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         ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ               
                                  ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 
                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β.ΤΟΛΗ 
ΑΝΤΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
 
 Η άσκηση της ιατρικής είναι συνυφασμένη με αυτό που 
αποκαλούμε ιατρική αμέλεια ή ιατρικό σφάλμα. Είναι 
παγκοσμίως γνωστό ότι η άσκηση της ιατρικής, και ειδικότερα 
όσον αφορά ορισμένες ειδικότητες όπως της μαιευτικής – 
γυναικολογίας, γενικής χειρουργικής και ορθοπαιδικής, είναι 
πρώτη στην κατάταξη σχετικώς με τις αγωγές και τις μηνύσεις 
που στρέφονται εναντίον των γιατρών που την ασκούν. Ως 
αιτίες της αύξησης των αγωγών και μηνύσεων κατά των 
γιατρών, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς την απώλεια της 
παραδοσιακής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και 
ασθενή, μέσα σε ένα τεχνοκρατικό σύστημα παροχής 
περίθαλψης, τις ανεπάρκειες του συστήματος παροχής υγείας, 
τις οποίες χρεώνουν οι ασθενείς στο γιατρό, τον υπερπληθυσμό 
των γιατρών, με αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, αλλά και την απαξίωση της 
θέσης του γιατρού στο κοινωνικό σύστημα αξιών. 
 Πριν αρχίσω την παρουσίαση του θέματος της εισήγησης, 
θα ήθελα να παρουσιάσω σε αδρές γραμμές το γενικό 
περίγραμμα της Δικαστικής Αρχής της οποίας αποτελώ μέλος 
για το λόγο ότι όχι μόνο στο μη νομικό αλλά και στο νομικό 
κόσμο δεν είναι επαρκώς γνωστές οι αρμοδιότητες τόσο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο, πολλώ μάλλον, της Γενικής 
Επιτροπείας της Επικρατείας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το 
Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας και το 
αρχαιότερο από τα άλλα δύο Ανώτατα Δικαστήρια ήτοι τον 
Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ συγχρόνως 
ασκεί και διοικητικές αρμοδιότητες, γεγονός που το καθιστά 
«διφυές όργανο». Μεταξύ των διοικητικών αρμοδιοτήτων, 
περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες ελεγκτικές αρμοδιότητες, 
καθιστώντας το Ελεγκτικό Συνέδριο σημαντικό φορέα 
καταπολέμησης της διαφθοράς. Ιδρύθηκε μαζί με την Γενική 
Επιτροπεία της Επικρατείας με το β.δ. της 27ης Σεπτεμβρίου/9ης 
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Οκτωβρίου 1833 κατά το πρότυπο του αντιστοίχου γαλλικού, το 
οποίο είχε ιδρύσει ο Ναπολέων το 1807. Η εν γένει λειτουργία 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου διέπεται α) από τη διάταξη του 
άρθρου 98 του Συντάγματος και από τις διατάξεις του «Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», που έχει κυρωθεί με το 
άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013.  
 Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας είναι ανεξάρτητη 
δικαστική αρχή, η οποία δρα ενιαία και αδιαίρετα. Επικεφαλής 
της είναι ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, ως Γενικός 
Δημοσιονομικός Εισαγγελέας, τον οποίο πλαισιώνουν ο 
Επίτροπος Επικρατείας, τρεις Αντεπίτροποι Επικρατείας, δύο 
Πάρεδροι και οκτώ Εισηγητές. Σε γενικές γραμμές οι 
αρμοδιότητες του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας είναι οι 
ακόλουθες: 
 Α. Ασκεί εποπτεία, με την έννοια ότι μπορεί να λαμβάνει 
γνώση, να παρακολουθεί την πορεία και να δίνει οδηγίες: στους 
Οικονομικούς Επιθεωρητές του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, στους οποίους περιλαμβάνονται 
και οι Οικονομικοί Επιθεωρητές των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, αναφορικά με υποθέσεις 
διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Ασκεί επίσης εποπτεία στους 
Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, αναφορικά με υποθέσεις 
ελέγχου περιουσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και 
λειτουργών. 
 Ασκεί αιτήσεις, για τις οποίες καθιδρύεται δικαιοδοτική 
αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καταλογισμού εις 
βάρος υπαλλήλων εν γένει, που αναφέρονται στη διάταξη του 
άρθρου 14 του ν. 3213/2003 (γνωστός ως ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) 
όπως ισχύει, με χρηματικό ποσό ίσης αξίας με το περιουσιακό 
όφελος που απέκτησε ο ίδιος ο υπάλληλος, η σύζυγος ή ανήλικο 
τέκνο του, εφόσον η απόκτηση του οφέλους αυτού δεν 
δικαιολογείται. 
 Θέτει στο αρχείο αναφορές, αιτήσεις ή καταγγελίες για τις 
οποίες κρίνει ότι είναι απαράδεκτες ή νόμω ή ουσία αβάσιμες. 
Παρίσταται κατά τις δημόσιες συνεδριάσεις του Δικαστηρίου, 
(Ολομελείας και Τμημάτων) είτε αυτοπροσώπως είτε 
αναπληρούμενος από τον Επίτροπο Επικρατείας και τους 
Αντεπιτρόπους Επικρατείας, διατυπώνοντας εγγράφως και 
προφορικώς γνώμη επί των συζητουμένων υποθέσεων. Ασκεί 
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αιτήσεις καταλογισμού κατά δημοσίων υπαλλήλων και 
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. για κάθε θετική ζημία που επήλθε στο 
Δημόσιο από δόλο ή αμέλεια αυτών κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Οι υποθέσεις αυτές που αφορούν στην 
αστική ευθύνη των προαναφερθέντων υπαλλήλων, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται και οι γιατροί του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) άγονται προς κρίση ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκλειστικώς ύστερα από αίτηση του 
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, διαφορετικά 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Aυτές oι υποθέσεις θα 
αποτελέσουν το αντικείμενο της εισήγησης. Τέλος, η Γενική 
Επιτροπεία της Επικρατείας δύναται να συνεργάζεται με 
ευρωπαϊκές και διεθνείς υπηρεσίες για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς. Η γενομένη ως άνω αναφορά στις αρμοδιότητες 
είναι ενδεικτική και ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό για 
οικονομία χρόνου. Σημειωτέον ότι τις αρμοδιότητες αυτές, όπως 
άλλωστε προαναφέρθηκε, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας 
ασκεί είτε αυτοπροσώπως είτε αναπληρούμενος από τον 
Επίτροπο και τους Αντεπιτρόπους Επικρατείας. 
