
 

«ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» 

                                          Σεμινάριο ΕΣΔΙ 22-23/3/2018 

                            (Εισήγηση του Προέδρου Εφετών Δ.Δ. Ιωάννη Λαμπρόπουλου) 

 Α. Εισαγωγή. 

 α) Γενική παρατήρηση. 

Η παροχή υπηρεσιών υγείας αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων που 

άπτονται του υψίστου, μοναδικού και πολυτιμότερου αγαθού για την επίγεια ζωή 

του ανθρώπου, δηλαδή της υγείας του. Εξ ορισμού, επομένως, η αντιμετώπιση των 

ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικώς απαιτεί ιδιαίτερη περίσκεψη και αυξημένη 

προσοχή. Ιδιαιτέρως, το ειδικότερο ζήτημα της ευθύνης (ποινικής ή αστικής) από 

παράνομες πράξεις ή παραλείψεις κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας πρέπει να 

προσεγγίζεται με περισσή λεπτότητα και άκρα υπευθυνότητα. 

β) Ειδικότερο αντικείμενο της εισηγήσεως. 

Η παρούσα εισήγηση θα περιορισθεί στα ζητήματα αστικής ευθύνης του 

Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις οργάνων τους 

κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας. Τα Διοικητικά Δικαστήρια, στη δικαιοδοσία 

των οποίων υπάγεται η εκδίκαση των αντιστοίχων διαφορών, κλήθηκαν και 

καλούνται να αντιμετωπίσουν δύο μεγάλες κατηγορίες τέτοιων υποθέσεων.  

Την πρώτη μεγάλη και ταυτοχρόνως σημαντικότερη κατηγορία των 

υποθέσεων αυτών αποτελούν οι υποθέσεις που αφορούν αξιώσεις αποζημιώσεως 

από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ιατρών κατά την εκτέλεση από αυτούς 

ιατρικών πράξεων. 

Τη δεύτερη κατηγορία τέτοιων υποθέσεων αποτελούν οι υποθέσεις που 

αφορούν αξιώσεις αποζημιώσεως για ζημίες που προκλήθηκαν σε νοσηλευόμενους 

ασθενείς, είτε λόγω παράνομης πράξεως ή παραλήψεως κατά την εκτέλεση των 



καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού, είτε λόγω πλημμελούς οργανώσεως 

και λειτουργίας των νοσοκομείων και όχι από ιατρικές πράξεις. 

 Β. Ευθύνη προς αποζημίωση από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις 

κατά την εκτέλεση ιατρικών πράξεων. 

α) Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευθύνης αυτής. 

Η πρώτη από τις ανωτέρω δύο κατηγορίες, σχετικά με την ευθύνη προς 

αποζημίωση από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ιατρικών 

πράξεων, η οποία αφορά κυρίως και το παρόν διήμερο σεμινάριο, εμφανίζει 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αποτελεί πηγή εντονότατου προβληματισμού των 

Διοικητικών Δικαστηρίων κατά το σχηματισμό της πλήρους δικανικής 

πεποιθήσεώς τους. Τούτο δεν είναι απλώς φυσικό, αλλά, ασφαλώς, είναι και 

αναγκαίο να συμβαίνει, δεδομένης της σπουδαιότητος, αλλά και της ιδιαίτερης 

δυσκολίας του ζητήματος, αφού πρόκειται αφενός για έλεγχο ορθής ή μη 

εκτελέσεως ιατρικών πράξεων, οι οποίες εκτελούνται κατ’ εφαρμογή κανόνων της 

ιατρικής επιστήμης και οι οποίες έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση οποιασδήποτε 

ασθένειας και, γενικώς, προβλήματος υγείας κάποιου συνανθρώπου μας, δηλαδή 

του σημαντικότερου ανθρώπινου αγαθού, αλλά, πολλές φορές, και τη σωτηρία 

αυτής της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, αφετέρου πρόκειται για πράξεις, η πλημμελής 

εκτέλεση των οποίων ή η παράλειψή τους δεν συνεπάγεται απλώς οποιασδήποτε 

φύσεως ζημία, όπως κάθε άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, αλλά έχει τις πλέον 

σημαντικές και, δυστυχώς πολλάκις, οδυνηρές συνέπειες για τον άνθρωπο, δηλαδή 

είτε τη βλάβη της υγείας του, είτε και αυτόν τούτον το θάνατό του. 

β) Θεμέλιο της σχετικής αξιώσεως προς αποζημίωση. 

Θεμέλιο της αξιώσεως προς αποζημίωση από παράνομες πράξεις ή 

παραλείψεις κατά την εκτέλεση ιατρικών πράξεων αποτελούν οι διατάξεις των 

άρθρων 105 , 106  ΕισΝΑΚ, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των άρθρων 13 και 

24 του Α.Ν. 1565/1939 «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» 

(Α΄16), (ΣτΕ 15/2018, 5, 752/2011 κ. ά.), αλλά και των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 



3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287/28-11-2005), ο οποίος 

ισχύει από τη δημοσίευσή του, σύμφωνα με το άρθρο 46 αυτού.  

Στο άρθρο 105 ΕισΝΑΚ ορίζεται ότι: «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις 

των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει 

ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή παράλειψη έγινε 

κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος …», στο 

δε άρθρο 106 του ίδιου Εισαγωγικού Νόμου ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις των δύο 

προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των 

κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από πράξεις ή 

παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους».  

Περαιτέρω, στο άρθρο 13 του ανωτέρω κώδικα ασκήσεως του ιατρικού 

επαγγέλματος ορίζεται ότι: «Ο ιατρός οφείλει να ασκή ευσυνειδήτως το επάγγελμα 

αυτού και να συμπεριφέρηται τόσον εν τη ασκήσει του επαγγέλματος, όσον και 

εκτός αυτής κατά τρόπον αντάξιον της αξιοπρεπείας και εμπιστοσύνης τας οποίας 

απαιτεί το ιατρικόν επάγγελμα», στο δε άρθρο 24 του ίδιου κώδικα ορίζεται ότι «Ο 

ιατρός οφείλει να παρέχη μετά ζήλου, ευσυνειδησίας και αφοσιώσεως την ιατρικήν 

αυτού συνδρομήν, συμφώνως προς τας θεμελιώδεις αρχάς της ιατρικής επιστήμης, 

και της κτηθείσης πείρας, τηρών τας ισχυούσας διατάξεις περί διαφυλάξεως των 

ασθενών και προστασίας των υγιών».  

