλσηέξσ ηαηξφο θαηέγξαςε ζην βηβιηάξην λνζειείαο ηνπ σο άλσ αζζελνχο γηα 
πξψηε θνξά ζηε ζέζε λφζεκα ηα εμήο: "πξνθάξδην άιγνο-ζηεζάγρε" θαη ηνπ 
ρνξήγεζε ππνγιψζζηα δηζθία γηα ηε ζεξαπεία ησλ ζηεζαγρηθψλ επεηζνδίσλ 
Pensordil 5 mg. Η δηάγλσζε δε ζηεζάγρε θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά ζην 
βηβιηάξην λνζειείαο ηνπ αζζελνχο ζηηο 3.11.2000. Δίλαη δε πιένλ ζεκαληηθά ηα 
αλαγξαθφκελα ζηελ ππ' αξηζ. 81/2006 ηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε: "Η 
πηζαλφηεηα λα έπαζρε απφ αζηαζή ζηεζάγρε ν απνβηψζαο δελ κπνξεί λα 
επηβεβαησζεί ή λα απνθιεηζζεί απφ ηελ παξνχζα πξαγκαηνγλσκνζχλε, θαζψο 
απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν κε βάζε ην ηζηνξηθφ. Οη ελάγνληεο ηζρπξίδνληαη φηη ν 
απνβηψζαο παξνπζίαζε ελνριήκαηα εξεκίαο αθφκε θαη ηελ ίδηα εκέξα ηεο 
εμέηαζεο. Αλ ν ηζρπξηζκφο απηφο είλαη αιεζήο θαη ν εμεηάδσλ θαξδηνιφγνο ήηαλ 
ελήκεξνο απηήο ηεο θαηάζηαζεο, φθεηιε λα είρε δηαγλψζεη αζηαζή ζηεζάγρε θαη λα 
παξαπέκςεη άκεζα ηνλ αζζελή γηα λνζειεία θαη ζεξαπεία ζε εθεκεξεχνλ 
λνζνθνκείν. Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ε δηάγλσζε αζηαζνχο ζηεζάγρεο ή 
νμένο ζηεθαληαίνπ ζπλδξφκνπ γεληθφηεξα, είλαη θαη' αξρήλ θιηληθή θαη ζηεξίδεηαη 
θαηά θχξην ιφγν ζηε ιεπηνκεξή θαη πξνζεθηηθή ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ ...". Ο πξψηνο 



ελαγφκελνο ηζρπξίδεηαη φηη ν ελ ιφγσ αζζελήο έπαζρε απφ ζηαζεξή ζηεζάγρε θαη 
επνκέλσο δελ ππήξρε θίλδπλνο απφ ηε δηελέξγεηα ηεο αλσηέξσ εμέηαζεο. Ο 
ηζρπξηζκφο απηφο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο θαη' νπζίαλ, θαζφζνλ ε 
θαηαγξαθή ηεο αζζέλεηαο ζηεζάγρε ζην βηβιηάξην αζζελείαο ηνπ αζζελνχο έγηλε γηα 
πξψηε θνξά ζηηο 3.11.2000, επηπξφζζεηα δε ηα ζπκπηψκαηα, πνπ παξνπζίαδε ν 
αζζελήο θαηά ηηο επηζθέςεηο ηνπ ζην ηαηξείν ηνπ ελαγνκέλνπ ζηηο 3.11.2000 θαη ζηηο 
6.11.2000 παξέπεκπαλ ζε αζηαζή θαη φρη ζηαζεξή ζηεζάγρε, πνπ ν ηειεπηαίνο 
ηζρπξίδεηαη. Δπνκέλσο ν πξψηνο ελαγφκελνο φθεηιε λα δηαπηζηψζεη απφ ηε ιήςε 
ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ησλ ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ, ζηα νπνία ν αλσηέξσ αζζελήο 
είρε ππνβιεζεί, φηη ν αζζελήο έπαζρε απφ αζηαζή ή έζησ ζηαζεξή ζηεζάγρε θαη 
λα ηνλ παξαπέκςεη ζε θάζε πεξίπησζε ακέζσο γηα λνζειεία θαη ζεξαπεία ζε 
εθεκεξεχνλ λνζνθνκείν θαη φρη λα ηνπ ζπζηήζεη λα ππνβιεζεί ζε δνθηκαζία 
θαξκαθεπηηθήο θφπσζεο κε ζάιην θιπ. Λφγσ δε ησλ κεηαβνιψλ-αιινηψζεσλ, πνπ 
παξνπζίαδαλ ηα αλσηέξσ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα θαη νη νπνίεο ήηαλ ελδεηθηηθέο 
ηζραηκίαο, πνπ κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε έκθξαγκα, έπξεπε λα δψζεη εληνιή ζηνλ 
αζζελή γηα ηε δηελέξγεηα βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ ησλ ελδχκσλ CP, CK-MB θαη ησλ 
ηξνπνληλψλ, νη νπνίεο ζα θαηαδείθλπαλ, άλεπ άιινπ ηηλφο, ηελ χπαξμε ή κε 
εμειηζζφκελνπ εκθξάγκαηνο, ψζηε εάλ απηέο απέβαηλαλ ζεηηθέο, ζε θακία 
πεξίπησζε δελ έπξεπε λα ππνβιεζεί ζε θαξκαθεπηηθή δνθηκαζία θνπψζεσο κε 
ζάιην θιπ, αιιά αληίζεηα λα δηαηάμεη ηελ άκεζε εηζαγσγή ηνπ ζε λνζνθνκείν ... 