 Όπως σας είναι γνωστό από το πρόγραμμα η δική μου 
εισήγηση επικεντρώνεται σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μια μικρή περιήγηση στο 
χώρο των σχετικών εννοιών, οι οποίες αποτελούν τη βάση του 
προβληματισμού, αλλά και τα εργαλεία επίλυσής του και μια 
εννοιολογική προσέγγισή τους, αποτελεί ενδεχομένως 
πλεονασμό, όμως ο Αθηναίος κυνικός φιλόσοφος Αντισθένης 
έχει ολοσχερώς διαφορετική γνώμη, καθόσον κατ’ αυτόν η των 
ονομάτων επίσκεψις αποτελεί αρχή σοφίας, επιστήμης  και 
παιδεύσεως. Επομένως ας ξεκινήσουμε με λίγη ιστορία 
σχετικώς με την προέλευση και την έννοια του όρου ευθύνη και 
ας περιοριστούμε μόνο σ’ αυτή. Η χρήση του όρου αυτού δεν 
είναι πρόσφατη κατάκτηση του γλωσσικού πολιτισμού μας, 
αλλά συναντάται ήδη στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ο 
αντίστοιχος όρος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι 
«εύθυνα» και σήμαινε το να κάνεις κάτι ευθύ, την διόρθωση 
αλλά και την τιμωρία. Από τη γενική πτώση της λέξης αυτής 
που είναι «ευθύνης», προέκυψε η μεταγενέστερη ονομαστική 
ευθύνη. Μάλιστα στην αρχαία Αθήνα ο όρος είχε την έννοια της 
λογοδοσίας, στην οποία υπεχρεούτο όποιος ανελάμβανε 
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δημόσιο αξίωμα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος, υπόλογος δημοσίου 
ελέγχου στους ΕΥΘΥΝΟΥΣ, τους δημόσιους ελεγκτές, για να 
εντάξουμε έτσι a priori στο ιστορικό πλαίσιο το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και να ανιχνεύσουμε τις ρίζες του. Στην 
πραγματικότητα η έννοια της ευθύνης συνδεόταν εν πολλοίς με 
την υπεγγυότητα του προσώπου και της περιουσίας του 
υπευθύνου (του οφειλέτη) έναντι του δανειστή. Το συμπέρασμα 
που συνάγεται είναι ότι πρόκειται για έναν όρο γλωσσικώς 
δόκιμο που παραδόθηκε επεξεργασμένος, με τη μορφή και το 
περιεχόμενο που προεκτέθηκε από την αρχαία στη νεώτερη 
ελληνική γραμματεία. Περαιτέρω η αστική ευθύνη έχει την 
έννοια της νομικής υποχρέωσης για αποκατάσταση 
(αποζημίωση) του προσώπου εκείνου που επλήγη από μια μη 
νόμιμη συμπεριφορά (πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια. Το 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της μορφής αυτής ευθύνης από άλλες 
μορφές (ηθική, πολιτική κ.ο.κ.) είναι ότι ρυθμίζεται δεσμευτικά 
με κανόνες δικαίου. 
 Η υποχρέωση αποζημίωσης του παρανόμως θιγέντος 
βαρύνει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, 
κατ΄εξοχήν δε το νομικό πρόσωπο του Κράτους και τα ΝΠΔΔ. 
Με τον όρο «εξωσυμβατική» ή αστική ευθύνη του Κράτους και 
των ΝΠΠΔ νοείται η ευθύνη αυτών των φορέων δημόσιας 
εξουσίας να αποζημιώνουν τρίτα πρόσωπα, τα οποία επλήγησαν 
ηθικώς ή υλικώς από παράνομη συμπεριφορά των οργάνων του 
κατά την άσκηση ή επ’ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων 
τους. Ήδη από το 1946 με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 
106 του ΕΙΣΝΑΚ ρυθμίστηκε η ευθύνη αυτή, η οποία σήμερα 
βρίσκει έρεισμα και στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 
ιδίως 5 του Συντάγματος. Πρέπει να επισημανθεί σχετικώς ότι η 
αστική ευθύνη συνιστά μηχανισμό διορθωτικής δικαιοσύνης, ο 
οποίος έχει ως σκοπό την αποκατάσταση και εντέλει τη 
διαφύλαξη της νομιμότητας και της ισότητας μεταξύ των 
υποκειμένων της έννομης τάξης και κατ’ επέκταση της αρχής 
του κράτους δικαίου. Ως τέτοια καταλαμβάνει εξίσου τους 
ιδιώτες και το Δημόσιο, ως προς το οποίο προσλαμβάνει την 
ακόλουθη ιδιαίτερη μορφή. Ενώ για τις έννομες σχέσεις που 
διέπονται από τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου απαιτείται 
υπαιτιότητα (δόλος ή αμέλεια) για την  στοιχειοθέτηση της 
ευθύνης, για τις αντίστοιχες έννομες σχέσεις του δημοσίου 
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δικαίου δεν απαιτείται κάτι τέτοιο. Η ευθύνη του Δημοσίου 
είναι αντικειμενική. Δηλαδή αρκεί να προκληθεί η βλάβη για να 
καθιδρυθεί το δικαίωμα του ενδιαφερομένου και αντιστοίχως η 
υποχρέωση του Δημοσίου για αποζημίωση. Η αποκατάσταση 
της ζημίας υπολαμβάνεται ως ένα κοινό – κοινωνικό βάρος, στο 
οποίο οφείλουν να συνεισφέρουν όλοι κατ’ αρχήν διά του 
κρατικού «κορβανά», δηλαδή μέσω του μηχανισμού 
συνεισφοράς στα κοινά βάρη (Συντ. άρθρο 4 παρ. 5) Το γεγονός 
αυτό όμως δεν αποκλείει την δυνατότητα του Δημοσίου να 
αναζητήσει αναγωγικώς τα καταβληθέντα από τον υπεύθυνο. 
 Μετά αυτήν την σύντομη περιπλάνηση σε συγγενικούς 
χώρους ας επικεντρωθούμε στο κυρίως θέμα της εισήγησης. 
Όπως προαναφέρθηκε μια από τις σημαντικές αρμοδιότητες του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κατοχυρώνεται στο  άρθρο 98 
παρ. 1εδαφ. ζ΄ του Συντάγματος είναι η αρμοδιότητα εκδίκασης 
υποθέσεων αστικής ευθύνης των εν ευρεία εννοία δημοσίων 
υπαλλήλων. Η διάταξη αυτή ορίζει ειδικότερα ότι στην 
αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου «ανήκει η εκδίκαση 
υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή 
στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου για κάθε ζημία που από δόλο ή 
αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου». 
Οι διατάξεις του Συντάγματος έχουν υλοποιηθεί διαμέσου του 
Οργανισμού και ήδη Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο 
και της Δικονομίας του. Με τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 
του ν. 4129/2013 (Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο), 
αντίστοιχη ρύθμιση προς τις οποίες περιλαμβανόταν στις 
διατάξεις του άρθρου 46 του καταργηθέντος οργανισμού του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Π.Δ. 774/1980), προβλέπεται ότι «Κάθε 
δημόσιος υπάλληλος, ανεξάρτητα από την κατά το άρθρο 44 
ευθύνη των δημοσίων υπολόγων, ευθύνεται για κάθε θετική 
ζημία που επήλθε στο Δημόσιο από δόλο ή αμέλεια». Όπως 
είναι γνωστό στο δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο υφίσταται ειδική 
ρύθμιση σύμφωνα με την οποία έναντι του ζημιωθέντος 
ευθύνεται μόνο το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ και όχι ο υπάλληλος. 
Τούτο ισχύει και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
των δημοσίων νοσοκομείων, δεδομένου ότι ο Υπαλληλικός 
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Κώδικας (ν. 2683/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 
3528/2007) εφαρμόζεται συμπληρωματικώς επί του 
προσωπικού αυτού που έχει την ιδιότητα του δημοσίου 
λειτουργού.  Για την αστική ευθύνη των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. το 
Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται ύστερα από αίτηση του 
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας σε αυτό, ο οποίος ενεργεί 
είτε κατόπιν εγγράφου του οικείου Υπουργού, ή ύστερα από 
αίτηση του εκπροσώπου κάθε οργανισμού τοπικής 
αυτοδιοίκησης, είτε αυτεπαγγέλτως. Παρεμπιπτόντως να 
επισημάνουμε ότι τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. έχουν οργανωθεί 
από το νομοθέτη ως Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3329/2005 άρθρο 7 παρ. 1) 
και έτσι υπέχουν την ευθύνη που προβλέπεται για τα Ν.Π.Δ.Δ. 
