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1 ΚΕΦΑΛΗ 

1.1 Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

 1.1.1 Υπόθεση  

Μετά το ατύχημα, ο ενάγοντας μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών και Ατυχημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Βρισκόταν σε 

ημικωματώδη κατάσταση και έφερε θλαστικό τραύμα στην ινιακή χώρα και είχε 

ρινορραγία. Έγινε αξονική τομογραφία εγκεφάλου αυχενικής μοίρας, στήθους, 

κοιλιάς και λεκάνης και παρουσίαζε επισκληρίδιο αιμάτωμα και θλάσεις εγκεφάλου. 

Έφερε επίσης θλάσεις πνευμόνων και κατάγματα του 11ου και 12ου θωρακικών 

σπονδύλων. Σχετικό είναι το Τεκμήριο 11.  

     Εν όψει του ότι ο ενάγοντας υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εισήχθη 

στην Εντατική Μονάδα του Νευροχειρουργικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου 

Λευκωσίας και του τοποθετήθηκε σύστημα συνεχούς μέτρησης της ενδοκρανίου 

πιέσεως. Η αξονική τομογραφία έδειξε θλάσεις στους μετωπιαίους λοβούς. Στις 

20.5.2002, λόγω αύξησης της ενδοκρανίου πιέσεως, υπεβλήθη σε χειρουργική 

επέμβαση, αριστερή κρανιοτομή και αφαίρεση της εγκεφαλικής θλάσης. Παρέμεινε 

στον αναπνευστήρα για μακρύ χρονικό διάστημα.  Σχετικό είναι το Τεκμήριο 12. 

       Ενόσω νοσηλευόταν στο Τμήμα Νευροχειρουργικής μέχρι τις 6.7.2002, ο 

ενάγοντας παρουσίασε επιδείνωση της νεφρικής του λειτουργίας οξέως λόγω οξείας 

σωληναριακής προνεφρικής αιτιολογίας. Η νεφρική λειτουργία σε διάστημα 20 

ημερών επανήλθε στο φυσιολογικό. Η εμφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας είναι 

αναμενόμενη σε ασθενείς με βαριά κρανιοεγκαφαλική κάκωση. Η νεφρική λειτουργία 

επανήλθε στο φυσιολογικό και ο ασθενής δεν έχει πρόβλημα με τους νεφρούς του. 

Σχετικό είναι το Τεκμήριο 14. 

      Τον Σεπτέμβριο 2002 έγινε δεύτερη εισαγωγή στο Νευροχειρουργικό Τμήμα και 

ο ενάγοντας υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για επανατοποθέτηση του οστικού 

κρημνού, που είχε αφαιρεθεί κατά την πρώτη χειρουργική επέμβαση. 

Παρακολουθείτο συχνά στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Λευκωσίας μέχρι τις 

21.7.2003. Κατά την εν λόγω ημερομηνία, ο ενάγοντας παρουσίαζε κεφαλαλγία, 
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ζάλη, διαταραχές μνήμης και διαταραχές προσωπικότητας. Επίσης παρουσίαζε 

ανοσμία, αμφοτεροπλεύρως, που είναι μόνιμη, και αδυναμία εκτάσεως και κάμψης 

του αριστερού άκρου ποδός. Λόγω κινδύνου μετατραυματικής επιληψίας, ο 

ενάγοντας λαμβάνει αντιεπιλιπτική αγωγή. Σχετικά είναι τα Τεκμήρια 12 και 13.  

     Στις 10.12.2003 ο Μ.Ε. 7 εξέτασε για πρώτη φορά τον ενάγοντα ο 

οποίος  παραπονείτο για συνεχή ζάλη, υπερένταση, για διαταραχές μνήμης και 

αδυναμία να οδηγήσει αυτοκίνητο. Στις 3.4.2003 είχε απώλεια συνειδήσεως στον 

ύπνο του. Τέθηκε υπό αντιεπιληπτική αγωγή και μέχρι τις 10.12.2003 είχε άλλες δύο 

επιληπτικές κρίσεις. Επίσης ο ενάγοντας εμφάνιζε παλίνδρομο αμνησία ημερών πριν 

το ατύχημα και δεν μπορούσε να θυμηθεί καθόλου τα γεγονότα κατά τη δίμηνη 

παραμονή του στο Νοσοκομείο. Ήταν αγχωμένος και καταθλιπτικός με μέτριου 

βαθμού διαταραχές προσφάτου μνήμης και αλλαγή προσωπικότητας. Κατόπιν 

αλλαγής της αντιεπιληπτικής αγωγής, ο ενάγοντας δεν είχε άλλη κρίση μέχρι την 

1.11.2004. Εξακολουθούσε να ξεχνά και να μην μπορεί να συγκεντρωθεί, είχε 

ζαλάδες, ήταν ευερέθιστος και μελαγχολικός με σεξουαλικά προβλήματα μετά την 

αλλαγή της ζωής του. Για μεγάλα διαστήματα ήταν επιθετικός, βίαιος λεκτικά και 

κτυπούσε την σύζυγο και τα παιδιά του και γενικά η ζωή του στο σπίτι έγινε 

αφόρητη. Σ΄αυτό το θέμα υπήρχε βελτίωση.  

     Η μετατραυματική επιληψία θεωρείται μόνιμη. Επίσης ο ενάγοντας παρουσίαζε 

διαταραχές προσωπικότητας, μνήμης, σκέψης και ελαφρότατες διαταραχές 

προσανατολισμού. Η προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική και ψυχοκοινωνική 

ζωή του έχει διαταραχθεί. Παρά τη βελτίωση των επιληπτικών κρίσεων και λόγω 

βιολογικής μεταβολικής συνέθεσης του οργανισμού του, παρουσίαζε δυσκολία στη 

θεραπευτική προσέγγιση. Σχετικό είναι το Τεκμήριο 15. 

 Συνεπεία του τραυματισμού κατά το επίδικο ατύχημα, στις 14.5.2003 τι 

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενέκρινε την αίτηση του ενάγοντα για ποσοστό 

αναπηρίας 100% ( Τεκμήριο 10) και έκτοτε λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας, όπως 

φαίνεται από τα Τεκμήρια 19 και 20. 

      Ο Μ.Ε.7 άρχισε να βλέπει ξανά τον ενάγοντα στις 8.3.2007, και στις 8.6.2007 

εξέδωσε νέα Συμπληρωματική Έκθεση στην οποίαν αναφέρει ότι τα προβλήματα της 

προσωπικότητας του θεωρούνται μόνιμα, οι επιληπτικές κρίσεις έχουν επιταθεί με 

αποτέλεσμα να επέρχεται κρίση κάθε 1-3 μήνες, τα προβλήματα στο σπίτι 
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χειροτέρεψαν και η σεξουαλική δυσλειτουργία είναι αποτέλεσμα φαρμακευτικής αλλά 

και οργανικό-ψυχολογικό. Σχετικό είναι το Τεκμήριο 16. 