Σέινο ν αλσηέξσ ελαγφκελνο κε ζρεηηθφ ιφγν ηεο έθεζήο ηνπ ηζρπξίδεηαη φηη δελ 
ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα αλάκεζα ζην ππνηηζέκελν ηαηξηθφ ηνπ ζθάικα θαη ηνλ 
επειζφληα ζάλαην ηνπ αζζελνχο. Η ελ ιφγσ αηηίαζε ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο 
αβάζηκε θαη' νπζίαλ, θαζφζνλ ν ζάλαηνο ηνπ Μ. Π. επήιζε ζπλεπεία εκθξάγκαηνο 
ηνπ κπνθαξδίνπ επί ζπλππάξρνληνο παιαηνχ εκθξάγκαηνο, εθδεισζέληνο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο απηήο δνθηκαζίαο θνπψζεσο κε δηπηξηδακφιε, ηελ 
νπνία ζπληαγνγξάθεζε ν πξψηνο ελαγφκελνο θαη ε νπνία αληελδείθλπην παληειψο 
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ιφγσ ηεο αζηαζνχο ζηεζάγρεο ηνπ ελ ιφγσ 
αζζελνχο. Δπνκέλσο ν επειζψλ ζάλαηνο ηνπ αζζελνχο αληηθεηκεληθψο ηειεί ζε 
αηηηψδε ζπλάθεηα κε ηελ ελ ιφγσ εζθαικέλε ηαηξηθή πξάμε ηνπ πξψηνπ 
ελαγνκέλνπ. β) Ο δεχηεξνο ελαγφκελνο, ν νπνίνο καδί κε ηελ ηξίηε εθηέιεζαλ ηελ 
πξψηε θάζε ηεο σο άλσ θαξκαθεπηηθήο δνθηκαζίαο θνπψζεσο, φθεηιε, 
ελεξγψληαο κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ήηνη ηα δηδάγκαηα 
απηήο θαη ηελ πείξα, πνπ απνθηήζεθε απφ απηά, λα δεηήζεη απφ ηνλ αζζελή λα ηνπ 
πξνζθνκίζεη ηα δπν ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα, πνπ είραλ γίλεη απφ ηνλ ζεξάπνληα 
ηαηξφ ηνπ θαη λα αξλεζεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ εμέηαζεο πξηλ 
ιάβεη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ην πιήξεο ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο. Δπηπξφζζεηα ν ίδηνο 
έπξεπε λα δηελεξγήζεη ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα ζηνλ αζζελή πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε 
ζ' απηφλ ηεο δππηξηδακφιεο θαη ηνπ ξαδηντζνηφπνπ, ν δε ηζρπξηζκφο ηνπ αλσηέξσ 
φηη ελήξγεζε ειεθξνθαξδηνγξάθεκα ζηνλ ελ ιφγσ αζζελή ζηηο 16.30 θαη φηη 
ιαλζαζκέλα αλαγξάθεθε σο ψξα δηελέξγεηαο απηνχ ε 17.52 δελ θξίλεηαη πεηζηηθφο 
θαη αλαηξέπεηαη απφ ηα έγρξσκα θηικο απεηθνλίζεσο ζηελ (γ) θάκεξα , ηα νπνία 
θέξνπλ απνηππσκέλε ηελ έλδεημε 16.30, γεγνλφο πνπ δηαςεχδεη ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ 
φηη δηελήξγεζε ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα ζηνλ αζζελή πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο 
δππηξηδακφιεο θαη δπν ιεπηά αξγφηεξα απφ ηε ρνξήγεζε ξαδηντζφηνπνπ ζαιίνπ. 