τα οποία ευθύνονται με όμοιο τρόπο όπως ακριβώς και το 
Δημόσιο. Για να περιοριστούμε στο ζήτημα της ιατρικής 
ευθύνης από αμέλεια, ζημία υπάρχει όταν ο γιατρός με την από 
βαριά  αμέλεια συμπεριφορά του, που μπορεί να συνίσταται και 
σε παράλειψη οφειλομένης από τα υπηρεσιακά καθήκοντά του 
ενέργειας, τα οποία (καθήκοντα) συνίστανται ιδίως στη 
συμμόρφωση προς τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής 
επιστήμης, δημιούργησε χρηματική υποχρέωση σε βάρος του 
νοσοκομείου και υπέρ τρίτου, δοθέντος ότι η δημιουργία της 
υποχρέωσης αυτής συνιστά καθ’ εαυτή μείωση της περιουσίας 
του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. που επέρχεται με την αύξηση του 
παθητικού της. Συνεπώς προϋπόθεση για τη θεμελίωση της 
αστικής ευθύνης του ζημιώσαντος υπαλλήλου είναι η ύπαρξη 
αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της από βαριάς αμέλειας 
συμπεριφοράς του και της επελθούσας ζημίας. Βαριά αμέλεια 
θεωρείται ότι υπάρχει, κατά την επιστήμη και την νομολογία, 
όταν δεν καταβάλλεται όχι μόνο η στις συναλλαγές, 
αντικειμενικά και αφηρημένα, απαιτούμενη επιμέλεια του 
μέσου συνετού και ευσυνείδητου ανθρώπου, αλλά ούτε η 
στοιχειώδης επιμέλεια του ικανού και συνηθισμένου ανθρώπου, 
την οποία αξιώνει ο νόμος από όλους τους ανθρώπους εντός του 
κύκλου της επαγγελματικής και κοινωνικής δραστηριότητας, 
έτσι ώστε η αμελής αυτή συμπεριφορά να εμφανίζεται ως 
σοβαρή, ασυνήθιστη και ιδιαίτερα μεγάλη. 
 Ως ιατρικό σφάλμα – ιατρικό λάθος ειδικότερα, ορίζεται 
εκείνη η συμπεριφορά του γιατρού, η οποία αξιολογείται ότι 
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υπολείπεται από την επιμέλεια την οποία επιβάλλεται αυτός να 
επιδείξει στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός του στην 
συγκεκριμένη περίπτωση ενός ασθενή. Κατά μία παρεμφερή 
προσέγγιση ορίζεται ως μία αντικειμενικά εσφαλμένη ιατρική 
ενέργεια, η οποία δύναται να καταλογισθεί στον γιατρό ή στα 
πρόσωπα που αυτός χρησιμοποιεί για τη διενέργεια μιας 
συγκεκριμένης ιατρικής πράξης. Με άλλα λόγια ως ιατρικό 
σφάλμα μπορεί να οριστεί συντομότερα η αμελής ιατρική 
συμπεριφορά, η ιατρική αμέλεια και ο γιατρός ευθύνεται προς 
αποζημίωση του ασθενούς εφόσον κριθεί ότι με τη 
συμπεριφορά του παρεξέκλινε της κοινής επαγγελματικής 
πρακτικής του κλάδου του. Επομένως η κατανόηση του 
προβλήματος της αστικής ευθύνης του γιατρού διέρχεται 
αναγκαστικά μέσα από την ενδελεχή επισκόπηση των 
χαρακτηριστικών και των μορφών της έννοιας του «ιατρικού 
λάθους».  
 Η ιατρική επιστήμη βέβαια είναι μια δυσχερής επιστήμη. 
«ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή, ο δε καιρός οξύς, η δε 
πείρα σφαλερή, η δε κρίσις χαλεπή» είχε αποφανθεί αιώνες 
πριν ο Ιπποκράτης. Η άσκηση της ιατρικής έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Είναι μια επιστήμη πιθανοτήτων, μια επιστήμη 
εξαιρετικά δυσχερής, τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία. 
Λειτουργεί με πιθανότητες. Δεν υπάρχει το απόλυτο στην 
ιατρική. Καμία μέθοδος δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλής, πουθενά 
στον κόσμο στην ιατρική. Η κοινωνία βέβαια υποσυνείδητα 
πιστεύει, ή θέλει να πιστεύει, ότι η ιατρική είναι 
παντοδύναμη και μπορεί να αντιμετωπίζει τα πάντα, 
χωρίς επιπλοκές ή αποτυχίες. Έτσι, αν κάτι δεν πάει καλά 
στη διάγνωση ή την θεραπεία, ο ασθενής και οι οικείοι του 
οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι πρέπει να φταίει ο γιατρός, 
στον οποίο και επιρρίπτουν την ευθύνη. Όμως όπως εύστοχα 
επισημαίνεται «…η ιατρική επιστήμη, παρ’ όλας τας 
επιτελεσθείσας προόδους εξακολουθεί, υπέρ πάσαν άλλην, να 
είναι συμπερασματική και ουχί ασφαλής» ή «οι γιατροί 
σχεδόν ποτέ δεν λειτουργούν με βεβαιότητες, αλλά με 
στατιστικές πιθανότητες». Τούτο σημαίνει περαιτέρω ότι είναι 
πιθανό να υποστηριχθούν αποκλίνουσες επιστημονικές απόψεις 
για ένα συγκεκριμένο ιατρικό ζήτημα, οπότε είναι καθήκον του 
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δικαστή να υιοθετήσει την ορθή άποψη και, σε κάθε περίπτωση, 
να κρίνει αν ενδεχόμενη «επιστημονική πλάνη» του υπαίτιου 
γιατρού είναι συγγνωστή ή όχι. Ασφαλώς ο γιατρός διαθέτει 
ευρεία ελευθερία στη διαμόρφωση της επιστημονικής του 
κρίσης. Η κρίση αυτή  όμως ελέγχεται υπό το πρίσμα των 
γενικώς ισχυόντων κανόνων της ιατρικής επιστήμης. Ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της ιατρικής είναι ότι μεταβάλλεται 
συνέχεια, γι’ αυτό πάντοτε κρίνουμε την ιατρική ευθύνη ex tunc 
δηλαδή αναδρομικά, για το παρελθόν, καθόσον η ευθύνη 
κρίνεται από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο παρασχέθηκαν 
οι ιατρικές υπηρεσίες με τα ιατρικά στάνταρ που υπήρχαν τότε 
και όχι με τα δεδομένα που ισχύουν εκ των υστέρων. 
 Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με υποθέσεις που ήχθησαν 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
  Ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου εισήχθη προς 
εκδίκαση, κατά παραπομπή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Βόλου, αγωγή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ, με αίτημα να υποχρεωθεί ο 
εναγόμενος ιατρός να καταβάλει αναγωγικώς το αιτούμενο 
ποσό, το οποίο το τελευταίο κατέβαλε δυνάμει τελεσίδικης 
καταψηφιστικής αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου 
Λάρισας. Το Δικαστήριο έκρινε με την 410/2005 απόφασή του 
ότι οι διαφορές που αφορούν στην αστική ευθύνη των 
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. για θετική ζημία που προκλήθηκε στο 
Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και για αποζημίωση, στην οποία τούτο 
υποβλήθηκε από πράξεις ή παραλείψεις τους, κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους και οφείλεται σε δόλο ή βαριά 
αμέλεια, άγονται προς κρίση ενώπιον του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ύστερα από αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της 
Επικρατείας σε αυτό. Κατ’ εξαίρεση στο άρθρο 47 του π.δ. 
1225/1981 προβλέπεται η δυνατότητα εκδίκασης ομοίου 
περιεχομένου αιτήσεων άλλων κρατικών Αρχών ή Διοικήσεων 
Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον όμως έχουν από ειδικές διατάξεις το σχετικό 
δικαίωμα υποβολής τέτοιων αιτήσεων, οι οποίες αιτήσεις πρέπει 
να περιέχουν τις ειδικές διατάξεις βάσει των οποίων 
προβλέπεται η άσκησή τους. Επομένως το αναγωγικό δικαίωμα 
του Ν.Π.Δ.Δ. κατά του ζημιώσαντος αυτό και εις ολόκληρον 
ευθυνομένου υπαλλήλου ασκείται αποκλειστικώς διά αιτήσεως 
καταλογισμού του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας και όχι 
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διά ευθείας αποζημιωτικής αγωγής του νοσοκομείου κατά του 
υπαλλήλου, για την άσκηση της οποίας απαιτούνται 
διαφορετικές δικονομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις και 
επάγεται άλλες έννομες συνέπειες. Συνεπώς το Δικαστήριο 
έκρινε ότι η παραπεμφθείσα αγωγή, το δικόγραφο της οποίας 
υπό καμία έννοια δεν μπορούσε να εκτιμηθεί ως αίτηση 
καταλογισμού του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, εφόσον δεν 
στοιχειοθετείτο το εννοιολογικό περιεχόμενό της έπρεπε να 
απορριφθεί ως απαράδεκτη, όπως άλλωστε πρότεινε κατά τη 
συζήτηση της υπόθεσης και ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας. 