      Τέλος, με βάση τις διαπιστώσεις του Μ.Ε. 7, όπως αυτές αναφέρονται στο 

Τεκμήριο 17, στις 19.2.2010 ο ενάγοντας εξακολουθεί να ζει στη δυστυχία της 

δυσλειτουργίας του στον επικοινωνιακό, συναισθηματικό και σεξουαλικό τομέα και 

υπό το κράτος των επιληπτικών κρίσεων. Τα περισσότερα προβλήματα είναι μόνιμα 

και αναμένεται να χειροτερέψουν με την πάροδο του χρόνου. Ο ενάγοντας χρήζει 

θεραπείας για όλη του τη ζωή. 

      Αποτελεί ακόμα εύρημα του Δικαστηρίου ότι πριν το ατύχημα ο ενάγοντας 

οδηγούσε χωρίς πρόβλημα και ασχολείτο με το κολύμπι, ποδόσφαιρο και κολύμπι, 

ενώ μετά το δυστύχημα δεν μπορεί να κάνει τίποτε από όλα αυτά. 

         Επομένως, στην περίπτωση που η αγωγή του ενάγοντα πετύχαινε και 

εκδιδόταν απόφαση υπέρ του, επί της βάσης πλήρους ευθύνης των 

εναγομένων,  στο ποσό των 106.521,55 ευρώ ως ειδικές αποζημιώσεις για τα ιατρικά 

έξοδα και απώλεια εισοδημάτων θα επιδικαζόταν νόμιμος τόκος από τη μέρα 

καταχώρησης της αγωγής, 31.5.2007, μέχρι εξόφλησης, μειωμένο στο μισό. Στο 

ποσό των 200.000 ευρώ ως γενικές αποζημιώσεις για τους τραυματισμούς του 

ενάγοντα θα επιδικαζόταν τόκος 8% ετησίως από τη μέρα καταχώρησης της αγωγής, 

31.5.2007, μέχρι τις 14.10.2008 και τόκο 5,5% από τις 15.10.2008 μέχρι 

εξόφλησης, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 58 Α του περί Αστικών Αδικημάτων 

Νόμου, Κεφ. 149, όπως τροποποιήθηκε.  Στο ποσό των 70.736,10 ευρώ ως απώλεια 

μελλοντικών εισοδημάτων δεν επιδικάζεται οποιοσδήποτε τόκος. 

Κώστα Λέντζα v. Laos Bros Ltd. , Αρ. Αγωγής  3504/07 ,   E.Δ. Λεμεσού , 16 

Φεβρουαρίου 2011 

 1.1.2 Υπόθεση  

Με βάση περαιτέρω ιατρική μαρτυρία το τραύμα στην κεφαλή προκάλεσε στην 

ενάγουσα κρανιοεγκεφαλική κάκωση με διάσειση εγκεφάλου και μεταδιασειστική 

συνδρομή με αποτέλεσμα να έχει κεφαλαλγία, ζαλάδες, ίλιγγους με εμετό.  Η κα 

Μαληκίδου τόνισε ότι φυσιολογικά τα αποτελέσματα από το χτύπημα που δέχθηκε η 

ενάγουσα είναι υπαρκτά για περίοδο που φθάνει και τους έξι μήνες χωρίς φυσικά να 

είναι βέβαιο ότι δεν θα συνεχιστούν.  Φαίνεται από τα ιατρική πιστοποιητικά ότι η 
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ενάγουσα διαπιστώνεται να είναι άτομο με εμφανέστατη την ψυχολογική εικόνα της 

κατάθλιψης κάτι που διαπιστώνεται από τον Δρ Μάριο Ονησιφόρου, ψυχίατρο στις 

17.09.2007 ημερομηνία κατά την οποία αυτός την εξέτασε για πρώτη φορά.   

 Είναι γεγονός ότι με βάση την ιατρική έκθεση της Δρ Μαλικίδου που είναι το 

Τεκμήριο ΙΑ η ενάγουσα κρίθηκε ανίκανη για εργασία αφού προηγουμένως η κα 

Μαλικίδου συμπλήρωσε τη φόρμα στις 26.06.2006 και κάμνει ιδιαίτερη αναφορά για 

το συγκεκριμένο περιστατικό.  Είναι όμως γεγονός ότι από τη λήψη του σχετικού 

πιστοποιητικού η ενάγουσα δεν επισκέφθηκε ξανά την γιατρό.   

Έχοντας υπόψη μου τους τραυματισμούς που η ενάγουσα έχει υποστεί, το 

θλαστικό τραύμα σε συνδυασμό με την κρανιοεγκεφαλική κάκωση και τον ίλιγγο με 

τις ζαλάδες.  Το γεγονός ότι η ενάγουσα δεν παρέμεινε ούτε μια μέρα εντός του 

Νοσοκομείου αλλά αμέσως μετά την περίθαλψη της αποχώρησε δεν αναφέρεται 

πουθενά να είχε οποιαδήποτε διανοητική σύγχυση ή αμνησία  καταλήγω ότι το ποσό 

των €6.500 είναι δίκαιο και εύλογο για τον πόνο και την ταλαιπωρία που έχει 

υποστεί η ενάγουσα.  

Με βάση το ποσοστό ευθύνης το οποίο έχει καταλήξει το Δικαστήριο εκδίδεται 

απόφαση υπέρ της ενάγουσας και εναντίον της εναγόμενης ως ακολούθως:  

α)      για το ποσό των €5.200 ως γενικές αποζημιώσεις πλέον νόμιμο τόκο 

μειωμένο κατά ½ από τις 20.12.2005 μέχρι και τις 30.10.2007 και νόμιμο τόκο από 

31.10.2007 μέχρι εξοφλήσεως.   

Ανδριάνθη Αντρέου v. Dynacon Ltd , Αρ. Αγωγής  5838/07 , Ε.Δ. Λεμεσού , 

15.06.2011 

 1.1.3 Υπόθεση 

       Ο Ενάγων, ηλικίας 40 ετών κατά τον ουσιώδη χρόνο εργαζόταν από το 1983 

στα Δημόσια Έργα (από το έτος 1987 ως εργοδηγός) υπέστη εργατικό ατύχημα στις 

26 Απριλίου 2004 για το οποίο ανέλαβαν πλήρη ευθύνη οι εργοδότες του και από το 

οποίο υπέστη σοβαρές μόνιμες σωματικές βλάβες και σοβαρά ψυχολογικά 

προβλήματα. 