Εξάλλου, ο προαναφερόμενος Ν.3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής 

Δεοντολογίας», οι διατάξεις του οποίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 αυτού, 

«εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή άσκησης του 

ιατρικού επαγγέλματος, ατομικά, ομαδικά ή με τη μορφή ιατρικής εταιρείας, ως 

ελεύθερο επάγγελμα ή όχι», στο άρθρο 2 ορίζει ότι: «1. Η άσκηση της ιατρικής 

είναι λειτούργημα που αποσκοπεί στη διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της 

σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου, καθώς και στην 

ανακούφισή του από τον πόνο. 2. Ο ιατρός τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη, ασκεί το 



έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει, κατά την άσκηση του 

επαγγέλματός του, να αποφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία μπορεί να 

βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια του ιατρού και να κλονίσει την πίστη του 

κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα. … 3. Το ιατρικό λειτούργημα ασκείται 

σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς και ισχύοντες κανόνες της ιατρικής 

επιστήμης. Διέπεται από απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φύλου, 

φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

κοινωνικής θέσης ή πολιτικής ιδεολογίας. 4…», στο άρθρο 3 ότι: «1. Κάθε ιατρός 

απολαύει κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, επιστημονικής ελευθερίας 

και ελευθερίας της συνείδησής του, παρέχει δε τις ιατρικές του υπηρεσίες με 

σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 2. Ο ιατρός ενεργεί με βάση: α) την 

εκπαίδευση που του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του 

σπουδών, την άσκησή του για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας και τη 

συνεχιζόμενη ιατρική του εκπαίδευση, β) την πείρα και τις δεξιότητες που αποκτά 

κατά την άσκηση της ιατρικής και γ) τους κανόνες της τεκμηριωμένης και 

βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής επιστήμης. 3. Ο ιατρός, κατά την άσκηση της 

ιατρικής, ενεργεί με πλήρη ελευθερία, στο πλαίσιο των γενικά αποδεκτών κανόνων 

και μεθόδων της ιατρικής επιστήμης, όπως αυτοί διαμορφώνονται με βάση τα 

αποτελέσματα της εφαρμοσμένης σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Έχει 

δικαίωμα για επιλογή μεθόδου θεραπείας, την οποία κρίνει ότι υπερτερεί σημαντικά 

έναντι άλλης, για τον συγκεκριμένο ασθενή, με βάση τους σύγχρονους κανόνες της 

ιατρικής επιστήμης, και παραλείπει τη χρήση μεθόδων που δεν έχουν επαρκή 

επιστημονική τεκμηρίωση. 4. Οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδος, η 

οποία δεν εφαρμόζεται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, χαρακτηρίζεται ως 

πειραματική και η εφαρμογή της επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με το νομικό και 

δεοντολογικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας» και στο 

άρθρο 4 ότι: «1. Ο ιατρός πρέπει να προάγει την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες 

υγείας και την ίση κατανομή των πόρων. Οφείλει, επίσης, να αποφεύγει τη 



διακριτική μεταχείριση που προκύπτει από εκπαιδευτικές, νομικές, οικονομικές, 

κοινωνικές και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. 2. Ο ιατρός πρέπει να συνεργάζεται 

αρμονικά με τους συναδέλφους του και το λοιπό προσωπικό και να προβαίνει σε 

κάθε ενέργεια, προκειμένου να αποφευχθούν τα ιατρικά λάθη, να εξασφαλισθεί η 

ασφάλεια των ασθενών, να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη των πόρων και να 

μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της παροχής φροντίδας υγείας. 3…».   

Κατά τη νομολογία: «Από το τελευταίο αυτό άρθρο 24 του α.ν. 1565/1939, 

που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα κατά το 

άρθρο 47 του Εισαγωγικού του Νόμου, σε συνδυασμό με τα άρθρα 330, 652 και 

914 του Α.Κ., προκύπτει ότι ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για τη ζημία που 

υπέστη ασθενής του από κάθε αμέλεια αυτού, ακόμη και ελαφριά, αν, κατά την 

εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων, παρέβη την υποχρέωσή του να 

ενεργήσει σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης, 

επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, δηλαδή αυτήν που αναμένεται από τον 

μέσο εκπρόσωπο του κύκλου του» (ΣτΕ 15/2018, 1140, 1253, 1414, 2376, 

2839/2017, 1608/2016, 2224/2014, 572/2013, Α.Π. 181/2011, 1362/2007 κ.ά.). 

Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, ο ιατρός ευθύνεται αναλόγως και για καταβολή 

χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος ασθενούς ή ψυχικής 

οδύνης των μελών της οικογένειας αποβιώσαντος ασθενούς κατά τους όρους των 

άρθρων 299 και 932 Α.Κ. (ΣτΕ 710/2016,  572/2013). 

 Κατ’ άλλη διατύπωση που αποτυπώνει την αποζημιωτική ευθύνη του 

Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ., από το ως άνω άρθρο 24 του α.ν. 1565/1939, 

«…συνάγεται ότι, εφ’ όσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις των ως άνω 

διατάξεων, δύναται να θεμελιωθεί ευθύνη νοσοκομείου ως νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου προς αποζημίωση για την ζημία που υπέστη ασθενής από 

κάθε αμέλεια του ιατρικού προσωπικού αυτού, ακόμη και ελαφρά, αν το 

όργανο του νοσοκομείου, κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων, 

παρέβη την υποχρέωσή του να ενεργήσει σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές 

της ιατρικής επιστήμης, επιδεικνύοντας την δέουσα επιμέλεια, δηλαδή αυτή 



που αναμένεται από τον μέσο εκπρόσωπο του κύκλου του. Στην περίπτωση αυτή 

το νοσοκομείο ευθύνεται αναλόγως και για καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως 

λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος ασθενούς κατά τους όρους των άρθρων 299 και 

932 Α.Κ. (ΣτΕ 1253/2017). 