 Παράλληλα για την προαναφερομένη υπόθεση ασκήθηκε 
αίτηση από το Γενικό Επίτροπο Επικρατείας για καταλογισμό 
του ζημιώσαντος ιατρού, επί της οποίας εκδόθηκε η 405/2005 
απόφαση του IV τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 
οποία έγινε δεκτή η αίτηση. Τα πραγματικά περιστατικά της 
κριθείσας υποθέσεως έχουν ως εξής: Στη μαιευτική κλινική του 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 
εισήχθη κατά το έτος 1991 για τοκετό η παθούσα, η οποία έτεκε 
με καισαρική τομή και εξήλθε μετά παρέλευση 
δεκαπενθημέρου. Κατά τη νοσηλεία της παρουσιάστηκαν 
κοιλιακά ενοχλήματα τα οποία επιδεινώθηκαν μετά την έξοδό 
της. Μετά τη διενέργεια υπερηχογραφήματος και αξονικής 
τομογραφίας διαπιστώθηκε ότι η κοιλία της έπασχε από 
αντιδραστική φλεγμονώδη εξεργασία λόγω ξένων σωμάτων που 
παρέμειναν εκεί μετά την καισαρική τομή, των οποίων 
συνεστήθη η ταχεία αφαίρεση με χειρουργική επέμβαση. Στην 
απόφαση αναφέρεται ότι σε επεμβάσεις κοιλίας και ιδιαίτερα σε 
επεμβάσεις καισαρικής τομής, χρησιμοποιούνται γάζες μεγάλων 
διαστάσεων προκειμένου ο διενεργών την επέμβαση να επιτύχει 
το ευνοϊκότερο δυνατό χειρουργικό πεδίο. Η τοποθέτηση των 
γαζών αυτών δεν γίνεται κατά τρόπο ανεξέλεγκτο, αλλά 
ακολουθείται η ακριβής καταμέτρησή τους είτε από τον ίδιο τον 
χειρουργό, οπότε η ευθύνη αυτού από την παραμονή γαζών 
εντός του σώματος κάποιου ασθενούς είναι δεδομένη, είτε από 
άτομα του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού που 
συμμετέχει στην χειρουργική ομάδα. Την ευθύνη όμως για την 
διενέργεια και την ομαλή περάτωση της επέμβασης την έχει ο 
χειρουργός. Έτσι το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η βλάβη της υγείας 
της παθούσας προήλθε από βαρεία αμέλεια του χειρουργού, ή 
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οποία συνίσταται στο ότι αν και ήταν υπεύθυνος, ως πρώτος 
χειρουργός και επικεφαλής της ιατρικής ομάδας, για τη σωστή 
διενέργεια και περάτωση της καισαρικής τομής, παρέλειψε να 
λάβει τα κατάλληλα και επιστημονικώς ενδεικνυόμενα μέτρα, 
ήτοι ενώ όφειλε πριν συρράψει τα κοιλιακά τοιχώματα είτε να 
ελέγξει ο ίδιος τον ενδοκοιλιακό χώρο της παθούσας για ξένα 
σώματα είτε να καταμετρήσει ο ίδιος τις γάζες που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την επέμβαση είτε να ελέγξει την ορθή 
εκτέλεση των ενεργειών του προσωπικού του ως προς την 
καταμέτρηση και αφαίρεση των γαζών αυτών, δεν το έπραξε, με 
συνέπεια να εγκαταλείψει τρεις γάζες εντός της κοιλίας της 
ασθενούς. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι όπως 
προκύπτει από το σκεπτικό της αποφάσεως συνεκτιμήθηκε για 
την εκφορά της δικανικής κρίσης και τελικώς του καταλογισμού 
του γιατρού η 3046/1996 αθωωτική απόφαση του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Βόλου. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι 
ο νομοθέτης στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας προέβλεπε ότι τα αποδεδειγμένα στην 
ποινική δίκη πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την 
ενοχή του δράστη δεσμεύουν πλήρως την κρίση του διοικητικού 
δικαστή και κατ’ επέκταση του δικαστή του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, στις δίκες ενώπιον του οποίου από το έτος 2006 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΚΔΔ, ο οποίος 
(δικαστής), δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτά. Απεναντίας, 
στην περίπτωση της αθώωσης του δράστη, δεν προβλεπόταν 
κατά την πάγια νομολογία, παρά μόνο υποχρέωση 
συνεκτίμησης της αθωωτικής απόφασης. Όμως με απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην 
υπόθεση Σταυρόπουλος κατά Ελλάδος κρίθηκε ότι σε 
μεταγενέστερο δικαιοδοτικό ή διοικητικό όργανο, που καλείται 
να εκτιμήσει τα ίδια πραγματικά περιστατικά, για τα οποία σε 
προγενέστερη ποινική δίκη, ο δράστης αθωώθηκε αμετακλήτως, 
δεν επιτρέπεται απόκλιση από τα πραγματικά περιστατικά που 
έγιναν δεκτά στην ποινική αυτή απόφαση, διότι σε διαφορετική 
περίπτωση πλήττεται το τεκμήριο αθωώτητας. Σημειωτέον ότι 
το Συμβούλιο Επικρατείας με την 62/2012 απόφασή του 
αποφάνθηκε ότι η νομολογία αυτή του ΕΔΔΑ δεν αποκλείει το 
εκ των υστέρων επιλαμβανόμενο διοικητικό δικαστήριο να 
στηρίξει την κρίση του σε στοιχεία διαφορετικά εκείνων στα 
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οποία είχε στηρίξει την κρίση του το ποινικό. Αν παρά ταύτα 
θεωρηθεί ότι το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ αποκλείει στο 
διοικητικό δικαστήριο  να λύσει τη διαφορά διαφορετικά από 
ότι το ποινικό, η λύση αυτή θα αντέβαινε προς τα άρθρα 94 παρ. 
1 και 96 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι θα κατέληγε κατ’ ουσίαν 
να στερεί το Δικαστήριο, διοικητικό ή ποινικό, της 
υποχρεώσεώς του να κρίνει τη διαφορά, διοικητική ή ποινική, 
που του έχει αναθέσει το Σύνταγμα, το οποίο δεν 
αντιλαμβάνεται το ΕΔΔΑ (σχετ. η ΣτΕ 2067/2011). Ήδη η 
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΔΔ αντικαταστάθηκε με 
τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4446/2016 σύμφωνα με την 
οποία τα δικαστήρια δεσμεύονται επίσης από τις αμετάκλητες 
αθωωτικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και 
από τα αμετάκλητα αποφαινόμενα να μην γίνει κατηγορία 
βουλεύματα, εκτός εάν η απαλλαγή στηρίχθηκε στην έλλειψη 
αντικειμενικών ή υποκειμενικών στοιχείων που δεν αποτελούν 
προϋπόθεση της διοικητικής παράβασης.  