      Ο Ενάγων κατά το ατύχημα υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση με διάσειση 

εγκεφάλου σοβαρού βαθμού και κάταγμα κρανίου.  Θλάση εγκεφάλου και αυχένα, 
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μετατραυματική επιληψία και μεγάλου βαθμού αδυναμία των αριστερών άκρων.  Σαν 

συνέπεια των πιο πάνω τραυμάτων του ο Ενάγων παρουσίαζε νυσταγμό κατά τις 

απότομες κινήσεις της κεφαλής ναυτία, σημαντική αδυναμία των αριστερών άκρων 

(πάρεση).  Η πάρεση των αριστερών άκρων και η μετατραυματική επιληψία είναι 

μόνιμες καταστάσεις και θα συνοδεύουν τον ασθενή σε όλη του τη ζωή.  Υπήρξαν 

μετατραυματικές επιληπτικές κρίσεις με λιποθυμικά επεισόδια, πονοκέφαλοι, ζαλάδες 

συνοδευόμενοι με αναγούλες και δύσπνοιες, διαταραχές ύπνου με εφιαλτικά όνειρα 

και συχνές διακοπές, αγχώδης υπερένταση με συγκινησιακές διαταραχές.  Σαν 

συνέπεια ο Ενάγων παρουσίασε έντονο άγχος με τάσεις αυτοκτονίας και 

αυτοκαταστροφής και προβλήματα στη συμπεριφορά του.  Επίσης ο Ενάγων δεν 

μπορεί να εργαστεί σε υπαίθριους χώρους.  Ο Ενάγων είναι υποχρεωμένος να 

συνεχίσει φυσιοθεραπεία για να αντιμετωπίσει τα κινητικά προβλήματα των 

αριστερών άκρων που αντιμετωπίζει για όλη του τη ζωή, όπως επίσης και 

ψυχοθεραπεία για να βελτιωθεί η κατάσταση της ψυχικής του υγείας.  Τη διετία 

2004-2006 ο Ενάγων παρουσίαζε γλωσσικές διαταραχές στο λόγο του με κύριο 

χαρακτηριστικό τη δυσκολία στην ομιλία η οποία ήταν ακατανόητη 

(δυσαρθρία).  Επίσης παρουσίαζε διαταραχές στις γνωστικές λειτουργίες του 

εγκεφάλου, στην προσοχή, αντίληψη, συγκέντρωση και μνήμη οι οποίες ήταν 

ελλειμματικές.  Δυσκολίες παρουσίαζε επίσης στην αναπνοή και την κατάποση, 

γεγονός που επηρέαζε όχι μόνο την ομιλία αλλά και τη σίτιση του.  Εμφανή επίσης 

ήταν τα χαρακτηριστικά αποπροσανατολισμού του χώρου και του χρόνου από τον 

ίδιο και η βαριά μορφής κατάθλιψη που τον διέκρινε.  Έτυχε βοήθειας από 

λογοπαθολόγο-λογοθεραπεύτρια στο πρότυπο κέντρο θεραπειών ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ.  

       Ως εκ των ανωτέρω εκδίδεται απόφαση προς όφελος του Ενάγοντος για ποσό 

€200.000. 

Βάσου Κονναρή v. Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας , Αρ. Αγωγής  10052/04  , 

Ε.Δ. Λευκωσίας, 27.9.2010 

 1.1.4 Υπόθεση  

Αποζημιώσεις — Εργατικό ατύχημα — Εργάτρια υπέστη κλειστή 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα τον δεξιού λιθοειδούς με βλάβη τον αριστερού 
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τριδύμου, τραυματισμό πίσω από το αριστερό αντί μήκους 8 εκ., με αποτέλεσμα 

παράλυση του αριστερού απαγωγού, επηρεασμό της ακοής και υπαισθησίας του 

προσώπου αριστερά και παράλυση του προσωπικού νεύρου — Δύο μήνες στο 

νοσοκομείο — Σοβαρό μεταδιασειστικό σύνδρομο — Μόνιμη μείωση της ακοής 

αριστερά κατά το ήμισυ — ΛΚ 5.000 γενικές αποζημιώσεις αυξήθηκε από το Εφετείο 

στις ΛΚ 8.000. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ν. ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ , 

Πολιτική Έφεση  Αρ. 8054 , 28 Νοεμβρίου 1991 

1.2 Βαρειά Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

 1.2.1 Υπόθεση  

Πλήρης τύφλωση δεξιού οφθαλμού. 

Σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. 

Θλάση εγκεφάλου. 

Μετωπικά κατάγματα αριστερού κόγχου. 

Πολλαπλά κατάγματα σφηνοειδών οστών πνευμοεγκεφάλου. 

Κάταγμα πυέλου. 

Ρινορραγία και περικογχικές εκχυμώσεις και στις δύο πλευρές. 

Κατάγματα αυχενικών σπονδύλων Α2, Α5 και Α6. 

Κατάγματα τρίτης, έκτης και έβδομης πλευράς. 

Εκδορές και δεξιά κροταφομετωπιαία θλαστικά τραύματα. 

Πτώση της ακοής με νευροαισθητήρια βαρηκοΐα και στα δύο αυτιά με απώλεια 70% 

στο δεξιό αυτί και 50% έως 60% στο αριστερό. 

 

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 

      Ενώ, ως προς την αιτία επηρεασμού της όρασης του ενάγοντα στον αριστερό 

οφθαλμό του, διατηρώντας υπόψη όλη τη σχετική μαρτυρία στο σύνολο της, 

καταλήγω σε συμπέρασμα, με βάση το ισοζύγιο των πιθανοτήτων, ότι όχι μόνο δεν 

είναι δυνατό να αποκλειστεί ότι ο επηρεασμός αυτός οφείλεται κυρίως στην 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση την οποία υπέστη και όχι σε οποιαδήποτε άλλη αιτία αλλά 
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ότι αυτή είναι όντως η πιθανότερη αιτία πρόκλησης επηρεασμού της όρασης του 

ενάγοντα στον αριστερό οφθαλμό του. 

        Κρίνω δηλαδή ότι, ακόμη και να ενυπήρχε η οποιαδήποτε άλλη πιθανή αιτία 

ατροφίας του οπτικού νεύρου του αριστερού οφθαλμού προ του επίδικου 

ατυχήματος, δεν είναι δυνατό το Δικαστήριο να πιθανολογεί ότι αυτή όντως ήταν η 

αιτία, αποκλείοντας τον σοβαρό τραυματισμό του ενάγοντα στη περιοχή του 

κεφαλιού ως τη πραγματική αιτία αυτού του προβλήματος. 