γ)  εξεταστέα ζητήματα, βάσει του θεμελίου αυτού.  

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, ειδικότερα δε αυτήν του ως άνω άρθρου 24 

του Α.Ν. 1565/1939 «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», 

καθίσταται εξεταστέο σε κάθε υπόθεση, αν, ενόψει των συγκεκριμένων 

πραγματικών περιστατικών, υφίσταται ή όχι παράνομη πράξη ή παράλειψη ιατρού, 

κατά την παροχή από αυτόν ιατρικών υπηρεσιών. Τούτο δύναται να απαντηθεί και 

να αποτελέσει θεμέλιο  της δικανικής πεποιθήσεως, αν καταστεί σαφές τι αποτελεί 

ιατρικό σφάλμα κατά την εκτέλεση ιατρικών πράξεων, το οποίο στοιχειοθετεί την 

παράνομη πράξη ή παράλειψη του ιατρού. 

Η κατανόηση του θέματος αυτού, θα περιορίσει σε σημαντικό βαθμό, αν δεν 

θα εξαλείψει, την άσκηση όλως αστήρικτων αγωγών. Δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις, κατά την εκδίκαση από τα Διοικητικά Δικαστήρια αγωγών 

αποζημιώσεως, κατά τις οποίες διαπιστούται ότι η άσκηση των αγωγών αυτών 

παρίσταται ως παντελώς αστήρικτη και αδικαιολόγητη, καθ’  οιονδήποτε τρόπο, 

αφού από το πραγματικό τους αποδεικνύεται πλήρως ότι οι ιατρικές υπηρεσίες 

παρασχέθηκαν, όπως ακριβώς επιτάσσουν οι κανόνες της ιατρικής επιστήμης, 

χωρίς να καταλείπεται η ελαχίστη αμφιβολία περί του αντιθέτου.       

Περαιτέρω,  η κατανόηση του εν λόγω θέματος, αποτελεί τη βασική 

προϋπόθεση για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς από το δικαστήριο και το 

σχηματισμό της πλήρους δικανικής πεποιθήσεώς του. Έτσι, καθίσταται το αναγκαίο  

θεμέλιο της σχετικής δικαστικής κρίσεως. 

Πέραν των ανωτέρω, τα οποία αφορούν τη δικαστική κρίση, η κατανόηση 

του ως άνω θέματος θα απελευθερώσει τον ιατρικό κόσμο από το άγχος της 

ποινικής διώξεως ή αγωγής αποζημιώσεως. Τούτο θα έχει ως άμεση συνέπεια την 

εξάλειψη των φαινομένων αμυντικής ιατρικής, στην οποία καταφεύγουν οι ιατροί, 



προκειμένου να εκτίθενται σε όσο το δυνατόν λιγότερους κινδύνους δικαστικού 

ελέγχου, αστικής  και ποινικής φύσεως, με αποτέλεσμα να αποστερούνται οι 

ασθενείς πολύτιμων ιατρικών πράξεων, καθοριστικών, πολλές φορές, για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού τους. 

δ)  Ευθύνης προς αποζημίωση.  

Όπως έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία, κατά την έννοια των ως άνω 

άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ: «ευθύνη του Δημοσίου ή νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου προς αποζημίωση γεννάται όχι μόνον από την έκδοση μη νόμιμης 

εκτελεστής διοικητικής πράξεως ή από τη μη νόμιμη παράλειψη εκδόσεως τέτοιας 

πράξεως αλλά και από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου ή 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή από παραλείψεις οφειλόμενων νόμιμων 

υλικών ενεργειών αυτών, εφόσον οι υλικές αυτές ενέργειες ή παραλείψεις 

συνάπτονται με την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών ή των 

υπηρεσιών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και δεν σχετίζονται με την 

ιδιωτική διαχείριση του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ούτε 

οφείλονται σε προσωπικό πταίσμα οργάνου που ενήργησε εκτός του κύκλου των 

υπηρεσιακών του καθηκόντων (Α.Ε.Δ. 5/1995). Εξάλλου, υπάρχει ευθύνη του 

Δημοσίου ή ν.π.δ.δ., τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, όχι 

μόνον όταν με πράξη ή παράλειψη οργάνου του παραβιάζεται συγκεκριμένη 

διάταξη νόμου, αλλά και όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και 

υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και προσδιορίζονται 

από την κείμενη εν γένει νομοθεσία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές 

της καλής πίστης» ( ΣτΕ 15/2018, βλ. Σ.τ.Ε.1140,1253, 1414, 2091, 2376, 

2839/2017, 710, 1608, 2434/2016, 2668/2015, 453/2013,  424, 988, 1219/2012, 5, 

473, 752, 3636 /2011, 4133/2011 7μ., 2544/2010, 1019, 2521/2008, 2741/2007, 

2796/2006 7μ. κ.ά.).  

Περαιτέρω, έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία ότι ο, κατά τα 

προαναφερόμενα, παράνομος χαρακτήρας της ζημιογόνου πράξεως, παραλείψεως 

ή υλικής ενέργειας αρκεί για να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη του Δημοσίου ή 



Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να απαιτείται και η διαπίστωση πταίσματος του οργάνου του, 

τούτο δε, προφανώς, ενόψει της αντικειμενικής ευθύνης που καθιερώνεται από τα 

ως άνω άρθρα 105, 106 ΕισΝΑΚ (Σ.τ.Ε. 15/2018, 1140, 2091/2017, 710/2016, 

2668/2015, 523, 939, 2429/2014, 572, 1184, 1398, 1810/2013, 3595/2012, 

473/2011, 4133/2011 7μ., 1413/2006  7μελούς).  