Πεξαηηέξσ απνδείρζεθε φηη δεθαπέληε ιεπηά κεηά ηελ έγρπζε ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ νπζηψλ ν αζζελήο παξαπνλέζεθε εληφλσο γηα πφλν ζηνπο 
βξαρίνλεο θαη δπζθνξία θαη δήηεζε ηε δηαθνπή ηεο ελ ιφγσ εμέηαζεο. Δπνκέλσο αλ 
ν δεχηεξνο ελαγφκελνο είρε δηελεξγήζεη ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα ζηνλ αζζελή 
ζηηο 16.30, ην νπνίν ήηαλ παζνινγηθφ... έπξεπε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 



πξναλαθεξζέληα ελνριήκαηα ηνπ αζζελνχο κεηά ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο, λα 
δηαθφςεη ακέζσο ηελ ελ ιφγσ εμέηαζε θαη λα θάλεη ελδνθιέβηα έγρπζε 
ακπλνθπιιίλεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαξγήζεη ηε δξάζε ηεο δηπηξηδακφιεο θαη ηεο 
αγγεηνδηαζηνιήο ζηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο. Δμ άιινπ ν αλσηέξσ ελαγφκελνο κεηά 
ηελ εκθάληζε ηεο ζηεζαγρηθήο θξίζεο ζηνλ αζζελή δελ πξνέβε ζε 
θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε κε κέζα βαζηθήο ππνζηήξημεο ηεο δσήο, φπσο 
είλαη ν αζθφο AMBU, ε ηξαρεηνζσιήλα ή ν απηληδσηήο, αιιά ζε αλαπλνή ζηφκα κε 
ζηφκα. Απφ δε ηελ έθζεζε λεθξνςίαο δελ απνδεηθλχεηαη φηη ν πξναλαθεξφκελνο 
ηαηξφο πξνέβε ζε δηαζσιήλσζε ηνπ αζζελνχο, θαζφζνλ ν ηαηξνδηθαζηήο ζηελ ελ 
ιφγσ έθζεζε δελ αλαθέξεη επξήκαηα ζηελ ηξαρεία, ηα νπνία ζα έπξεπε λα 
ππήξραλ, αλ πξάγκαηη ν ηαηξφο, δψληνο ηνπ αζζελνχο, είρε πξνβεί ζε πλεπκνληθή 
αλάλεςε κε ηξαρεηνζσιήλα. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα απνδείρζεθε φηη ζην 
αλσηέξσ Δξγαζηήξην Ππξεληθήο Ιαηξηθήο δελ ππήξραλ ηα απαξαίηεηα θαη 
θαηάιιεια κέζα θαξδηνπλεπκνληθήο αλαλήςεσο... παξά ην γεγνλφο φηη ζηε δηεζλή 
ηαηξηθή βηβιηνγξαθία ν θίλδπλνο γηα ηε δνθηκαζία θνπψζεσο είλαη έλα έκθξαγκα ή 
έλαο ζάλαηνο αλά 1.000 δνθηκαζίεο. Αληίζεηα νη απφ 15.10.2004 θαη 16.11.2004 
βεβαηψζεηο ησλ αληηπξνζψπσλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ Β. Μ. θαη Π. . αληηζηνίρσο, 
ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη πξηλ απφ 15 έηε ε ηέηαξηε ελαγνκέλε είρε πξνκεζεπηεί 
αλαπλεπζηήξα, κεραληθή ππνζηήξημε, ζχζηεκα δηαζσιήλσζεο θαη ζπζθεπή 
ΑMBU, εθηφο ηνπ φηη δελ θξίλνληαη πεηζηηθέο, αθνξνχλ ην Ιλζηηηνχην Ιαηξηθήο 
Γηάγλσζεο ηεο ηέηαξηεο ελαγνκέλεο θαη φρη ην Δξγαζηήξην Ππξεληθήο Ιαηξηθήο. Ο 
αλσηέξσ ηαηξφο αλέιαβε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ ηέηαξηε ελαγνκέλε 
παξά ηελ έιιεηςε ησλ αλσηέξσ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ, ηα νπνία ήηαλ 
απαξαίηεηα γηα ηελ αζθάιεηα θαη εμεηδηθεπκέλε αξσγή ζηνπο αζζελείο θαη 
ζπλαθφινπζα γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη αζθαιή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
Δπηπξφζζεηα νη δπν πξψηνη ελαγφκελνη επζχλνληαη δηφηη απφ βαξηά θαη απηνί 
ακέιεηα δελ ελεκέξσζαλ ηνλ αζζελή γηα ην πνζνζηφ επηθηλδπλφηεηαο θαη 
ζλεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμέηαζεο. Οη αλσηέξσ δε παξαιείςεηο ηνπ ελ 
ιφγσ ελαγνκέλνπ είραλ σο απνηέιεζκα ην ζάλαην ηνπ σο άλσ αζζελνχο θαη σο εθ 
ηνχηνπ ηεινχλ ζε αηηηψδε ζπλάθεηα κε ην επειζφλ δεκηνγφλν γεγνλφο. γ) Η ηξίηε 
ελαγνκέλε αλέιαβε κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ππξεληθήο ηαηξνχ λα εθηειέζεη καδί κε ην 