         Ενώ, όπως εξηγώ και πιο κάτω, από νομικής άποψης, θεωρώ ότι δεν έχει 

ιδιαίτερη σημασία κατά πόσο η ατροφία του οπτικού νεύρου στον αριστερό οφθαλμό 

θα αναπτυσσόταν εάν ο ενάγων δεν είχε ψηλή μυωπία. Τονίζω όμως το εξής. Παρά 

και το σκεπτικό το οποίο παρατίθεται πιο κάτω, επί της νομικής πτυχής του θέματος, 

το Δικαστήριο καταλήγει σε συμπέρασμα επί της πραγματικής πτυχής αυτού, ως 

προς το ότι ο επίδικος επηρεασμός της αίσθησης της όρασης του ενάγοντα σε σχέση 

τόσο με το δεξιό όσο και τον αριστερό οφθαλμό του οφείλεται στο επίδικο ατύχημα. 

         Διευκρινίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ποια από τις δύο αιτίες είναι όντως 

η αιτία η οποία προκάλεσε την ατροφία του οπτικού νεύρου. Κατ΄ αρχάς, όπως ήδη 

έχει κριθεί, το ίδιο το Δικαστήριο δεν είναι σε θέση και ούτε θα ήταν ορθό να 

αποκλείσει τη κρανιοεγκεφαλική κάκωση ως τη πιθανή αιτία της ατροφίας ενώ, 

δεύτερο, ακόμη και να κρινόταν ότι αυτή προκλήθηκε από τη ψηλή μυωπία του 

ενάγοντα το Δικαστήριο δεν θα ήταν δυνατό στη συνέχεια να αγνοήσει το δεδομένο 

αποτέλεσμα του συνδυασμού της τύφλωσης στον δεξιό οφθαλμό με την ατροφία του 

οπτικού νεύρου στον αριστερό οφθαλμό, ως μία από τις βασικές συνέπειες τις οποίες 

βιώνει ο ενάγων μετά και από το επίδικο ατύχημα. 

       Αναφορικά με τα όσα κατέθεσε σχετικά η Δρ. Παπαδοπούλου παρατηρώ τα 

εξής. Αναφέρθηκε και αυτή η μάρτυρας στην ύπαρξη ακτινωτής κερατομής στο 

παρελθόν για να μειωθεί η μυωπία του ενάγοντα. Διαπίστωσε μείωση της όρασης του 

αριστερού οφθαλμού σε βαθμό 7/10 και κατά την βυθοσκόπηση την ύπαρξη κάποιου 

βαθμού ατροφίας, δίδοντας τους δικούς της λόγους για αυτή την ύπαρξη, μεταξύ 

αυτών και της κερατομής με κυριότερο το γλαύκωμα, οφθαλμική υπερτονία, οπτική 

νευρίτιδα, ισχυμική οπτικοπάθεια, τοξικότητα από μεθανόλη και έλλειψη βιταμινών 

του συμπλέγματος Β. Σημειωτέον ότι, κανένας από τους παράγοντες τους οποίους 

ανέφερε συμπεριλάμβανε και την κρανιοεγκεφαλική κάκωση την οποία ο ενάγων 
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υπέστη από το επίδικο ατύχημα. Παρατηρείται ότι κατά τη κύρια εξέταση της 

ουσιαστικά χρειάστηκε να καθοδηγηθεί έτσι ώστε να συμφωνήσει ως προς την 

επέμβαση της ακτινωτής κερατομής ως ένα από τους λόγους της κατάστασης του 

οπτικού νεύρου. Βεβαίως αυτό το οποίο επίσης παρατηρείται είναι ότι η απάντηση η 

οποία δόθηκε από τη μάρτυρα σε σχέση με την ακτινωτή κερατομή ουσιαστικά είναι 

η εξής. Πιθανώς, προσθέτοντας στη συνέχεια, ότι όλα είναι πιθανά. 

     Αναφέρθηκε με εμπεριστατωμένη λεπτομέρεια στο θέμα της συμπαθητικής 

οφθαλμίας και στις ενδείξεις ύπαρξης του, διευκρινίζοντας ότι δεν διαπίστωσε την 

ύπαρξη οποιωνδήποτε τέτοιων ενδείξεων κατά την εξέταση του ενάγοντα. Με 

αναφορά στο τεκμήριο 21, το οποίο κατατέθηκε από τη Δρ. Παπασταύρου, αν και 

δεν ήταν σαφής η απάντηση της ως προς το κατά πόσο θα φαινόταν εντός του 

τεκμηρίου 21 η φλεγμονή στην οποία αναφέρθηκε, εντούτοις απάντησε ότι είναι 

σπάνιο να συμβεί συμπαθητική οφθαλμία σε ένα τραυματία. Σε τέτοια περίπτωση 

εξήγησε ότι τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν θα πρέπει να ληφθούν αρχικά 

μετά τον τραυματισμό με αφαίρεση του τραυματισμένου οφθαλμού. Αναφέρθηκε 

επίσης και στο ενδεχόμενο χορήγησης συστηματικής θεραπείας η οποία όπως έχει 

διαπιστώσει από τα ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία τέθηκαν υπόψη της δεν έχει 

χορηγηθεί στον ενάγοντα. Πρόσθεσε δε ότι η συμπαθητική οφθαλμία συνήθως 

εκδηλώνεται μόλις τραυματιστεί κάποιος ενώ τα συγγράμματα αναφέρονται σε 

εξόρυξη εντός 4 εβδομάδων από τον τραυματισμό. Επίσης, ανέφερε ότι εάν θα 

εκδηλωθεί αυτό θα γίνει από την αρχή.  

    Αναφορικά με το θέμα της εξόρυξης του δεξιού οφθαλμού, τον οποίο χαρακτήρισε 

ως τυφλό εξήγησε ότι η δομή του έχει καταστραφεί με την ύπαρξη φθίσης (δηλαδή 

σμίκρυνσης του). Εισηγήθηκε δε τη συστηματική παρακολούθηση του ενάγοντα και 

αν αρχίσει κάτι τότε άμεσα να αφαιρεθεί, προσθέτοντας ότι αν αρχίσει κάτι αυτό 

εξελίσσεται πολύ γρήγορα με συνέπεια την τύφλωση του υγιές οφθαλμού λόγω της 

φλεγμονής που παρουσιάζει. Εντούτοις, ενέμεινε στην εφαρμογή της μη πρόληψης 

ουσιαστικά και της θεραπείας μόνο όταν και εφόσον παρουσιαστεί η φλεγμονή. 

Διαφορετικά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, κάθε φορά που τραυματιζόταν ένα μάτι 

θα αφαιρείτο το άλλο προς αποφυγή συμπαθητικής οφθαλμίας. 