Εξάλλου, κατά τα γενόμενα νομολογιακώς δεκτά, για τη στοιχειοθέτηση 

του, κατά τα ανωτέρω άρθρα, παρανόμου, δεν απαιτείται να αναφέρονται στη 

σχετική δικαστική απόφαση περί αποζημιώσεως ονομαστικώς τα όργανα του 

Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. που ενήργησαν παρανόμως, ούτε απαιτείται ο καταμερισμός 

ευθυνών μεταξύ περισσοτέρων οργάνων του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. (ΣτΕ 

2544/2010, 3629/2001).    

ε) Αιτιώδης σύνδεσμος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζημιώσεως είναι η ύπαρξη 

αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παράνομης πράξεως ή παραλείψεως ή υλικής 

ενέργειας ή παραλείψεως υλικής ενέργειας του οργάνου και της επελθούσας ζημίας. 

Αιτιώδης δε σύνδεσμος υπάρχει, σύμφωνα με τη νομολογία,  όταν, «κατά τα 

διδάγματα της κοινής πείρας, η πράξη ή η παράλειψη είναι επαρκώς ικανή 

(πρόσφορη) και μπορεί αντικειμενικά κατά τη συνήθη και κανονική πορεία 

των πραγμάτων και χωρίς τη μεσολάβηση άλλου περιστατικού να επιφέρει τη 

ζημία και την επέφερε στη συγκεκριμένη περίπτωση (Σ.τ.Ε. 15/2018, 1140, 

1253, 1414, 2376, 2839/2017, 710, 1608/2016, 2668/2015, 424/2012, 5,473,  

752/2011,   332/2009 7μ., πρβλ. Α.Π. 425/2006). Και η μεν κρίση περί του εάν τα 

ανελέγκτως και κυριαρχικώς διαπιστωθέντα από το δικαστήριο της ουσίας 

πραγματικά περιστατικά, γενικώς και αφηρημένως λαμβανόμενα, επιτρέπουν 

το συμπέρασμα ότι η πράξη ή η παράλειψη μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικά 

ως πρόσφορη αιτία του παραχθέντος αποτελέσματος, υπόκειται στον 

αναιρετικό έλεγχο, αφού σχηματίζεται με τη χρησιμοποίηση των διδαγμάτων της 

κοινής πείρας κατά την υπαγωγή των διαπιστωθέντων πραγματικών περιστατικών 

στην αόριστη νομική έννοια του αιτιώδους συνδέσμου, η περαιτέρω όμως κρίση 



του δικαστηρίου της ουσίας περί του ότι στη συγκεκριμένη (ένδικη) 

περίπτωση η πράξη ή η παράλειψη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την αιτία του 

επιζήμιου αποτελέσματος, περί του ότι δηλαδή το ζημιογόνο γεγονός σε σχέση 

με τη ζημία βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσματος, ως 

αναγόμενη σε εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, δεν υπόκειται σε αναιρετικό 

έλεγχο» (Σ.τ.Ε. 15/2018, 523, 2429/2014, 1184/2013, 424, 1219, 3595, 3736, 

4100/2012, 5,473, 752, 3124/2011, 334/2008 7μ.,1019/2008 κ. ά).  

Όπως, μάλιστα, έχει κριθεί, δεν αποκλείεται, κατ’ αρχήν, η ύπαρξη του 

αιτιώδους συνδέσμου από το γεγονός ότι στο αποτέλεσμα συνετέλεσε και 

συνυπαιτιότητα του βλαβέντος, εφόσον δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσμος 

(ΣτΕ 424/2012, 473/2011, πρβλ. Α.Π. 1653/2001, 53/2006). Επ’ αυτού, καθ’ 

ερμηνεία του άρθρου 300 του Α.Κ., το οποίο έχει εφαρμογή σε κάθε αποζημίωση 

από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, άρα και στην περίπτωση αποζημιώσεως 

κατά τα άρθρα 105 και 106 Εισ.Ν.Α.Κ. και στο οποίο ορίζεται ότι: «Αν εκείνος που 

ζημιώθηκε συντέλεσε από δικό του πταίσμα στη ζημία ή την έκτασή της, το 

δικαστήριο μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό της. Το 

ίδιο ισχύει και όταν εκείνος που ζημιώθηκε παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει 

τη ζημία ή δεν επέστησε την προσοχή του οφειλέτη στον κίνδυνο ασυνήθιστα 

μεγάλης ζημίας, τον οποίο ο οφειλέτης ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει …», 

έχει γίνει δεκτό ότι: «Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, αν, με βάση τα 

πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά από τα δικαστήρια της ουσίας, συντρέχει 

πταίσμα του ζημιωθέντος -η ύπαρξη του οποίου αποτελεί νομική έννοια που 

ελέγχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας όταν δικάζει κατ’ αναίρεση-, 

απόκειται στην εξουσία του δικαστηρίου, αφού εκτιμήσει ελευθέρως τις 

περιστάσεις, μεταξύ των οποίων είναι και ο βαθμός του πταίσματος του 

ζημιωθέντος, να επιδικάσει ολόκληρη την αποζημίωση ή να μην επιδικάσει 

καθόλου αποζημίωση ή και να μειώσει μόνο το ποσό της αποζημιώσεως (βλ. ΣτΕ 

1974/2009, 3124/2011, 3595/2012, 877/2013 7μ.). Πρέπει όμως η πράξη του 

ζημιωθέντος να έχει συντελέσει στην πρόκληση της ζημίας και να υπάρχει 



αιτιώδης σύνδεσμος της υπαίτιας πράξεως του ζημιωθέντος με την πρόκληση 

ή την έκταση της ζημίας. Επομένως, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς 

τη συνδρομή ή όχι συντρέχοντος πταίσματος του ζημιωθέντος στην επέλευση της 

ζημίας υπόκειται στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς το κατά 