δεχηεξν ελαγφκελν, θαη' εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηέηαξηεο ελαγνκέλεο, ζηνλ 
αζζελή Μ. Π.... ην ζηαηηθφ θαη δπλακηθφ ζπηλζεξνγξάθεκα κπνθαξδίνπ ... ζην 
Ππξεληθφ Δξγαζηήξην, πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην φλνκά ηεο, ρσξίο λα ππάξρνπλ ζ' 
απηφ ηα απαξαίηεηα θαη θαηάιιεια εξγαιεία θαη ζπζθεπέο γηα ηελ θαξδηνπλεπκνληθή 
αλάλεςε, φπσο ν επαλαδηαηαηφο αζθφο AMBU, ιαξπγγνζθφπην, ηξαρεηνζσιήλαο, 
γισζζνπίεζηξα, αληιία αλαξξνθήζεσο, απηληδσηήο-monitor θαη ζρεηηθά θάξκαθα, 
παξά ην γεγνλφο φηη ζην ελ ιφγσ ηαηξείν εμεηάδνληαη θαη αζζελείο πάζρνληεο, νη 
νπνίνη δπλαηφλ λα παξνπζηάζνπλ βαξηέο επηπινθέο θαη φηη ζχκθσλα κε ηα "δηεζλή 
πξσηφθνιια" θίλδπλνο γηα ηε δνθηκαζία θνπψζεσο είλαη έλα έκθξαγκα ή έλαο 
ζάλαηνο αλά 1.000 δνθηκαζίεο. Δπηπξφζζεηα ε ηξίηε ελαγνκέλε παξέιεηςε λα 
δηαθφςεη ηε δνθηκαζία θνπψζεσο ζηνλ αζζελή, παξά ηελ εκθάληζε ζηεζαγρηθνχ 
πφλνπ θαη ηε δηακαξηπξία θαη απαίηεζε ηνπ αζζελνχο λα δηαθνπεί ε ελ ιφγσ 
εμέηαζε. Οη παξαιείςεηο δε απηέο πξνθάιεζαλ ην ζάλαην ηνπ αζζελνχο πξνηνχ λα 
νινθιεξσζεί ε σο άλσ εμέηαζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηεινχλ ζε αηηηψδε ζπλάθεηα κε 
ην επειζφλ δεκηνγφλν απνηέιεζκα". 

Με βάζε ηηο παξαδνρέο απηέο ην Δθεηείν, αθνχ εμαθάληζε ηελ ππ' αξηζ. 1449/2007 
νξηζηηθή απφθαζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ, δέρζεθε αθνινχζσο ελ κέξεη 
ηελ αγσγή απηή σο πξνο φινπο ηνπο ελαγνκέλνπο. Καηά ηελ απφθαζε ηνπ 



Δθεηείνπ ν ζάλαηνο ηνπ Μ. Π. "ζπλεπεία εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ επί 
ζπλππάξρνληνο παιαηνχ εκθξάγκαηνο, εθδεισζέληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαξκαθεπηηθήο δνθηκαζίαο θνπψζεσο κε δηπηξηδακφιε", ζηελ νπνία ππνβιήζεθε 
ζηηο 10.11.2000 ζην Δξγαζηήξην Ππξεληθήο Ιαηξηθήο ηεο ηξίηεο ελαγνκέλεο Ο. Γ., 
νθείιεηαη ζε ζπληξέρνπζα ακέιεηα φισλ ησλ ελαγνκέλσλ, νη νπνίνη θαίηνη σο ηαηξνί 
ήηαλ απφ ην επάγγεικα θαη ηελ επηζηήκε ηνπο ππνρξεσκέλνη ζε ηδηαίηεξε επηκέιεηα 
θαη πξνζνρή θαηά εθηέιεζε ησλ ηαηξηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο, εληνχηνηο δελ 
ελήξγεζαλ ζχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, αιιά 
ππέπεζαλ, δηαδνρηθά ή ηαπηφρξνλα, ζηα ηαηξηθά ζθάικαηα πνπ δέρζεθε ην Δθεηείν 
θαη ηα νπνία πξνθάιεζαλ αηηησδψο ην ζάλαην ηνπ Μ. Π.. Δηδηθφηεξα ην Δθεηείν 
δέρζεθε σο πξνο ηελ επζχλε ηνπ αλαηξεζείνληνο φηη αλ θαη κπνξνχζε απφ ηελ 
πεξηγξαθή ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνχο Μ. Π. θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 
ην νπηζζνζηεξληθφ άιγνο ηνπ ζε εξεκία θαη ζε πξνζπάζεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
επξήκαηα ησλ δπν ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ, ζηα νπνία ν αζζελήο είρε 
ππνβιεζεί ζην ηαηξείν ηνπ αλαηξεζείνληνο ζηηο 3.11.2000 θαη 6.11.2000 θαη ηα 
νπνία παξνπζίαδαλ θαηάζπαζε ηνπ ST θαη αλαζηξνθή ηνπ Σ, λα δηαγλψζεη φηη ν 
αζζελήο έπαζρε απφ αζηαζή ή έζησ ζηαζεξή ζηεζάγρε θαη λα ηνλ παξέπεκπε γηα 
άκεζε λνζειεία ζε εθεκεξεχνλ λνζνθνκείν, δελ πξνέβε ζε ζσζηή δηάγλσζε θαη 
αληίζεηα ζπλέζηεζε ζ' απηφλ λα ππνβιεζεί ζηε θαξκαθεπηηθή δνθηκαζία ηεο 
θφπσζεο κε δηπηξηδακφιε, ζηελ νπνία θαη ππνβιήζεθε, κνινλφηη γηα ηε δνθηκαζία 
απηή απνηεινχζε απφιπηε αληέλδεημε ε αζηαζήο ζηεζάγρε απφ ηελ νπνία ν Μ. Π. 