 Σε υπόθεση ιατρικής αμέλειας που απασχόλησε επίσης το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, εισήχθη προς εκδίκαση αίτηση του 
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας για τον καταλογισμό εις 
ολόκληρον τεσσάρων ιατρών του ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με τα ποσά τα οποία το 
Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώθηκε να καταβάλει σε παθούσα, 
όπως ειδικότερα προσδιορίζεται. Το Δικαστήριο ανέβαλε την 
οριστική κρίση του προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος με 
όλα τα χρηματικά εντάλματα, δυνάμει των οποίων το Δημόσιο 
είχε καταβάλει αποζημιώσεις στην παθούσα. Η αίτηση εισήχθη 
για νέα συζήτηση και εκδόθηκε η 2740/2011 οριστική απόφαση 
του Δικαστηρίου. Τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά 
με την απόφαση αυτή έχουν ως εξής: Κατά το έτος 1999 
εισήχθη η παθούσα, ετών 19, στο Τμήμα Πλαστικής 
Χειρουργικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, 
προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση 
αποκατάστασης ασυμμετρίας των μαστών. Αφού υποβλήθηκε 
σε πλήρη προεγχειριτικό έλεγχο, μεταφέρθηκε στην αίθουσα 
του χειρουργείου όπου στις 08.30 της χορηγήθηκε αναισθησία 
και στις 09.00 άρχισε η χειρουργική επέμβαση από τον 
πλαστικό χειρουργό. Ο αναισθησιολόγος που χορήγησε την 
αναισθησία εκτελούσε εκείνη την ημέρα και καθήκοντα 
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εφημερεύοντος ιατρού αναισθησιολόγου και επιπλέον είχε 
οριστεί υπεύθυνος σε δύο χειρουργικές αίθουσες. Την ίδια 
ημέρα είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν έντεκα 
επεμβάσεις. Οι αίθουσες των χειρουργείων ήταν τέσσερις και οι 
διαθέσιμοι αναισθησιολόγοι μόνον τρεις, με συνέπεια ο 
αναισθησιολόγος που επιλήφθηκε του εν λόγω περιστατικού να 
ασκεί τα καθήκοντά του ταυτόχρονα σε δύο αίθουσες, 
εγκαταλείποντας εναλλάξ και κατά διαστήματα τους ασθενείς. 
Περί ώρα 10.50 ο αναισθησιολόγος κλήθηκε να αντιμετωπίσει 
έκτακτο περιστατικό στην παρακείμενη αίθουσα. Στις 11.00 ο 
χειρουργός, αφού ολοκλήρωσε την πλαστική επέμβαση έδωσε 
εντολή στους ειδικευόμενους ιατρούς να προχωρήσουν στη 
συρραφή των τραυμάτων και αποχώρησε από την αίθουσα. 
Μόλις η νοσηλεύτρια ολοκλήρωσε τη χορήγηση αντιβίωσης, 
αντιλήφθηκε ότι η παθούσα παρουσίασε βραδυκαρδία και της 
χορήγησε ατροπίνη. Όταν οι παλμοί έφτασαν στους 35 ανά 
λεπτό κάλεσε βοήθεια οπότε έσπευσαν ένας αναισθησιολόγος 
και ο χειρουργός που πραγματοποίησε την επέμβαση. Οι 
γιατροί προχώρησαν στην διαδικασία της ανάνηψης στην οποία 
η ασθενής ανταποκρίθηκε αλλά από την εμφάνιση της 
βραδυκαρδίας έως την ανάνηψη παρήλθε χρονικό διάστημα 
δέκα λεπτών με συνέπεια η παθούσα να υποστεί υποξαιμική 
εγκεφαλοπάθεια και ως συνέπεια αυτής στελεχιαία συνδρομή 
βαριάς μορφής με τετραπληγία και τελική συνέπεια να καταστεί 
ανάπηρη διά βίου. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώθηκε να 
καταβάλει στην παθούσα αποζημίωση συνολικού ύψους 
851.740,09 ευρώ. Το Δικαστήριο δέχθηκε εν μέρει την αίτηση 
του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας και καταλόγισε, εις 
ολόκληρον, εις βάρος τεσσάρων ιατρών το ποσό των 
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ. Ειδικότερα ως προς τον πρώτο, ο 
οποίος εκτελούσε καθήκοντα Διευθυντή Χειρουργικού Τομέα 
και Επόπτη Χειρουργείου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, 
δέχθηκε ότι ενώ γνώριζε ότι η συνεχής παρουσία 
αναισθησιολόγου καθόλη τη διάρκεια της εγχείρησης ήταν 
απολύτως αναγκαία, έθεσε την υπογραφή του στο ημερήσιο 
πρόγραμμα χειρουργείου συναινώντας στην πραγματοποίηση 
έντεκα προγραμματισμένων επεμβάσεων, σε τέσσερις αίθουσες 
ενώ υπήρχαν μόνον τρεις αναισθησιολόγοι, εκ των οποίων ο 
ένας θα ασκούσε εκ των πραγμάτων καθήκοντα σε δύο 
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αίθουσες συγχρόνως και συνεπώς δέχθηκε ότι επέδειξε κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του βαρεία αμέλεια. Ως προς τον 
δεύτερο, ο οποίος χορήγησε την αναισθησία, διότι μολονότι 
γνώριζε ότι είχε οριστεί να χορηγήσει αναισθησία σε 
περισσότερα του ενός χειρουργεία, παρέλειψε να δηλώσει 
εγγράφως ή και προφορικώς στους αρμοδίους προϊσταμένους 
του ότι θα έπρεπε να είναι μονίμως διαθέσιμος μόνο για τα 
έκτακτα περιστατικά και ότι αν τον όριζαν σε 
προγραμματισμένο περιστατικό δεν θα το εγκατέλειπε σε καμία 
περίπτωση για να επιληφθεί του εκτάκτου, οπότε έτσι θα έθετε 
τους προϊσταμένους του ενώπιον των ευθυνών τους και 
περαιτέρω διότι ενώ είχε οριστεί υπεύθυνος του χειρουργείου 
της παθούσας, εγκατέλειψε την αίθουσα, στην οποία αυτή 
χειρουργείτο, προκειμένου να αντιμετωπίσει άλλο περιστατικό 
πριν ακόμη αυτή αφυπνιστεί, με συνέπεια κατά την εμφάνιση 
της βραδυκαρδίας να μην είναι παρών ώστε να της προσφέρει 
αμέσως την βοήθειά του εντός του αναγκαίου χρόνου.  Ως προς 
τον τρίτο, διότι ενώ εκτελούσε καθήκοντα Διευθυντή 
Αναισθησιολογικού του Ν.Ν.Α. και ήταν υπόχρεος για τη 
διαφύλαξη των ασθενών που υποβάλλονταν σε τεχνικές 
αναισθησίας και για την ορθή κατανομή του προσωπικού της 
κλινικής του, αν και γνώριζε ότι η συνεχής παρουσία 
αναισθησιολόγου καθ’ όλη τη διάρκεια της εγχείρησης ήταν 
απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της υγείας της ασθενούς, 
υπέβαλε ενυπογράφως το ημερήσιο πρόγραμμα χειρουργείου 
χωρίς να ορίσει ένα υπεύθυνο αναισθησιολόγο για κάθε 
αίθουσα χειρουργείου αλλά συναίνεσε στην πραγματοποίηση 
έντεκα προγραμματισμένων επεμβάσεων. Ως προς τον τέταρτο, 
διότι ενώ ανέλαβε ως πλαστικός χειρουργός να υποβάλει σε 
εγχείρηση την παθούσα, έχοντας λόγω της θέσης του αυτής 
ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβεί στις ενδεικνυόμενες 
ενέργειες για τη διαφύλαξη της ζωής και της υγείας της, 
δέχθηκε να χορηγήσει αναισθησία ο δεύτερος αν και γνώριζε 
ότι δεν θα εξασφαλιζόταν η απαιτουμένη, σύμφωνα με τους 
κανόνες της ιατρικής επιστήμης, συνεχής παρουσία αυτού κατά 
τη διάρκεια της εγχείρησης και μέχρι την αφύπνιση της 
ασθενούς και άρα όφειλε να μην προχωρήσει στην εκτέλεση της 
προγραμματισμένης επέμβασης. Εντούτοις προχώρησε σε αυτή 
και περαιτέρω αποχώρησε και ο ίδιος από τη χειρουργική 
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αίθουσα πριν την ολοκλήρωσή της, παραλείποντας τη συνεχή 
προσωπική επίβλεψη της ασθενούς. Τέλος το Δικαστήριο 
δέχθηκε, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 
46 του π.δ. 774/1980, ότι εις βάρος των καθ’ ων η αίτηση 
πρέπει να καταλογιστεί μέρος μόνο της καταβληθείσας από το 
Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωσης και να περιοριστεί το 
καταλογιστέο εις ολόκληρον εις βάρος τους ποσό σε 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. Η δυνατότητα αυτή του 
Δικαστηρίου παρέχεται πλέον από τη διάταξη του άρθρου 68 
παρ. 5 του ν. 4129/2013 κατά την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο 
μόνο σε περίπτωση ευθύνης από αμέλεια, και αναλόγως με τις 
περιστάσεις, δύναται να καταλογίσει τον υπάλληλο και για 
μέρος μόνο της θετικής ζημίας που επήλθε στο Δημόσιο. Κατά 
της απόφασης αυτής ασκήθηκε αίτηση αναίρεσης από τους 
καταλογισθέντες επί της οποίας εκδόθηκε η 2920/2015 
απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 
οποία έγινε δεκτή η αναίρεση και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο 
τμήμα προς νέα κρίση υπό διαφορετική σύνθεση. Ειδικότερα η 
ολομέλεια του Δικαστηρίου έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η 
προαναφερομένη απόφαση έπασχε από πλημμελή αιτιολογία 
ήτοι δεν υπήρχε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία 
σχετικώς με την θεμελίωση της ευθύνης των γιατρών στην 
αόριστη νομική έννοια της βαριάς αμέλειας. Έντεκα μέλη της 
Ολομέλειας του Δικαστηρίου είχαν την γνώμη ότι τα 
πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε η απόφαση θεμελιώνουν 
υπαιτιότητα σε βαθμό βαριάς αμέλειας των καταλογισθέντων. Η 
υπόθεση εκκρεμεί στο τμήμα προς έκδοση απόφασης. 