πόσον τα πραγματικά περιστατικά, που το δικαστήριο της ουσίας δέχεται, 

ανελέγκτως, ως αποδειχθέντα, συγκροτούν ή όχι την έννοια του συντρέχοντος 

πταίσματος (ΣτΕ 3124/2011, 3595/2012, 877/2013 7μ.). Επίσης, υπόκειται στον 

έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, και μάλιστα από την άποψη της 

παραβιάσεως των διδαγμάτων της κοινής πείρας και της ορθής υπαγωγής των 

πραγματικών περιστατικών στην αόριστη νομική έννοια της αιτιώδους συνάφειας, 

κατά πόσον τα περιστατικά που συγκροτούν το πταίσμα του ζημιωθέντος, τα οποία 

δέχθηκε κυριαρχικώς ως αποδειχθέντα το δικαστήριο της ουσίας, επιτρέπουν το 

συμπέρασμα να θεωρηθεί αντικειμενικώς ορισμένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία του 

ζημιογόνου αποτελέσματος (ΣτΕ 877/2013 7μ.). Η κρίση όμως σχετικά με τη 

βαρύτητα του πταίσματος και τον καθορισμό του ποσοστού κατά το οποίο πρέπει 

να μειωθεί η αποζημίωση, ως αφορώσα σε εκτίμηση πραγμάτων, δεν υπόκειται 

στον αναιρετικό έλεγχο» ( ΣτΕ 15/2018, βλ. ΣτΕ 1219, 3595/2012).  

Επίσης, όπως έχει κριθεί, ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των ενεργειών του 

ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου στο οποίο υποβλήθηκε σε χειρουργική 

επέμβαση ο ζημιωθείς και της βλάβης που υπέστη ο τελευταίος, δεν διακόπτεται, 

λόγω της παρεμβολής άλλων ιατρών και φυσιοθεραπευτών, εφόσον, μετά την 

επέμβαση τον χειρουργηθέντα τον παρακολουθούσαν κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα ιατροί του νοσοκομείου (ΣτΕ 1244/2010). 

ζ) Ζημία που αποκαθίσταται.  

Σε περίπτωση θεμελιώσεως της κατά τα προαναφερόμενα ευθύνης προς 

αποζημίωση, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε 

θετική ή αποθετική ζημία του ζημιωθέντος. (ΣτΕ 2434, 1086, 1087/2016 7μ., 

2521/2008 κ.ά.). 



Ανεξαρτήτως της αποζημιώσεως για την περιουσιακή αυτή ζημία, το 

δικαστήριο μπορεί, κατά το άρθρο 932 του Α.Κ., να επιδικάσει εύλογη κατά την 

κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή, σε περίπτωση 

θανατώσεως προσώπου, λόγω ψυχικής οδύνης, δηλαδή χρηματική ικανοποίηση 

ανάλογη με τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περιπτώσεως. (ΣτΕ 15/2018, 

1638/2017, 5, 473/2011 κ. ά.). Σχετικώς έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία ότι: 

«Κατά τη θέσπιση της διατάξεως αυτής ο νομοθέτης έλαβε υπόψη τη συνταγματική 

αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδάφιο τέταρτο του Συντάγματος) και 

την εξειδίκευσε σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ύψους της χρηματικής ικανοποιήσεως. 

Ειδικότερα, με το άρθρο 932 του Α.Κ. παρέχεται στο δικαστήριο της ουσίας η 

εξουσία, αφού εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως και με 

βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, να επιδικάσει χρηματική 

ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο ποσό αυτής, αν κρίνει ότι επήλθε 

ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για 

τον προσδιορισμό του ύψους της χρηματικής ικανοποιήσεως, πραγματικών 

περιστατικών που δεν ήταν επιτρεπτό να συνεκτιμηθούν για τον σχηματισμό της 

κρίσεως αυτής ή η παράλειψή του να συνεκτιμήσει πραγματικά περιστατικά που 

είχαν τεθεί υπόψη του, τα οποία επιδρούν στον προσδιορισμό του ύψους της 

χρηματικής ικανοποιήσεως, ελέγχεται κατ’ αναίρεση. Αντιθέτως, η κρίση του 

δικαστηρίου της ουσίας ότι, στην συγκεκριμένη περίπτωση, επήλθε ηθική 

βλάβη ή ψυχική οδύνη καθώς και ο προσδιορισμός από αυτό του ύψους της 

χρηματικής ικανοποιήσεως δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο, δοθέντος ότι 

σχηματίζεται από την εκτίμηση πραγματικών περιστατικών και χωρίς 

υπαγωγή του πορίσματος σε νομική έννοια, ώστε να μπορεί να νοηθεί 

εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Κατ’ εξαίρεση, ο προσδιορισμός του ύψους 

της χρηματικής ικανοποιήσεως που καθορίζεται από το δικαστήριο της ουσίας 

υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο για παράβαση της διατάξεως του άρθρου 932 

του Α.Κ., μόνο αν κριθεί ότι το δικαστήριο αυτό υπερέβη τα άκρα όρια της 

διαγραφόμενης από την εν λόγω διάταξη εξουσίας του (ΣτΕ 15, 483/2018, 1638, 



2091/2017, 710/2016, 4133/2011 7μ., 1219, 2273, 4100, 4714, 4989, 5001/2012, 

1184, 1398, 1405, 1782/2013, 1481, 3329, 3793/2014,σχετικές και οι ΣτΕ 

110/2017, 2174, 2434/2016, 1087/2016 7μ., 1123, 3695/2015, 424/2012, 988/2012, 

473/2011). Συντρέχει δε περίπτωση υπερβάσεως των άκρων ορίων της 

διαγραφομένης από την ως άνω διάταξη εξουσίας του δικαστηρίου της ουσίας 

κατά τον προσδιορισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση του ύψους του ποσού της 