έπαζρε. Γειαδή ην Δθεηείν δέρζεθε κελ ζαθψο φηη ν Μ. Π.ο έπαζρε απφ αζηαζή 
ζηεζάγρε, εθθξάζζεθε φκσο ελδνηαζηηθά σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηνπ 
αλαηξεζείνληνο λα δηαγλψζεη ηελ πάζεζε απηή ή έζησ ηελ χπαξμε ζηαζεξήο 
ζηεζάγρεο ηνπ αζζελνχο, θξίλνληαο έηζη έκκεζα φηη αξθνχζε θαη ε δεχηεξε γηα ηε 
ζεκειίσζε ηεο αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο ηνπ αλαηξεζείνληνο, κνινλφηη θαηά ηελ 
απφθαζή ηνπ κφλνλ ε χπαξμε αζηαζνχο ζηεζάγρεο απνηειεί αληέλδεημε γηα ηε 
θαξκαθεπηηθή δνθηκαζία ηεο θφπσζεο. Έηζη φκσο ε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ έρεη γηα 
δήηεκα πνπ αζθεί νπζηψδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο αλεπαξθείο θαη 
αληηθαηηθέο αηηηνινγίεο, αθνχ κε ηελ παξαδνρή φηη γηα ηε ζεκειίσζε επζχλεο ηνπ 
αλαηξεζείνληνο αξθεί θαη ε δπλαηφηεηα πνπ είρε απηφο λα δηαγλψζεη έζησ θαη 
ζηαζεξή ζηεζάγρε ζηνλ Μ. Π. θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν, ε νπνία φκσο δελ 
απνηεινχζε αληέλδεημε γηα ηε θαξκαθεπηηθή δνθηκαζία ηεο θφπσζεο, πνπ ηνπ 
ζπλέζηεζε, απνδνκείηαη ε ίδηα ε βάζε ηεο επζχλεο ηνπ θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα απφ 
ην αλ φθεηιε ή φρη λα ελεκεξψζεη ηνλ Μ. Π. σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ην 
πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ηεο θαξκαθεπηηθήο απηήο δνθηκαζίαο, αθνχ λαη κελ ην 
Δθεηείν δέρζεθε φηη ν αλαηξεζείσλ είρε ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε θαη ηελ παξέβε, 
φκσο ε παξαδνρή απηή ηεο απφθαζήο ηνπ δελ ζπλδπάδεηαη κε ηελ πεξαηηέξσ 
παξαδνρή φηη ρσξίο ηε ζρεηηθή παξάιεηςε ν Μ. Π., γλσξίδνληαο ηελ επηθηλδπλφηεηα 
ηεο σο άλσ δνθηκαζίαο, ζα ηελ απέθεπγε. 