 Σε άλλη υπόθεση ιατρικής αμέλειας υποβλήθηκε αίτηση 
του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας ενώπιον του V 
τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να 
καταλογιστεί ιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με το 
ποσόν των 327.161 ευρώ, το οποίο υποχρεώθηκε το 
Νοσοκομείο με την 741/2009 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Πατρών, να καταβάλει στους συγγενείς θανόντος. Τα 
πραγματικά περιστατικά που αποτελούν την ιστορική βάση της 
αίτησης καταλογισμού έχουν ως εξής: Ο ήδη θανών 
μεταφέρθηκε μετά από τροχαίο ατύχημα στα εξωτερικά ιατρεία 
του νοσοκομείου και ακολούθως εισήχθη στη χειρουργική 
κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση. Εκεί ο καθού η αίτηση, 
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εφημερεύων επιμελητής, δεν διέταξε την διενέργεια αξονικής 
τομογραφίας, ώστε να διαπιστωθεί η τυχόν ύπαρξη 
κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, αλλά του χορήγησε ηρεμιστικά. 
Ο ασθενής περιέπεσε σε κώμα και αποβίωσε την ίδια ημέρα. 
Από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι αιτία του 
θανάτου του ήταν κάταγμα του θόλου του κρανίου που 
προκλήθηκε κατά το ατύχημα, από το οποίο δημιουργήθηκε 
εκτεταμένο υποσκληρίδιο εγκεφαλικό αιμάτωμα.  Η αμέλεια, η 
οποία κατά την αίτηση καταλογισμού βαρύνει τον ιατρό 
έγκειται στο γεγονός ότι ο τελευταίος δεν διέταξε την διενέργεια 
αξονικής τομογραφίας, έτσι ώστε να εντοπιστεί το αιμάτωμα 
και να αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση. Επί της αιτήσεως 
του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας εκδόθηκε η 1959/2013 
απόφαση του ΙV τμήματος με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση 
και καταλογίστηκε ο γιατρός με το ποσό των 327.161 ευρώ. 
Κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε αίτηση αναιρέσεως στην 
Ολομέλεια του Δικαστηρίου και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης. 
 Σε άλλη υπόθεση, το ΙV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
με την 351/2008 απόφασή του δέχθηκε εν μέρει την αίτηση του 
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας για καταλογισμό υπέρ του 
ΙΚΑ τεσσάρων γιατρών, εκ των οποίων οι δύο ήταν θεράποντες 
ιατροί του ΙΚΑ και οι άλλοι δύο ελεγκτές. Οι συγκεκριμένοι 
γιατροί χορηγούσαν φάρμακα για εξωσωματική γονιμοποίηση 
κατά παράκαμψη της εφαρμοζόμενης από το ΙΚΑ διαδικασίας 
και με διάγνωση ολοσχερώς διαφορετική ήτοι «αδένωμα 
υπόφυσης»  «ωοθηκική ανεπάρκεια», «πρόκληση ωορρηξίας» 
κ.λ.π. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι: «οι θεράποντες ιατροί 
παραβαίνοντας την κυρίαρχη υποχρέωσή τους κατά την παροχή 
ιατρικής περίθαλψης, να διαγιγνώσκουν αποδεδειγμένως, με τις 
κατάλληλες ιατρικές μεθόδους την ασθένεια ή την πάθηση για 
τη θεραπεία των οποίων χορηγούσαν τα συνταγογραφούμενα 
φάρμακα, παραλείποντας και τις λοιπές υποχρεώσεις τους που 
θα συνέτειναν στην έκδοση των συνταγών χωρίς τις 
προαναφερόμενες πλημμέλειες, επέδειξαν, εκδίδοντας 
πλημμελώς τις προαναφερόμενες συνταγές, τουλάχιστον βαρεία 
αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους». Η παραδοχή 
αυτή δεν αποκλείει κατά νομική και λογική ακολουθία την 
πιθανότητα για πρόκληση της θετικής ζημίας που επήλθε στο 
ΙΚΑ ενδεχομένως και από δόλο.  
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 Ως προς τους ελεγκτές ιατρούς του ΙΚΑ δέχθηκε, επίσης, 
ότι επέδειξαν τουλάχιστον βαρεία αμέλεια κατά τη θεώρηση 
των συνταγών, καθόσον όφειλαν, λόγω της θέσης τους και είχαν 
τη δυνατότητα, κατά τον έλεγχο που ασκούσαν, να 
διαπιστώσουν τις πλημμέλειες των κρισίμων συνταγών, 
ζητώντας από τους ασφαλισμένους ή ακόμη και από τους 
θεράποντες ιατρούς τα επιβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στο 
σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι ενόψει της διάταξης του 
άρθρου 46 παρ. 6 του Π.Δ. 774/1980, όπως ήδη 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 παρ. 5 του Ν. 4129/2013 
κατά την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο μόνο σε περίπτωση 
ευθύνης από αμέλεια και ανάλογα με τις περιστάσεις δύναται να 
καταλογίσει τον υπάλληλο και για μέρος μόνο της θετικής 
ζημίας που επήλθε στο Δημόσιο, για τη σαφήνεια και την 
πληρότητα της εκφερομένης δικαστικής κρίσης, θα ήταν 
σκόπιμο να μην καταλείπεται αμφιβολία ως προς τη μορφή της 
υπαιτιότητας, ούτως ώστε να παρέχεται με βεβαιότητα η 
δυνατότητα εφαρμογής ή μη εφαρμογής της προαναφερομένης 
διάταξης.  
 Περαιτέρω με τις 2347/2009 και 1689/2007 αποφάσεις το 
Δικαστήριο δέχθηκε ότι σε υποθέσεις παράνομης 
συνταγογράφησης οι μεν θεράποντες ιατροί προκάλεσαν ζημία 
στο ΙΚΑ από δόλο οι δε ελεγκτές ιατροί από βαρεία αμέλεια και 
έγιναν δεκτές οι αιτήσεις του Γενικού Επιτρόπου της 
Επικρατείας. 
 Πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την ειδική νομοθετική 
ρύθμιση του άρθρου 11 παρ. 2 της 400/326/3.3.1983 απόφασης 
του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αναφέρεται στον 
Κανονισμό Φαρμακευτικής Περιθάλψεως Ασφαλισμένων του 
ΟΓΑ, και εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 8 του Ν. 