χρηματικής ικανοποιήσεως -είτε για ηθική βλάβη, η οποία επήλθε σε συγκεκριμένο 

πρόσωπο συνεπεία της διαταραχής του εσωτερικού του κόσμου είτε για ψυχική 

οδύνη, για τον πόνο που προκλήθηκε σ’ αυτό από την θανάτωση ορισμένου 

προσώπου- ιδίως, όταν το ύψος του ποσού που επιδικάζεται εκάστοτε από το 

δικαστήριο της ουσίας υπέρ ορισμένου προσώπου, ως εύλογο, για την 

ικανοποίηση της επισυμβάσης σ’ αυτό ηθικής βλάβης ή της προκληθείσης σ’ 

αυτό ψυχικής οδύνης, παρίσταται, υπό τα πραγματικά περιστατικά της 

συγκεκριμένης, πάντοτε υποθέσεως, εμφανώς δυσανάλογο, είτε ως ιδιαιτέρως 

χαμηλό είτε ως ιδιαιτέρως υψηλό, σε σχέση με την έκταση της διαπιστωθείσας, 

στην συγκεκριμένη περίπτωση, από το δικαστήριο της ουσίας, ηθικής βλάβης 

ή την ένταση της προκληθείσης ψυχικής οδύνης (Σ.τ.Ε. 483/2018, 110, 596, 

1084, 1638, 2091/2017, 710, 2174/2016, 1906, 2188, 3695/2015, 2202, 2508, 3411, 

3897/2014, 1405, 3362/2013, 424, 1219, 2273, 4100/2012, 4133/2011). 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προορισμός και η περιουσιακή κατάσταση 

του υπόχρεου προς αποζημίωση νοσοκομείου δεν δύνανται, κατ’ αρχήν, να 

αποτελέσουν νόμιμα στοιχεία που δικαιολογούν τη μείωση της καταβλητέας από 

αυτό, κατά τα ως άνω άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, αποζημιώσεως και χρηματικής 

ικανοποιήσεως (ΣτΕ 2544/2010, 2579/2006). 

στ) Έναρξη του χρόνου παραγραφής της σχετικής αξιώσεως. 

Κατά τις εφαρμοζόμενες, αντιστοίχως για το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., 

διατάξεις των άρθρων[παλαιότερα των ήδη καταργηθέντων άρθρων 90 (παρ.1) και 

91 του Ν.2362/1995  «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις» (Α΄247)] και ήδη 140 και 141 του Ν.4270/2014 «Αρχές 



δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), καθώς και 48 (παρ.1) και 49 του 

Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

(Α΄204), η σχετική αξίωση προς αποζημίωση παραγράφεται μετά πέντε έτη και 

αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου γεννήθηκε και είναι 

δυνατή η δικαστική αυτής επιδίωξη. Είναι δε δυνατή η δικαστική επιδίωξη 

τέτοιων αξιώσεων, όπως αυτές που αναφέρονται ανωτέρω, μόνον μετά τη 

διάγνωση του ζημιογόνου αποτελέσματος, το οποίο οφείλεται σε πλημμελείς 

ιατρικές πράξεις ή σε παραλείψεις τέτοιων πράξεων, συνεπώς, η ως άνω 

παραγραφή αρχίζει, στην περίπτωση αυτή, από το τέλος του οικονομικού 

έτους, εντός του οποίου διαγνώσθηκε το ζημιογόνο αυτό αποτέλεσμα (ΣτΕ 

735/2010).  Σχετικώς, έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία ότι: «Αν οι επιζήμιες 

συνέπειες επέρχονται εξακολουθητικώς με την πάροδο του χρόνου και η επέλευσή 

τους είναι δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, δεν 

γεννάται νέα αξίωση αποζημιώσεως και επομένως δεν γεννάται νέα παραγραφή. 

Αν, όμως, μεταγενεστέρως επήλθαν επιζήμιες συνέπειες, τις οποίες ο ζημιωθείς δεν 

μπορούσε να προβλέψει κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, αρχίζει νέα 

αυτοτελής παραγραφή για την αξίωση προς αποκατάσταση αυτών από το τέλος του 

οικονομικού έτους κατά το οποίο ανεφάνησαν οι συνέπειες αυτές ( ΣτΕ 988/2012, 

πρβλ. ΣτΕ 2827/2003).  

Γ) Ιδιαίτερα ζητήματα αποδεικτικής διαδικασίας-Συνδρομή των 

ιατρών στην ορθή διάγνωση της διαφοράς. 

Όπως ήδη τονίσθηκε ανωτέρω,  ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για τη 

ζημία που υπέστη ασθενής του από κάθε αμέλεια αυτού, ακόμη και ελαφριά, 

αν, κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων, παρέβη την υποχρέωσή 

του να ενεργήσει σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης, 

επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, δηλαδή αυτήν που αναμένεται από τον 

μέσο εκπρόσωπο του κύκλου του. Συνεπώς, στοιχειοθετείται παράνομη πράξη ή 

παράλειψη, κατά την εκτέλεση ιατρικών πράξεων, μόνον όταν ο ιατρός έχει 



ενεργήσει κατά παράβαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης ή έχει παραλείψει 

να ενεργήσει σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς. Αντιθέτως, πρέπει να γίνει 

απολύτως κατανοητό, ότι δεν στοιχειοθετείται τέτοια παράνομη πράξη ή 

παράλειψη, όταν ο ιατρός ενεργεί κατ’ απόλυτη εφαρμογή των κανόνων της 

ιατρικής επιστήμης, αλλά, παρ’ όλα αυτά, το περιστατικό που αντιμετωπίζει δεν 

έχει επιτυχή έκβαση, είτε λόγω κάποιας επιπλοκής που δεν ήταν δυνατόν να 

αποτραπεί, είτε λόγω της φύσεως, της εκτάσεως και, γενικώς, της σοβαρότητας του 

περιστατικού.  

 Συνδρομή των ιατρών στην ορθή διάγνωση της διαφοράς. 