πλεπψο, αληίζεηα κε φζα νη αλαηξεζίβιεηνη ππνζηεξίδνπλ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο, 
δελ πξφθεηηαη γηα επάιιειε αηηηνινγία ηεο απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ πνπ ζηεξίδεη ην 
δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο ηζνδχλακα κε ηε ζεκειηνχκελε ζην ηαηξηθφ ζθάικα 
επζχλε ηνπ αλαηξεζείνληνο. Η αλεπάξθεηα ησλ αηηηνινγηψλ ηεο εθεηεηαθήο 
απφθαζεο επηηείλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη αλ θαη δέρεηαη σο θαζνξηζηηθή έλδεημε γηα 
ηελ χπαξμε αζηαζνχο ζηεζάγρεο ην αίζζεκα πφλνπ ζην ζηήζνο ηνπ αζζελή, πνπ 
παξνπζηαδφηαλ θαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο ηνπ, δελ πεξηγξάθνληαη σζηφζν ηέηνηα 
ζπκπηψκαηα γηα ηνλ Μ. Π., παξά κφλν γίλεηαη αλαθνξά ζε κεκνλσκέλν 
πεξηζηαηηθφ πφλνπ πνπ έλνησζε απηφο ην θαινθαίξη ηνπ 2000, ζηελ πξνζπάζεηά 



ηνπ λα αλεβεί κηα αλεθφξα, πνπ φκσο απνηειεί έλδεημε ζηαζεξήο θαη φρη αζηαζνχο 
ζηεζάγρεο. ην πιαίζην απηφ θαζίζηαηαη ακθίβνιεο ζεκαζίαο θαη ε παξαδνρή ηνπ 
Δθεηείνπ φηη ελ φςεη ησλ κεηαβνιψλ θαη αιινηψζεσλ πνπ παξνπζίαδαλ ηα 
ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα ηνπ Μ. Π. θαη ήηαλ απηέο ελδεηθηηθέο ηζραηκίαο ηνπ, ηθαλήο 
λα εμειηρζεί ζε έκθξαγκα, φθεηιε ν αλαηξεζείσλ λα ηνπ ππεδείθλπε ηελ αλάγθε 
ππνβνιήο ηνπ ζε βηνρεκηθέο εμεηάζεηο ησλ ελδχκσλ CP, CK-MB θαη ησλ 
ηξνπνληλψλ, αθνχ δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ νη εμεηάζεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ινηπψλ εμεηάζεσλ (γεληθή αίκαηνο, ΣΚΔ, ζάθραξν, νχξα, 
θξεαηηλίλε, ρνιεζηεξίλε, HDL, LDL, γGT, αιθαιηθή θσζθαηάζε), ζηηο νπνίεο κε 
ζχζηαζε ηνπ αλαηξεζείνληνο είρε απηφο ππνβιεζεί θαη νη νπνίεο δελ αμηνινγνχληαη 
κε ηελ απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ, ήηαλ ζε θάζε πεξίπησζε αλαγθαίεο, δειαδή αθφκε 
θαη αλ δελ ππήξραλ ζπκπηψκαηα αζηαζνχο, αιιά ζηαζεξήο κφλν ζηεζάγρεο ζηνλ 
Μ. Π.. Δπνκέλσο είλαη βάζηκνη ηφζν ν πξψηνο ιφγνο ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο, πνπ 
εθηηκάηαη σο εληαίνο ιφγνο απφ ηνλ αξηζκφ 19 ηνπ άξζξ. 559 ΚΠνιΓ, φζν θαη ν 
ζπλαθήο κνλαδηθφο πξφζζεηνο ιφγνο αλαίξεζεο ηνπ απφ 21.2.2011 ηδηαίηεξνπ 
δηθνγξάθνπ ηνπ αλαηξεζείνληνο θαη πξέπεη θαηά παξαδνρή ησλ ιφγσλ απηψλ, πνπ 
θαζηζηά πεξηηηή πιένλ ηελ έξεπλα ησλ ινηπψλ ιφγσλ ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο, λα 
γίλεη απηή δεθηή θαη λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε θαηά ην κέξνο πνπ 
δέρζεθε ηελ έθεζε ησλ αλαηξεζηβιήησλ. Καηά ην ίδην κέξνο ε ππφζεζε πξέπεη λα 
παξαπεκθζεί γηα πεξαηηέξσ εθδίθαζε ζην ίδην Δθεηείν, αθνχ είλαη δπλαηή ε 
ζπγθξφηεζή ηνπ απφ δηθαζηέο άιινπο απφ απηνχο πνπ εμέδσζαλ ηελ αλαηξνχκελε 
ήδε απφθαζε (άξζξ. 580§3 ΚΠνιΓ). Οη αλαηξεζίβιεηνη, πνπ εηηήζεθαλ, πξέπεη λα 
θαηαδηθαζζνχλ ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ αλαηξεζείνληνο, θαηά ην ζρεηηθφ αίηεκα 
ηνπ ηειεπηαίνπ, φπσο ζην δηαηαθηηθφ εηδηθφηεξα (άξζξ. 176, 178§2, 183, 189§1, 
191§2 ΚΠνιΓ). 3. Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξ. 579§2 ΚΠνιΓ, αλ απνδεηθλχεηαη 