 

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ 
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  Ως προς τον επηρεασμό της αίσθησης της ακοής του ενάγοντα κατατέθηκε το 

τεκμήριο 24 εκ συμφώνου δίχως ο συντάκτης αυτού να είχε καταθέσει προφορικά με 

επιφύλαξη από τους εναγόμενους του δικαιώματος αυτός να αντεξεταστεί. Το 

δικαίωμα αυτό δεν ασκήθηκε. Ως αποτέλεσμα το τεκμήριο 24 αποτελεί τη μοναδική 

μαρτυρία η οποία υπάρχει ενώπιον του Δικαστηρίου αναφορικά με αυτό το θέμα. 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της βαρηκοΐας του ενάγοντα ως αποτέλεσμα του 

επίδικου ατυχήματος προέκυψε για πρώτη φορά μετά από τροποποίηση της έκθεσης 

απαίτησης. Η σχετική αίτηση καταχωρήθηκε περίπου 3 ½ χρόνια μετά από τη 

καταχώρηση της αγωγής και περίπου 2 χρόνια και 9 μήνες μετά από τη καταχώρηση 

της αρχικής έκθεσης απαίτησης. Καμία αναφορά δεν υπάρχει στην αρχική έκθεση 

απαίτησης σε επηρεασμό της ακοής του ενάγοντα. 

    Ούτε και παρόμοια αναφορά υπάρχει στην αρχική ιατρική γνωμάτευση (τεκμήριο 

7) ημερομηνίας 21/3/2005 αν και ο συντάκτης αυτού με το επόμενο του ιατρικό 

πιστοποιητικό (τεκμήριο 9) κατόπιν εξέτασης στις 31/7/2009 αναφέρει ότι την 

εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας «.δυσχεραίνει το γεγονός της τυφλώσεως εκ του 

δεξιού οφθαλμού και της αμφοτεροπλεύρας νευροαισθητήριας βαρηκοΐας».  

    Ακόμη και μετά από τη τροποποίηση της έκθεσης απαίτησης ο ενάγων δεν έχει 

συμπεριλάβει στις λεπτομέρειες των σωματικών του βλαβών οποιαδήποτε αναφορά 

σε επηρεασμό της ακοής του. Εντούτοις, υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στη 

παράγραφο 22 της τροποποιημένης έκθεσης απαίτησης. 

    Έχοντας ως βάση αυτά τα δεδομένα παράλληλα το Δικαστήριο δεν είναι δυνατό 

να αγνοήσει το δεδομένο ότι οι εναγόμενοι είχαν την ευχέρεια αντεξέτασης του 

συντάκτη του τεκμηρίου 24 δίχως όμως να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Επιπλέον, 

σε σχέση με το ίδιο το περιεχόμενο του τεκμηρίου 24 σημαντική κρίνεται η αναφορά 

του συντάκτη αυτού ότι όπως ο ενάγων παραπονέθηκε σε αυτόν η πτώση της ακοής 

του προέκυψε μετά από το επίδικο ατύχημα. Η γνώμη του συντάκτη είναι ότι 

«πιθανόν» η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα να προήλθε μετά από την κρανιοεγκεφαλική 

κάκωση. 

   Παρά και  την έλλειψη βεβαιότητας η οποία ενυπάρχει σε αυτή την αναφορά, 

διατηρώντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω και τα παράπονα τα οποία ο 

ενάγων εξέφρασε στους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι τον εξέτασαν και στη 

συνέχεια έδωσαν μαρτυρία, κρίνω ότι ο ενάγων έχει αποσείσει το εφαρμοζόμενο 
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βάρος απόδειξης, επί του ισοζυγίου των πιθανοτήτων, έτσι ώστε να γίνεται δεκτό 

από το Δικαστήριο όχι μόνο ότι αποδεικνύεται η πτώση της ακοής και στα δύο αυτιά 

με νευροαισθητήρια βαρηκοΐα (δηλαδή, 70% απώλεια στο δεξί αυτί και περίπου 50% 

έως 60% στο αριστερό) αλλά και ότι αυτή προκλήθηκε από το επίδικο ατύχημα.  

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

   Υπέστη ο ενάγων κατάγματα στον αυχένα εξαιτίας των οποίων όπως εξήγησε ο Δρ. 

Χριστοφόρου, εντός του τεκμηρίου 9, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης 

εκφυλιστικής δισκοπάθειας, συνδεσμοπάθειας στον αυχενικό σπόνδυλο από ότι ο 

γενικός πληθυσμός. Πρόσθεσε δε προφορικά ότι τα κατάγματα τα οποία υπέστη στη 

σπονδυλική στήλη προάγουν μία πρώιμη εκφύλιση των μεσοσπονδυλίων δίσκων, 

των αρθρώσεων και γενικά διαταράσσουν τη δυναμική της σπονδυλικής στήλης. 

Συνεπώς μπορεί ο ενάγων να εμφανίσει μεγαλύτερη πιθανότητα δισκοπάθειας και 

συνδεσμοπάθειας με τη μορφή επώδυνων συνδρομών είτε ριζίτικο είτε συμπιέσεως 

του νωτιαίου μυελού.   

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

   Επιπλέον, ως προς τις γενικότερες συνέπειες και επηρεασμό της ζωής του 

ενάγοντα υπό την έννοια του πόνου και ταλαιπωρίας την οποία υπέστη και των 

μακροπρόθεσμων συνεπειών των τραυμάτων του υπό τη μορφή απώλειας 

προσωπικής άνεσης και επηρεασμού της ποιότητας της ζωής του, διαπιστώνονται 

από το Δικαστήριο ως ευρήματα του τα ακόλουθα.  

    Αναμφίβολα το Δικαστήριο διατηρεί υπόψη του τους αρχικούς πόνους τους 

οποίους αυτός υπέστη όπως αυτό το δεδομένο είναι δυνατό να εξαχθεί από το είδος 

των τραυμάτων τα οποία υπέστη και όπως επιβεβαιώνεται και από τη φαρμακευτική 

καταστολή η οποία εφαρμόστηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου έτσι ώστε να 

καταστέλλεται το επίπεδο της συνείδησης. 

    Ο ενάγων βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση με μηχανικό αερισμό 

διασωληνομένος και υπό φαρμακευτική καταστολή όταν εισήχθηκε εντός της 

μονάδας εντατικής θεραπείας του νευροχειρουργικού τμήματος του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας μεταξύ των ημερομηνιών 29/11/2004 και 1/12/2004 ενώ 

κατά την άφιξη του ήταν ενδοτραχειακά διασωληνομένος και τοποθετήθηκε σε 

μηχάνημα υποστήριξης αναπνοής από το οποίο απογαλακτίστηκε την 

1/12/2004.  Επίσης, τοποθετήθηκε σε αυτόν μετρητής ενδοκρανιακής πίεσης. Γενικά 
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ο ενάγων χρειαζόταν μηχανική υποστήριξη. Εξήλθε δε του Νοσοκομείου στις 

31/12/2004. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο δεξιό του οφθαλμό με 

συρραφή της οριζόντιας διάσχισης του κερατοειδούς. 