Η ασφαλής απάντηση στο ερώτημα, αν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση 

παρασχέθηκαν οι ιατρικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής 

επιστήμης, προϋποθέτει, όπως καθίσταται ευκόλως κατανοητό, ειδικές γνώσεις των 

κανόνων της ιατρικής επιστήμης. Ενόψει τούτου, τα Διοικητικά Δικαστήρια, 

προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη δικανική πεποίθηση για τις σχετικές διαφορές 

που άγονται προς εκδίκαση ενώπιόν τους, αναζητούν πάντοτε, ως πρόσφορα 

αποδεικτικά μέσα, τις απαντήσεις που δίδονται επί των κρισίμων ζητημάτων κάθε 

υποθέσεως από ιατρούς, για τον απλούστατο λόγο ότι μόνον αυτοί γνωρίζουν τα 

ιατρικής φύσεως ζητήματα, τα οποία δύνανται να απαντηθούν αποκλειστικώς με 

βάση τους κανόνες και τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης. Έτσι εξηγείται και η 

συχνή προσφυγή σε πραγματογνωμοσύνη, αν δεν υπάρχει άλλο ιατρικό υλικό στη 

δικογραφία, ικανό να στηρίξει τη δικανική κρίση, ώστε οι ιατροί να απαντήσουν 

για τα κρίσιμα ιατρικής φύσεως ζητήματα. Εξ’ αυτού και μόνον του λόγου 

καθίσταται σαφές ότι οι σχετικές ιατρικές απαντήσεις επί των κρισίμων ιατρικής 

φύσεως ζητημάτων πρέπει να είναι πλήρεις, καθαρές, να απαντούν ευθέως στα 

κρίσιμα ιατρικής φύσεως ζητήματα της συγκεκριμένης κάθε φορά περιπτώσεως, 

ενόψει των ειδικότερων συνθηκών αυτής και να μη δημιουργούν οποιαδήποτε 

αμφιβολία ή αμφισβήτηση, ώστε να δύνανται να αξιολογηθούν και να εκτιμηθούν 

από το δικαστήριο και, τελικώς, να στηρίξουν την πλήρη δικανική πεποίθησή του 

για την ορθή διάγνωση της συγκεκριμένης κάθε φορά υποθέσεως.  



Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως ότι οι σχετικές 

ιατρικές απαντήσεις θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της έρευνας της συγκεκριμένης 

περιπτώσεως, με βάση τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά της περιπτώσεως 

αυτής και όχι με βάση τα συνήθως παρατηρούμενα σε παρόμοιες, γενικώς, 

περιπτώσεις. 

 Η ανωτέρω υποχρέωση των ιατρών, για ρητές και συγκεκριμένες 

απαντήσεις επί των ζητημάτων που τίθενται, δεν αναιρείται ούτε στην περίπτωση 

κατά την οποία δεν υπάρχουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση στοιχεία ως προς την 

κατάσταση, γενικώς, της υγείας του ασθενούς, αφού, σύμφωνα με την πάγια 

νομολογία των δικαστηρίων, σε τέτοιες περιπτώσεις ελλείψεως στοιχείων, οι ιατροί 

οφείλουν να δίδουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα ζητήματα που τίθενται ενώπιόν 

τους, ακόμη και κατά πιθανολόγηση, με βάση τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης, 

συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές, δεν πρέπει να εκφράζουν αδυναμία 

γνωματεύσεως ελλείψει στοιχείων. 

Στην ως άνω υποχρέωσή τους οι ιατροί πολλάκις δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως, παρασυρόμενοι, προφανώς, από την κακώς εννοούμενη «συναδελφική 

αλληλεγγύη». Όμως, ακόμη και η συναδελφική αλληλεγγύη, υπό την ορθή 

προσέγγισή της, επιτάσσει την πλήρη συμβολή στην ορθή διάγνωση της διαφοράς, 

αφού συμβάλει αποτελεσματικώς στην προστασία του ιατρικού κόσμου. 

Ανεξαρτήτως δε αυτού, οι ρητές και συγκεκριμένες απαντήσεις επί των ζητημάτων 

που τίθενται, απαλλαγμένες από την κακώς εννοούμενη «συναδελφική 

αλληλεγγύη», κυρίως, διασφαλίζουν ένα από τα σπουδαιότερα αγαθά, δηλαδή τη 

δημόσια υγεία, η οποία προϋποθέτει την παροχή ιατρικών πράξεων κατ’ ορθή 

εφαρμογή των κανόνων της ιατρικής επιστήμης. 

 Εξ αυτού και μόνον του λόγου, καθίσταται επιβεβλημένη η συνδρομή των 

ιατρών για τη διευκόλυνση του δικαστικού έργου και την ορθή διάγνωση της 

διαφοράς. Δυστυχώς, όμως, σε πολλές περιπτώσεις, η συνδρομή των ιατρών προς 

το Δικαστήριο δεν είναι δεδομένη. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο  απροθυμίας  

εκτελέσεως καθηκόντων των ιατρών που διορίζονται ως πραγματογνώμονες, με την 



πρόφαση της  «συναδελφικής αλληλεγγύης». Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 

διορισμός από το Δικαστήριο για έβδομη φορά πραγματογνωμόνων, γιατί και τις 

έξι προηγούμενες φορές οι διορισθέντες ζήτησαν αλλαγή, προφασιζόμενοι 

διάφορες δικαιολογίες, με μόνη αιτία το γεγονός ότι ο ιατρός τις ενέργειες του 

οποίου έπρεπε να ελέγξουν, ήταν καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του τόπου όπου 

ασκούσαν την ιατρική. 

Πέραν της «συναδελφικής αλληλεγγύης», έχει ακουσθεί και η άποψη από 

ιατρό, σε αντίστοιχη επιστημονική συνάντηση στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., 

όπου είχα την τιμή να είμαι εισηγητής, μαζί με άλλους εκλεκτούς συναδέλφους, ότι 

«της είναι αδιανόητο να εξηγεί ιατρικά ζητήματα σε ανθρώπους (δικαστές) οι 

οποίοι δεν γνωρίζουν τα της ιατρικής επιστήμης». Εύχομαι και ελπίζω η άποψη 

αυτή να είναι μοναδική και να μη την ασπάζεται, έστω και ελάχιστη, μερίδα του 

ιατρικού κόσμου. 