πξναπνδεηθηηθψο εθνχζηα ή αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πνπ αλαηξέζεθε, 
ν Άξεηνο Πάγνο, αλ ππνβιεζεί αίηεζε κε ην αλαηξεηήξην ή κε ηηο πξνηάζεηο ή κε 
απηνηειέο δηθφγξαθν, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ σο ηελ 
παξακνλή ηεο ζπδήηεζεο, δηαηάδεη κε ηελ αλαηξεηηθή απφθαζε ηελ επαλαθνξά ησλ 
πξαγκάησλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε. Καηά ηε ζαθή 
έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο ε επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ 
ππήξρε πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε πξνυπνζέηεη εθηέιεζε ηεο ίδηαο ηεο αλαηξεζείζαο 
απφθαζεο θαη φρη άιινπ εθηειεζηνχ ηίηινπ, φπσο ε δηαηαγή πιεξσκήο (άξζξ. 631 
ΚΠνιΓ), αθφκε θαη αλ ε έθδνζή ηεο βαζίζζεθε ζηελ αλαηξεζείζα απφθαζε, φπσο 
ζπκβαίλεη φηαλ ζε ζπλέρεηα αλαγλσξηζηηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη δηαηαγή 
πιεξσκήο γηα ην απηφ πνζφ πνπ αθνξά θαη ε αλαγλσξηζηηθή απφθαζε (ΑΠ 
1483/1977? 1631/2010? πξβι. θαη ΑΠ 677/1996? 649/1997? 716/2001). 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν αλαηξεζείσλ ηζρπξίδεηαη κε ηηο απφ 4.3.2011 
έγγξαθεο πξνηάζεηο ηνπ, πνπ θαηέζεζε εκπξφζεζκα ζηε γξακκαηεία ηνπ Αξείνπ 
Πάγνπ ζηηο 4.3.2011, δειαδή κέρξη ηελ παξακνλή ηεο ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο 
αλαίξεζεο (ΟιΑΠ 13/2004, ΔιιΓλε 2004.311), φηη νη αλαηξεζίβιεηνη, αθνχ πέηπραλ 
κε βάζε ηελ πξνζβαιιφκελε εθεηεηαθή απφθαζε λα εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ε ππ' 
αξηζ. 6234/2010 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ δηθαζηή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 
Αζελψλ, ηνπ επέδσζαλ, ζηηο 19.4.2010, αληίγξαθν απνγξάθνπ ηεο δηαηαγήο απηήο 
πιεξσκήο θαη φηη γηα λα απνηξέςεη ηελ επαπεηινχκελε ελαληίνλ ηνπ αλαγθαζηηθή 
εθηέιεζε πξνο είζπξαμε ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο αλαγθάζζεθε λα ηνπο θαηαβάιεη 
ην πνζφ ησλ 40.000 επξψ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή απφ 17.6.2010 
απφδεημε ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπο θαη δεθηηθνχ θαηαβνιήο, γη' απηφ θαη 
δεηεί λα ππνρξεσζνχλ νη αληίδηθνί ηνπ λα ηνπ απνδψζνπλ ην πνζφ απηφ ζην 



πιαίζην επαλαθνξάο ησλ πξαγκάησλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηελ 
έκκεζε θαηά ηνλ σο άλσ ηξφπν εθηέιεζε ηεο εθεηεηαθήο απφθαζεο πνπ ήδε 
αλαηξέζεθε ελ κέξεη. Όκσο, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, ην αίηεκα απηφ είλαη απαξάδεθην 
θαη απνξξηπηέν, αθνχ αληίζεηα κε φζα ν αλαηξεζείσλ ππνζηεξίδεη, ε θαηαβνιή ηνπ 
παξαπάλσ πνζνχ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έγηλε απ' απηφλ ζε εθηέιεζε ηεο 
εθεηεηαθήο απφθαζεο, ε νπνία σο αλαγλσξηζηηθή δελ είλαη δεθηηθή εθηέιεζεο θαη 
απιψο αλεζηάιεη κε ηελ ππ' αξηζ. 140/2010 απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πνπ 
ζπλεδξίαζε σο ζπκβνχιην, ε ηζρχο ηεο θαηά ην άξζξ. 565§2 ΚΠνιΓ γηα ην πέξαλ 
ηνπ σο άλσ πνζνχ ησλ 40.000 επξψ επηδηθαζζέλ πνζφ, αιιά πξφθεηηαη γηα 
θαηαβνιή πξνο εθνχζηα ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηε δηαηαγή πιεξσκήο πνπ εθδφζεθε 