    Διατηρείται υπόψη επίσης από το Δικαστήριο ότι οι θλάσεις στους μετωπιαίους 

λοβούς του ενάγοντα αποτελούν μείζον πλήγμα στην ομαλή λειτουργία του 

εγκεφάλου, επηρεάζουν τη ψυχική υγεία του ενάγοντα, αποτελούν αιτία της 

διαταραχής του θυμικού με τη μορφή της κατάθλιψης, της διαταραχής του ύπνου, 

αϋπνίας, αγχώδης συνδρομής και επηρεάζουν τις κινήσεις των άνω και κάτω άκρων, 

την ομιλία, τις συζυγείς κινήσεις των οφθαλμών, την έναρξη πράξεων, ως επίσης 

γενικότερα τη προσωπικότητα και το συναίσθημα. 

    Επίσης, παρά και το συμπέρασμα του Δικαστηρίου ως προς την ανυπαρξία 

μετατραυματικής επιληψίας και ανεξάρτητα από την αυξημένη πιθανότητα αμέσως 

μετά την κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εντούτοις δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί 

εντελώς ως ένας υπαρκτός κίνδυνος, για περίοδο έως και 20 χρόνια, η πιθανότητα, 

σε ποσοστό 15%, μετά από σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση με εστιακή 

νευρολογική σημειολογία, ο ενάγων να παρουσιάσει επιληπτικές κρίσεις. 

    Επιπλέον, σύμφωνα και με τη ψυχιατρική εξέταση του ενάγοντα ο ίδιος βιώνει με 

πολύ τραυματικό τρόπο την κατάσταση της αναπηρίας του, έχει κλειστεί στον εαυτό 

του, εκφράζει ιδέες αυτοκαταστροφής και μηδενισμού και παρά τη δυνατότητα 

χορήγησης αντιμελαγχολικής και αγχολυτικής θεραπεία υπάρχει παράλληλα η 

ανάγκη να συνεχίσει να βρίσκεται υπό νευρο-ψυχιατρική παρακολούθηση. 

    Διατηρούνται επίσης υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω αναφορικά με τον 

επηρεασμό της σπονδυλικής στήλης του ενάγοντα. 

    Αναφορικά με τον ίδιο τον καθορισμό των γενικών αποζημιώσεων διευκρινίζω ότι 

αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη κυριότερη και μόνιμη σωματική βλάβη την οποία ο 

ενάγων υπέστη ως προς την απώλεια της όρασης του από τον δεξιό του οφθαλμό, 

διατηρώντας βεβαίως υπόψη  και τη σοβαρή μείωση της περιφερειακής του όρασης 

στον αριστερό του οφθαλμό, δίχως παράλληλα να αγνοούνται και οι υπόλοιπες 

σωματικές βλάβες τις οποίες ο ίδιος υπέστη ως αποτέλεσμα του επίδικου 

ατυχήματος. Όπως, παραδείγματος χάριν, και ο επηρεασμός άλλης αίσθησης του, 

δηλαδή η πτώση της ακοής του. 
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    Ενώ αναμφίβολα ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από το Δικαστήριο και στην 

ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη την οποία υπέστη ο ενάγων και τον επηρεασμό 

της ψυχικής του υγείας και γενικότερα της επίδρασης στη ψυχολογική του 

κατάσταση για το υπόλοιπο της ζωής του. Η γενική εικόνα η οποία εν τέλει 

σχηματίζεται αναφορικά με τον ενάγοντα είναι αυτή της κοινωνικής του απομόνωσης 

και απώλειας προοπτικής για ίση ή επάξια εκπλήρωση του ως άτομο σε οποιοδήποτε 

τομέα της ζωής του είτε αυτός είναι επαγγελματικός είτε προσωπικός. Διευκρινίζω σε 

σχέση με αυτή τη γενική αναφορά ότι το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται ως προς την 

οποιαδήποτε επαγγελματική προοπτική ή εισοδηματική ικανότητα του ενάγοντα 

θέματα αναφορικά με τα οποία διατυπώνεται πιο κάτω, ενόψει απουσίας σχετικής 

μαρτυρίας, αδυναμία κατάληξης σε οποιοδήποτε βάσιμο ή αξιοποιήσιμο εύρημα. 

   Ενώ διατηρώντας υπόψη όλους τους υπόλοιπους σχετικούς παράγοντες όπως 

αυτοί προκύπτουν από τις διαπιστώσεις του Δικαστηρίου αναφορικά με την 

πραγματική πτυχή της αγωγής, όπως τον πόνο και ταλαιπωρία την οποία υπέστη ο 

ενάγων και τις μόνιμες συνέπειες των σωματικών βλαβών του υπό την έννοια της 

απώλειας της προσωπικής του άνεσης και γενικότερα τον επηρεασμό της 

καθημερινής του διαβίωσης τόσο επί σωματικού όσο και ψυχολογικού επιπέδου 

καθορίζω το ποσό των γενικών αποζημιώσεων στο ποσό των €250.000,00.    

   Ως προς την απόφαση η οποία θα εκδοθεί υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την από 

κοινού δήλωση των διαδίκων στις 17/5/2011 ο ενάγων αποδέχτηκε ποσοστό 

ευθύνης 30%, η εναγόμενη 1 40% ενώ οι εναγόμενοι 2 και 3 αλληλέγγυα 30% με 

τη διευκρίνιση ότι η ευθύνη της εναγομένης 1 είναι ξεχωριστή από αυτή των 

εναγομένων 2 και 3 και όχι αλληλέγγυα ενώ το ίδιο ισχύει σε σχέση με τη δική τους 

ευθύνη σε σχέση με αυτή της εναγομένης 1. 

   Συνεπώς εκδίδεται απόφαση υπέρ του ενάγοντα εις βάρος της εναγομένης 1 

(ξεχωριστά δηλαδή) για το ποσό (δηλαδή, ποσοστό 40% του ποσού της απόφασης) 

των €100.000,00 ως γενικές αποζημιώσεις και το ποσό των €4.164,00 ως ειδικές 

αποζημιώσεις και εις βάρος των εναγομένων 2 και 3 αλληλέγγυα και ξεχωριστά 

(δηλαδή, για ποσοστό 30% του ποσού της απόφασης) το ποσό των €75.000,00 ως 

γενικές αποζημιώσεις και το ποσό των €3.123,00 ως ειδικές αποζημιώσεις. 