Δ) Αποκατάσταση ηθικής βλάβης, ανεξαρτήτως βλάβης της υγείας του 

ασθενούς. 

Τα Διοικητικά Δικαστήρια απασχόλησε και απασχολεί  το ζήτημα της 

δυνατότητας ή μη αποκαταστάσεως ηθικής βλάβης και στην περίπτωση που 

υφίσταται μεν παράνομη πράξη ή παράλειψη, χωρίς αυτή να επιφέρει στον ασθενή 

κάποια βλάβη της υγείας του ή να την θέτει, γενικώς, σε κίνδυνο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση, κατά την οποία 

ασθενής υποβλήθηκε σε επιτυχή καρδιοχειρουργική επέμβαση. Όμως, κατά την 

επέμβαση αυτή ξεχάσθηκε εντός του σώματός του, πλησίον της καρδιάς του, μία 

χειρουργική βελόνα. Αυτό είχε ως συνέπεια την αναστάτωση και αγωνία του 

ασθενούς, ως προς τις συνέπειες επί της υγείας του και την  ταλαιπωρία του για μία 

σειρά εξετάσεων, προκείμενου να διαγνωσθεί αν θα πρέπει να αφαιρεθεί η βελόνα 

αυτή ή αν μπορούσε να παραμείνει στο σώμα του, χωρίς κίνδυνο. Τελικώς, μετά τις 

ιατρικές αυτές εξετάσεις, οι ιατροί κατέληξαν ότι ο χειρουργηθείς δεν διέτρεχε 

κάποιο κίνδυνο από την παραμονή της βελόνας εντός του σώματός του, αφού αυτή 

δεν επρόκειτο να μετακινηθεί. Το διοικητικό πρωτοδικείο επεδίκασε στον ασθενή 



αυτό αποζημίωση για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης του, συνεπεία της 

ταλαιπωρίας του από τη σειρά των εξετάσεων, αλλά, κυρίως, από το γεγονός του 

κλονισμού του στο άκουσμα, αμέσως μετά την καρδιοχειρουργική επέμβασή που 

υπέστη ότι πλησίον της καρδιάς του παρέμεινε μία βελόνα, όπως και λόγω του 

γεγονότος ότι το υπόλοιπο του βίου του θα είχε πλησίον της καρδιάς του την βελόνα 

αυτή. 

Ε) Επίλογος. 

Από τις παραπάνω ελάχιστες σκέψεις αποδεικνύεται η σοβαρότητα της 

θεματολογίας του παρόντος σεμιναρίου. Ενόψει της σοβαρότητας αυτής, 

επιτρέψατέ μου, παρακαλώ, να διατυπώσω την ακόλουθη παρατήρηση, ως επίλογο 

της μικρής αυτής συνεισφοράς μου στη σπουδαία αυτή επιστημονική εκδήλωση. 

Κάθε ιατρική πράξη, καθώς και η τυχόν παράλειψη της ενδεδειγμένης κάθε 

φορά ιατρικής πράξεως, κρίνεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αποκλειστικώς 

και μόνον κατά τους κανόνες και τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης. 

Θεωρείται δε παράνομη μια τέτοια πράξη ή ότι υπήρξε παράλειψη της 

ενδεδειγμένης πράξεως, μόνον αν η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κάθε φορά 

περιστατικού από τον ιατρό δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες και τα 

διδάγματα της ιατρικής επιστήμης. Εξ αυτού καθίσταται αναγκαία η 

συνδρομή του ιατρικού κόσμου στην ορθή και αποτελεσματική διάγνωση της 

διαφοράς. Θεωρείται δε παράνομη μια τέτοια πράξη ή ότι υπήρξε παράλειψη της 

ενδεδειγμένης πράξεως, μόνον αν η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κάθε φορά 

περιστατικού από τον ιατρό δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες και τα 

διδάγματα της ιατρικής επιστήμης. Αντιθέτως, δεν θεωρείται παράνομη η 

ιατρική πράξη ή δεν θεωρείται ότι υπήρξε παράλειψη της ενδεδειγμένης ιατρικής 

πράξεως, όταν η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού από τον ιατρό 

είναι οπωσδήποτε σύμφωνη με τους κανόνες και τα διδάγματα της ιατρικής 

επιστήμης, αλλά, παρά την, κατά τα ανωτέρω, σύμφωνη ιατρική αντιμετώπιση, το 

περιστατικό δεν είχε επιτυχή έκβαση. 



Επομένως, οι ιατροί, οι οποίοι ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες και τα 

διδάγματα της ιατρικής επιστήμης, ακωλύτως, χωρίς οποιονδήποτε φόβο ή 

ανησυχία, πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν τις πολύτιμες και ευεργετικές για 

τους συνανθρώπους τους υπηρεσίες.  

Τα ανωτέρω πρέπει να αποτελούν βασικό γνώμονα και όσων προτίθενται να 

καταφύγουν στη δικαιοσύνη, προβάλλοντες παράνομη πράξη ή παράλειψη, κατά 

την εκτέλεση ιατρικών πράξεων, ώστε να καταφεύγουν σε αυτήν μόνον αν 

συντρέχει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τέτοια παράνομη πράξη ή παράλειψη και 

όχι σε κάθε περίπτωση που το περιστατικό, αν και αντιμετωπίσθηκε κατά τους 

κανόνες της ιατρικής επιστήμης, δεν είχε επιτυχή έκβαση, δεδομένου ότι κάθε 

ατυχής έκβαση περιστατικού δεν αποτελεί, άνευ ετέρου, παράνομη πράξη ή 

παράλειψη ιατρού, καθώς και δεδομένου ότι ελέγχεται και τιμωρείται μόνον η 

εναντίον των κανόνων της ιατρικής επιστήμης ιατρική συμπεριφορά και όχι η 

ατυχής έκβαση του περιστατικού, το οποίο αντιμετωπίσθηκε από τον ιατρό 

σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης του. 

                                                                     Θεσσαλονίκη  22-3-2018 

 

 

 

 