ζε βάξνο ηνπ. Με ηηο ίδηεο έγγξαθεο πξνηάζεηο ηνπ ν αλαηξεζείσλ δεηεί λα ηνπ 
απνδψζνπλ νη αλαηξεζίβιεηνη θαη ηα πνζά ησλ 1.800, 500 θαη 250 επξψ, ηα νπνία 
ζπγρξφλσο κε ην παξαπάλσ πνζφ ησλ 40.000 επξψ θαηέβαιε ζ' απηνχο κέζσ ηνπ 
πιεξεμνχζηνπ θαη πάιη δηθεγφξνπ ηνπο πξνο εμφθιεζε αληίζηνηρα: α) ηεο 
δηθαζηηθήο δαπάλεο πνπ επέβαιε ζε βάξνο ηνπ ε σο άλσ ππ' αξηζ. 140/2010 
απφθαζε αλαζηνιήο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, β) ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο πνπ επέβαιε 
ζε βάξνο ηνπ ε πξνζβαιιφκελε εθεηεηαθή απφθαζε ιφγσ ηεο απφξξηςεο κε ηελ 
απφθαζε απηή ηεο απφ 5.6.2007 αληίζεηεο έθεζήο ηνπ θαηά ηεο πξσηφδηθεο 
νξηζηηθήο απφθαζεο θαη γ) ηεο δαπάλεο ησλ αλαηξεζηβιήησλ γηα ηελ έθδνζε 
απνγξάθνπ θαη αληηγξάθνπ ηεο απηήο εθεηεηαθήο απφθαζεο θαη γηα ζχληαμε θαη 
επίδνζε ζ' απηφλ ηεο απφ 16.4.2010 επηηαγήο πξνο εθηέιεζή ηεο αλαθνξηθά κε ην 
επηδηθαζζέλ ζ' απηνχο πνζφ ηεο σο άλσ δηθαζηηθήο δαπάλεο ησλ 500 επξψ. Όκσο 
θαη σο πξνο ηα πνζά απηά ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαηξεζείνληνο είλαη απαξάδεθην 
θαη απνξξηπηέν, αθνχ ε δηθαζηηθή δαπάλε πνπ θαηέβαιε απηφο ζηνπο 
αλαηξεζηβιήηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ππ' αξηζ. 140/2010 απφθαζε αλαζηνιήο 
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ δελ είλαη, ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, απνδνηέα ζ' απηφλ 
θαηά ην άξζξ. 579§2 ΚΠνιΓ, ελψ σο πξνο ην πνζφ ηεο δηθαζηηθήο δαπάλεο ησλ 
500 επξψ, πνπ επηβιήζεθε ζηνλ ίδην ιφγσ ηεο απφξξηςεο κε ηελ εθεηεηαθή 
απφθαζε ηεο απφ 5.6.2007 έθεζήο ηνπ, ε απφθαζε απηή δελ αλαηξέζεθε θαηά ην 
αληίζηνηρν κέξνο ηεο, νπφηε πξνο είζπξαμή ηεο θαιψο νη αλαηξεζίβιεηνη ηνπ 
επέδσζαλ ηελ απφ 16.4.2010 επηηαγή πξνο εθηέιεζε, δεηψληαο γηα ζρεηηθά έμνδα 
θαη ην επηπιένλ πνζφ ησλ 250 επξψ. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Αλαηξεί ηελ ππ' αξηζ. 5083/2009 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, θαηά ην κέξνο 
πνπ δέρζεθε ηελ έθεζε ησλ αλαηξεζηβιήησλ θαη αλαγλψξηζε ηελ ππνρξέσζε ηνπ 
αλαηξεζείνληνο λα θαηαβάιεη λνκηκνηφθσο ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο ην πνζφ ησλ 
50.000 επξψ θαη επηπιένλ ζηελ πξψηε απηψλ θαη ην πνζφ ησλ 7.336 επξψ. 

Παξαπέκπεη σο πξνο ην θεθάιαην απηφ ηελ ππφζεζε γηα πεξαηηέξσ εθδίθαζε ζην 
Δθεηείν Αζελψλ, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί απφ άιινπο δηθαζηέο, πιελ απηψλ πνπ 
εμέδσζαλ ηελ αλαηξνχκελε απφθαζε. 

Απνξξίπηεη ην πεξηερφκελν ζηηο έγγξαθεο πξνηάζεηο ηνπ αλαηξεζείνληνο αίηεκα γηα 
απφδνζε ζ' απηφλ ησλ πνζψλ ησλ 40.000, 1.800, 500 θαη 250 επξψ, πνπ θαηέβαιε 
ζηνπο αλαηξεζηβιήηνπο. 



Καηαδηθάδεη ηνπο αλαηξεζηβιήηνπο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ αλαηξεζείνληνο, ηελ 
νπνία νξίδεη ζε ηξεηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα (3.500) επξψ. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2011. Καη 

Γεκνζηεχζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 13 
Μαξηίνπ 2012. 
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