Pavel Popov v. Paphilia Property Developers Ltd κ.α. , Αρ. Αγωγής  3506/2006  , 

Ε.Δ. Πάφου  , 5η Απριλίου 2012 
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1.3 Κρανίο/Κάταγμα 

 1.3.1 Υπόθεση 

Ο ανήλικος, ηλικίας 12 ετών, τότε, αμέσως μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε από 

τον πατέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια επείγουσας 

αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου αναδείχθηκε επιπλεγμένο εμπιεστικό κάταγμα στη 

μεσότητα του θόλου του κρανίου. Συνεπεία αυτού διακομίστηκε στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, όπου του έγινε 

κρανιοτομία και ανάταξη του εμπιέσματος. Περαιτέρω έγινε επιμελής έλεγχος του 

άνω οβελιαίου κόλπου για πιθανό τραυματισμό του από το εμπίεσμα και 

επανατοποθετήθηκε ο οστικός κρημνός. Ο ανήλικος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο 

στο οποίο παρέμεινε οκτώ μέρες, στις 28.9.2005, σε εξαιρετική κατάσταση, σε ό, τι 

αφορά τη νευρολογική του εικόνα. Του συνεστήθη όπως για τους επόμενους έξι 

μήνες αποφεύγει οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορούσε να του προκαλέσει ζάλη 

ή πονοκέφαλο είτε ακόμη που ενείχε κίνδυνο τραυματισμού στο ίδιο σημείο. Το 

τελευταίο, για όλη του ζωή, επειδή, σύμφωνα με το γιατρό Συμεωνίδη που το 

χειρούργησε, η περιοχή στο σημείο όπου τραυματίστηκε είναι ευπαθής και ένας 

βαθμός προσοχής καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ενδείκνυται.  

Συνεπεία του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη ο ανήλικος, η ζωή του 

επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό. Καταρχήν απουσίασε από το σχολείο για περίοδο 

δύο μηνών και λάμβανε προληπτική αντιεπιληπτική φαρμακευτική αγωγή για 

περίοδο δύο περίπου ετών. Για τρία τουλάχιστον χρόνια μετά το ατύχημα παρουσίαζε 

πονοκεφάλους, ζάλη, περιστασιακές διαταραχές ισορροπίας, επεισόδια τάσης 

λιποθυμίας και διαταραχές συμπεριφοράς, ιδιαίτερα νευρικότητα και ευερεθιστότητα, 

συμπτώματα που δεν είχε πριν το ατύχημα. Μολονότι ο ίδιος με τη μαρτυρία του δεν 

ανάφερε όλα τα παραπάνω συμπτώματα, αλλά μερικά μόνο, εντούτοις δέχομαι ότι τα 

παρουσίασε και ότι ενδεχομένως θα συνεχίσει να τα παρουσιάζει και στο μέλλον, 

επειδή, σε ανύποπτο χρόνο, τα ανάφερε στον ψυχίατρο Χατζηβασίλη, στον οποίο 

δεν είχε λόγο να πει ψέματα, ο οποίος τα κατέγραψε στο πιστοποιητικό που εξέδωσε 

για αυτόν και που όπως είπε κατά τη δίκη, τα εν λόγω συμπτώματα είναι συμβατά με 

τον τραυματισμό που υπέστη ο ανήλικος και δεν αποκλείεται να παραμείνουν για 

χρόνια, ακόμη και για το υπόλοιπο της ζωής του. Εξάλλου είναι γιατί παρουσίαζε 

μερικά από αυτά τα συμπτώματα που οι ενάγοντες γονείς του αναγκάστηκαν να 

προσφύγουν για βοήθεια στις υπηρεσίες του ψυχίατρου Χατζηβασίλη. Ότι υπόφερε 

από περιοδικούς πονοκεφάλους και ζάλη ο ανήλικος, το ανάφερε και στον ψυχίατρο 

Μέση κατά την εξέτασή του στις 29.6.2010. Μάλιστα, στη σχετική ιατρική έκθεση 
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που ετοίμασε ο γιατρός Μέσης, ανάμεσα στα συμπεράσματά του καταγράφεται και το 

εξής: «Παραμένουν ελάχιστα μεταδιασεισικά ενοχλήματα που δεν τον εμποδίζουν να 

έχει μια φυσιολογική ζωή και πρόοδο στα μαθήματά του.»  

Συνεπεία πάντοτε του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη ο ανήλικος 

αναγκαζόταν να φορά καπέλο στο σχολείο, αλλά και να εξιστορεί το τραγικό 

περιστατικό που του συνέβη στους συμμαθητές του, οι οποίοι το ρωτούσαν για το 

λόγο που φορούσε το καπέλο. Στο μάθημα της γυμναστικής  περιοριζόταν στο να 

κάνει ελαφριές ασκήσεις και λίγο περπάτημα και αυτό, τρία περίπου χρόνια μετά το 

ατύχημα. Δεν μπορούσε να παίζει ποδόσφαιρο και μπάσκετ με τους συμμαθητές του 

καθώς τους φίλους του, τους οποίους παρακολουθούσε απλώς, όταν έπαιζαν. Ακόμη 

και σήμερα, όντας ενήλικας, μολονότι σε γενικές γραμμές διάγει φυσιολογική ζωή, 

εντούτοις είναι μερικά πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Για παράδειγμα, παρότι 

φοιτά σε κολλέγιο, όταν βγαίνει έξω με τους φίλους του, δεν μπορεί να εκτεθεί σε 

έντονη μουσική, ενώ τον έχει κυριεύσει και ο δικαιολογημένος φόβος ότι μπορεί να 

χτυπήσει ξανά στο ίδιο σημείο που είχε χτυπήσει κατά το επίδικο ατύχημα, εξαιτίας 

του οποίου πήρε απαλλαγή και από την Εθνική Φρουρά.  

Κατά την εξέτασή του από τον πλαστικό χειρουργό Νίκο Μαντά, στις 9.6.2010 

διαπιστώθηκε ουλή στο μέτωπό του, κατά μήκος της τρυχοφυίας (προφανώς 

απότοκο και αυτή του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη κατά το επίδικο ατύχημα) 

μήκους 11 εκατοστών και πλάτους μέχρι και δύο χιλιοστά, στο κεντρικό μέρος, η 

οποία ήταν  εμφανής, λόγω απώλειας τριχών σε εκείνα τα σημεία. Η ουλή θα είναι 

μόνιμη, με μικρό περιθώριο περαιτέρω αυτόματης βελτίωσης. Μπορεί να βελτιωθεί 

μόνο με μεταμόσχευση μερικών τριχοθυλακίων στο κεντρικό μέρος, κάτι που 

ενδείκνυται να γίνει όταν ο ανήλικος θα είναι 25 ετών και εφόσον δεν παρουσιαστεί 

ανδρογενετική αλωπεκία (φαλάκρα). Το κόστος της εν λόγω επέμβασης υπολογίζεται 

σε €2.000,00. Και λόγω ηλικίας, αναγνωρίζω στον ανήλικο το δικαίωμα να προβεί 

στην εν λόγω επέμβαση. Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή του νεαρού της ηλικίας του 