1287/1982 και του Ν. 1316/1983, όπως το εν λόγω άρθρο ισχύει 
μετά την τροποποίησή του με το άρθρο μόνο της 400/709/1985 
υπουργικής απόφασης αν επήλθε οποιαδήποτε ζημία στον ΟΓΑ, 
του παρέχεται το δικαίωμα να καταλογίζει το ποσό εκείνο που 
επιβαρύνθηκε σε βάρος του ιατρού. Οι σχετικοί καταλογισμοί 
γίνονται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Γ.Α., παρέχεται όμως, 
στην περίπτωση αυτή, στον καταλογισθέντα η δυνατότητα να 
ασκήσει έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της 
καταλογιστικής απόφασης του Διοικητή του ΟΓΑ.  
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 Από το ΙV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδικάστηκε 
αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας για 
καταλογισμό γιατρού του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σερρών. 
Επ’ αυτής εκδόθηκε η 2094/2004 απόφαση. Τα πραγματικά 
περιστατικά αυτής της υπόθεσης έχουν ως εξής: Κατά το έτος 
1988 εισήχθη στο εν λόγω νοσοκομείο ασθενής πάσχουσα από 
ουρολοίμωξη και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Την ημέρα 
εκείνη ο καθού, διευθυντής του τμήματος στο οποίο εισήχθη, 
ασκούσε καθήκοντα εφημερεύοντος ιατρού. Περί ώρα 18.30 η 
ασθενής παρουσίασε δυσφορία και πόνο στο στήθος. Ο καθού 
από την οικία του, στην οποία ανευρέθηκε, έδωσε εντολή στη 
νοσοκόμα για χορήγηση οξυγόνου και θεραπευτικής αγωγής. 
Παρά ταύτα η κατάσταση της ασθενούς επιδεινώθηκε εκ νέου. 
Σε δεύτερη προσπάθεια επικοινωνίας της νοσοκόμας με το 
γιατρό, ο τελευταίος δεν βρέθηκε στο σπίτι του. Επειδή η 
κατάσταση της ασθενούς έβαινε συνεχώς επιδεινούμενη 
αναζητήθηκε άλλος γιατρός, ο οποίος όταν την επισκέφθηκε 
περί ώρα 22.00 διαπίστωσε ότι είχε υποστεί πνευμονικό οίδημα. 
Λίγα λεπτά της ώρας αργότερα ανευρέθη ο καθού, ο οποίος 
μετέβη στις 22.30 στο νοσοκομείο, όπου η ασθενής είχε ήδη 
αποβιώσει από ανακοπή καρδιάς. Το νοσοκομείο 
καταδικάστηκε να καταβάλει στο σύζυγο και στο γιο της 
θανούσας ποσά 1.000.000 και 800.000 δρχ. αντιστοίχως ως 
χρηματική ικανοποίηση, λόγω της ψυχικής οδύνης που 
υπέστησαν. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι συντρέχει βαρεία 
αμέλεια στο πρόσωπο του καθού, καθόσον παρέλειψε να 
βρίσκεται στο νοσοκομείο ή έστω εντός της οικίας του, ώστε να 
παράσχει εγκαίρως στην ασθενή την δέουσα ιατρική φροντίδα 
και περίθαλψη προς θεραπεία του πνευμονικού οιδήματος κατά 
την αρχική εκδήλωσή του.  
 Επίσης από το ΙV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
εκδικάστηκε αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας 
για καταλογισμό τριών γιατρών και μιας εργαλειοδότριας και 
πάλι του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. Επ’ αυτής εκδόθηκε η 
1936/2015 απόφαση. Τα πραγματικά περιστατικά αυτής της 
υπόθεσης έχουν ως εξής: στις 19 Ιανουαρίου 2005 εισήχθη η 
παθούσα στη Β΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του 
Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σερρών και την επομένη 
ημέρα υποβλήθηκε σε «διακοιλιακή ολική υστερεκτομία μετά 
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των εξαρτημάτων άμφω» για την αφαίρεση ινομυώματος 
(καλοήθους όγκου) που είχε εντοπιστεί στη μήτρα της. H 
χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε από το διευθυντή της 
Κλινικής του Νοσοκομείου με βοηθούς δύο ειδικευόμενους 
μαιευτήρες και με εργαλειοδότρια μία νοσηλεύτρια. Για την 
ευκολότερη αφαίρεση του όγκου χρησιμοποιήθηκε ως 
υπομόχλιο, μια ειδική σπάτουλα απώθησης – προφύλαξης των 
εντερικών ελίκων, τύπου Renerdin, μήκους 23,7 εκατοστών, 
πλάτους 8,4 εκατοστών και βάρους 180 γραμμαρίων. Το εν 
λόγω χειρουργικό εργαλείο εργαλειοδότησε στους γιατρούς η 
εργαλειοδότρια, η οποία συμμετείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
επέμβασης, η οποία διήρκησε 2,5 περίπου ώρες. Μετά το πέρας 
της επέμβασης οι γιατροί από αμέλειά τους δεν τήρησαν τους 
κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης αλλά 
και της κοινής πείρας και συγκεκριμένα δεν έγινε από αυτούς ο 
απαραίτητος έλεγχος στην κοιλιακή χώρα της ασθενούς, αλλά 
προέβησαν στην σύγκληση της τομής της χειρουργημένης, 
χωρίς να προβούν στην αφαίρεση από την κοιλιακή χώρα της 
σπάτουλας, αλλά ούτε και η εργαλειοδότρια μερίμνησε να 
αναζητήσει το εν λόγω χειρουργικό εργαλείο μετά το πέρας της 
επέμβασης. Αποτέλεσμα της αμελούς συμπεριφοράς των 
προαναφερομένων ήταν να παραμείνει επί 17 συνεχείς ημέρες 
εντός της κοιλιακής χώρας της ασθενούς και συγκεκριμένα εν 
μέσω των εντερικών του ειλεού και του μείζονος επιπλόου, η 
σπάτουλα, η ύπαρξη εκεί της οποίας προξένησε οξεία 
φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία συνοδευόταν από έντονα 
κλινικά συμπτώματα, όπως εκτεταμένο εξάνθημα μετά 
κνησμού, καταβολή δυνάμεων, υψηλό πυρετό με συνέπεια να 
υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της 
σπάτουλας. Τόσον οι γιατροί όσον και η εργαλειοδότρια 
κρίθηκαν ένοχοι για σωματική βλάβη από αμέλεια από το 
Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης. Με την 214/2007 απόφαση 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών υποχρεώθηκε το Γενικό 
Νοσοκομείο Σερρών να καταβάλει στην παθούσα το ποσό των 
50.000 ευρώ, η δε απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την 
1102/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
Με τα δεδομένα αυτά το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι άπαντες 
οι προαναφερόμενοι ευθύνονται έναντι του Νοσοκομείου για 
την θετική ζημία την οποία προξένησαν σε αυτό ανερχόμενη 
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στο ποσό των 50.000 ευρώ, καθόσον η εγκατάλειψη της 
σπάτουλας εντός του σώματος της παθούσας οφείλεται σε βαριά 
αμέλειά τους, ήτοι σε έλλειψη της επιβαλλόμενης από το νόμο 
στοιχειώδους επιμέλειας του ικανού και συνηθισμένου 
ανθρώπου, την οποία ο νόμος αξιώνει από όλους τους 
ανθρώπους εντός του κύκλου της επαγγελματικής και 
κοινωνικής τους δραστηριότητας. Μάλιστα το Δικαστήριο 
παρότι είχε ευχέρεια να μειώσει το ποσό του καταλογισμού 
απέρριψε το αίτημα λόγω της ιδιαιτέρως ασυνήθους και 
αποκλίνουσας συμπεριφοράς των καταλογιζομένων κατά τη 
διενέργεια του χειρουργείου.  
 Tέλος σε άλλη υπόθεση το Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ κοινοποίησε στη Γενική 
Επιτροπεία της Επικρατείας πρακτικά από τα οποία προκύπτει 
ότι με την 1794/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Νοσοκομείου 
να καταβάλει σε έξι ενάγοντες το συνολικό ποσό των 516.708 
€.  Από τα γενόμενα δεκτά με την τελεσίδικη αυτή απόφαση 
προέκυψαν τα ακόλουθα: Η ήδη θανούσα 34 ετών τότε 
επικοινώνησε με τον Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, καθηγητή χειρουργικής στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συμφώνησαν να 
την υποβάλλει σε κάθετη γαστροπλαστική με την μέθοδο της 
λαπαροσκόπησης έναντι αμοιβής 5.000 €. Η θανούσα εισήχθη 
στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου, χωρίς να 
καταγραφεί η εισαγωγή της στα βιβλία των Εξωτερικών 
Ιατρείων ή στα βιβλία των επειγόντων περιστατικών του 
Νοσοκομείου, με διάγνωση «Νοσογόνος Παχυσαρκία». Η 
χειρουργική επέμβαση διενεργήθηκε στις 19.1.2005 και παρότι 
ξεκίνησε λαπαροσκοπικά, η χειρουργική μέθοδος μετατράπηκε 
κατά τη διάρκεια της επέμβασης σε «ανοιχτή με μικρή τομή» 
λόγω βλάβης στο λαπαροσκόπιο. Κατά τις επόμενες δύο ημέρες 
η θανούσα παρέμεινε νοσηλευομένη αλλά η κατάστασή της 
χειροτεύρευε. Στις 24.1.2005 εισήχθη επειγόντως στο 
χειρουργείο και ακολούθως για διάστημα επτά ωρών στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και στη συνέχεια σε θάλαμο 
νοσηλείας. Στις  26.1.2005 διαπιστώθηκε περαιτέρω επιδείνωση 
της καταστάσεώς της και διακομίστηκε στη ΜΕΘ 
Αναισθησιολογίας, όπου διασωληνώθηκε καθόσον εμφάνιζε 
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δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια και αναπνευστική ανεπάρκεια, με 
τελική διάγνωση «κατάσταση μετά από κάθετη 
γαστροπλαστική, ρήξη αναστομώσεως 24.1.2005, κατάσταση 
μετά λαπαροτομία για περιτονίτιδα, γενικευμένη φλεγμονώδης 
αντίδραση, επιδείνωση προς σύνδρομο οξείας δυσπραγίας των 
πνευμόνων, καθολική καρδιακή ανεπάρκεια». Το απόγευμα της 
ίδιας ημέρας εισήχθη για τρίτη φορά στο χειρουργείο για 
«επείγουσα λαπαροτομία, καθαρισμό κοιλιακής χώρας, 
τοποθέτηση παροχετεύσεων». Στις 30.1.2005 η  θανούσα 
παρουσίασε αιμορραγία, παρέμεινε στη ΜΕΘ έως την 1.2.2005 
οπότε κατέληξε μετά από «πολυοργανική λειτουργική 
ανεπάρκεια». Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση 
νεκροψίας – νεκροτομής ο θάνατός της «οφείλεται σε ισχαιμία 
του μυοκαρδίου, επί εδάφους λοβώδους πνευμονίας 
οφειλομένης στο μύκητα “candida albicans”». Με την 
τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 1794/2012 κρίθηκε ο 
θάνατος συνδέεται αιτιωδώς με τις πράξεις και παραλείψεις του 
χειρουργού, οι οποίοι συνιστούν, η μεν πρώτη (διένεργεια 
χειρουργικής επέμβασης χωρίς ιατρική ένδειξη και μη 
πληροφορημένη συναίνεση) παράβαση των διατάξεων του 
άρθρου 9 του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας και του 
άρθρου 49 του ν. 2071/1992 περί δικαιωμάτων του ασθενούς, οι 
δε λοιπές παραλείψεις (μη έγκαιρη διάγνωση και εισαγωγή σε 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας) παραβάσεις των άρθρων 13 και 
24 του α.ν. 1569/1939 «περί Ιατρικού Κώδικα». Η υπόθεση 
εκκρεμεί προς εκδίκαση ενώπιον του IV Τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 Έντονα αμφιλεγόμενο είναι το ζήτημα αν οι ιδιαίτερες 
ικανότητες ενός γιατρού (π.χ. ιδιαίτερη εξειδίκευση, πολύχρονη 
εμπειρία, ακαδημαϊκή και ερευνητική καταξίωση) αυξάνουν 
προς το αυστηρότερο το πρότυπο επιμέλειας με το οποίο αυτός 
τελικά θα κριθεί. Επιχειρήματα μπορούν να προβληθούν για την 
υποστήριξη τόσο της μιας όσο και της άλλης άποψης. Υπέρ της 
αυστηροποίησης της ευθύνης του γιατρού στη συγκεκριμένη 
περίπτωση συνηγορεί το γεγονός ότι ο ασθενής συνήθως 
αποβλέπει στις εξαιρετικές αυτές ικανότητες του γιατρού και 
καταβάλλει για το σκοπό αυτό αυξημένη αμοιβή. Από την άλλη 
πλευρά, η υιοθέτηση της παραπάνω άποψης ενέχει τον κίνδυνο 
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να επηρεάσει αρνητικά το γενικό πρότυπο επιμέλειας, κυρίως 
να το συμπαρασύρει προς τα κάτω για τους αρχάριους ή τους 
λιγότερο έμπειρους γιατρούς, πράγμα που σε τελική ανάλυση 
αποβαίνει εις βάρος του ασθενή. Στην ελληνική θεωρία η 
κρατούσα άποψη δεν αποδέχεται τη βαρύτερη ευθύνη του 
γιατρού με ιδιαίτερες ικανότητες.    
 Ως επίλογο στα προαναφερόμενα θα πρέπει να 
επισημάνουμε ότι κάθε ατυχής έκβαση περιστατικού δεν 
αποτελεί, άνευ ετέρου, παράνομη πράξη ή παράλειψη 
ιατρού, καθώς και ότι ελέγχεται και τιμωρείται μόνον η 
εναντίον των κανόνων της ιατρικής επιστήμης παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών και όχι η ατυχής έκβαση του 
περιστατικού, το οποίο αντιμετωπίστηκε από τον γιατρό 
σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης του. Αυτό 
πρέπει να γίνει σαφές και να αποτελεί βασικό γνώμονα 
όλων όσοι προτίθενται να προσφύγουν στην δικαιοσύνη, 
διότι διαφορετικά επηρεάζεται σημαντικά ο τρόπος 
άσκησης της ιατρικής, οδηγώντας νομοτελειακά σε αυτό 
που έχει ονομαστεί «αμυντική ιατρική», η οποία είναι 
καταστροφική ιατρική, καθώς πολλοί γιατροί, στο πλαίσιο 
της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των 
ασθενών, υιοθετούν πρακτικές που θα τους προστατεύσουν 
από δικαστικές περιπέτειες, με επιπτώσεις όμως και 
παρενέργειες σε ποικίλους τομείς των υπηρεσιών υγείας, 
καθόσον η αμυντική ιατρική επιδρά δυσμενώς όχι μόνον 
στο κόστος των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών, αλλά 
και στο επίπεδο της παρεχομένης ιατρικής φροντίδας, με 
αυτονόητες συνέπειες εις βάρος του ασθενούς. Τα όρια της 
ευθύνης πάντοτε θα είναι εύθραυστα και πάντοτε θα 
υπόκεινται στους κανόνες της ιατρικής που συνεχώς 
παραλλάσσονται, όπως παραλλάσσεται και το εκάστοτε 
πρότυπο της επιστήμης. Διαχρονικά το ζητούμενο από την 
έννομη τάξη είναι η προστασία των εννόμων συμφερόντων 
της ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας του 
ασθενούς. Πώς επιτυγχάνεται κατά τον καλύτερο τρόπο η 
προστασία αυτών των εννόμων συμφερόντων θα είναι το 
αντικείμενο αέναης ιατρικής επιδίωξης και εξ ίσου αέναης 
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νομικής διαμάχης.   
 
 Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και  την προσοχή σας.  