ανήλικου στον ουσιώδη χρόνο (ενήλικα σήμερα, 21ος ετών) και για τον ίδιο σκοπό, 

δηλαδή για τη βελτίωση της εμφάνισής του στο σημείο της ουλής, του αναγνωρίζω 

το δικαίωμα να θέλει να υποβληθεί και σε κρανιοπλαστική επέμβαση στο σημείο της 

ουλής, που σύμφωνα με το γιατρό Κυριακίδη, ο οποίος τον εξέτασε στις 10.7.2012 

παρατηρείται μείωση της φυσιολογικής καμπύλης του μετωπιαίου οστού στην 

περιοχή του κατάγματος, μήκους 2x5 εκατοστών. Το κόστος της εν λόγω επέμβασης, 

για λόγους που ήδη έχουν αναφερθεί ανάλογα με το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 

θα κυμανθεί μεταξύ €5.000,00 και €8.000,00. 
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Στην υπόθεση Ευαγγέλου ν. Δημητρίου (2008) 1(Α) Α.Α.Δ. 248, στην οποία 

με παρέπεμψε η ευπαίδευτη δικηγόρος του εναγόμενου, για σκοπούς καθοδήγησής 

μου ως προς το ύψος του ποσού των γενικών αποζημιώσεων που δικαιούται ο 

ανήλικος είναι γεγονός, ότι, γενικά, οι τραυματισμοί που υπέστη ο εφεσείοντας 

(ανάμεσά τους και κρανιοεγκεφαλική κάκωση) σε κάποιο βαθμό ομοιάζουν με τον 

τραυματισμό που υπέστη ο ανήλικος στην παρούσα υπόθεση και θα έλεγα ότι του 

πρώτου είναι πιο σοβαροί από του δεύτερου. Στον εφεσείοντα επιδικάστηκε κατ' 

έφεση το ποσό των €40.000,00 υπό μορφή γενικών αποζημιώσεων. Ωστόσο, στην 

περίπτωση του ανήλικου, κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα στοιχείο που τη 

διαφοροποιεί ουσιωδώς από την περίπτωση του εφεσείοντα, το οποίο, δεν μπορεί 

παρά να έχει ουσιαστική επίδραση στο ύψος του ποσού των αποζημιώσεων που θα 

πρέπει να του επιδικαστεί. Σε αντίθεση με τον εφεσείοντα που ήταν ηλικίας 21 ετών 

στον ουσιώδη χρόνο, ο ανήλικος, ηλικίας μόλις 12 ετών στον ουσιώδη χρόνο, 

τραυματίστηκε σοβαρά σωματικά, κυρίως όμως πληγώθηκε βαθιά ψυχικά, γεγονός 

που ανάγκασε τους γονείς του να αναζητήσουν τη βοήθεια ψυχίατρου προς 

αντιμετώπιση της κατάστασής του. Το γεγονός αυτό θεωρώ ότι εξομοιώνει την 

περίπτωσή του από άποψη σοβαρότητας με την περίπτωση του εφεσείοντα, οπότε, 

σε περίπτωση επιτυχίας της αγωγής του, θα ήμουν διατεθειμένος να του επιδικάσω 

ένα ποσό της τάξεως των €40.000,00, υπό μορφή γενικών αποζημιώσεων, 

εννοείται επί πλήρους ευθύνης, στο οποίο θα λάμβανα υπόψη και το κόστος των δύο 

μελλοντικών επεμβάσεων, στις οποίες, για λόγους που έχουν αναφερθεί έκρινα ότι 

δικαιολογημένα θέλει να υποβληθεί. 

Ανδρέα Ν. Σόλου, ανήλικου, διά των γονέων του κ.α. v.  Μιχάλη Νιόκκα , Αριθμός 

Αγωγής  5240/2007  ,  Ε.Δ. Λεμεσού , 18.7.2014 

 1.3.2 Υπόθεση  

Δες υπόθεση 1.1.3 σελ. 14 

   Ως εκ των ανωτέρω εκδίδεται απόφαση προς όφελος του Ενάγοντος για ποσό 

€200.000. 

Βάσου Κονναρή v. Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας , Αρ. Αγωγής  10052/04  , 

Ε.Δ. Λευκωσίας, 27.9.2010 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2008/rep/2008_1_0248.htm
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 1.3.3 Υπόθεση  

Αποζημιώσεις ― Γενικές αποζημιώσεις ― Σωματικές βλάβες ― Ενάγων ηλικίας 

20 ετών είχε υποστεί σοβαρότατο κάταγμα του κρανίου με συλλογή αίματος στον 

υποσκληρίδιο χώρο και οίδημα στον εγκέφαλο ― Είχε υποβληθεί σε κρανιοτομή και 

παροχέτευση του αιματώματος, σε χειρουργική επέμβαση για την επανατοποθέτηση 

οστικού κρημνού, σε φυσιοθεραπεία και λογοθεραπεία και σε θεραπεία σε 

νοσοκομείο του Λονδίνου, εξειδικευμένο στις εγκεφαλικές παθήσεις ― Μόνιμα 

νευρολογικά κατάλοιπα:  Δεξιά σπαστική ημιπάρεση και σπαστική αδυναμία του 

δεξιού άνω και κάτω άκρου ― Σοβαρή δυσκολία στην ομιλία που οφείλεται σε βλάβη 

του στελέχους του εγκεφάλου ― Πιθανότητα μετατραυματικών επιληπτικών κρίσεων 

― Σπαστική αδυναμία του αριστερού χεριού απολήγουσα σε πλήρη απώλεια της 

λειτουργίας του ― Ακράτεια ούρων ― Εκρήξεις γέλιου και κλάματος ανεξέλεγκτες 

και χωρίς αιτία ― Δυσκολία στην κατάποση σε βαθμό που προκαλεί ακόμα κίνδυνο 

πνιγμού, πτώση του φαγητού κατά τη λήψη φαγητού και σιαλόρροια ― 

Επιδικασθείσες γενικές αποζημιώσεις £75.000 ― Κρίθηκαν έκδηλα ανεπαρκείς και 

αυξήθηκαν σε £200.000 κατ' έφεση. 

PANAYIDES CONTRACTING LTD v. ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ , Πολιτική 

Έφεση Αρ. 10850  , 16 Φεβρουαρίου  2004 

1.4 Κρανίο/Γενικές υποθέσεις 

 1.4.1 Υπόθεση  

Ως αποτέλεσμα της πτώσης του ο ενάγων υπέστη κυρίως τις ακόλουθες σωματικές 

βλάβες . 

Κάκωση κεφαλής με εγκεφαλική διάσειση μέσης βαρύτητας. 

Κάταγμα βάσης κρανίου δια της πρόσθιας κρανιακής κοιλότητας με τραυματισμό του 

δεξιού οφθαλμικού καναλιού. 

Κάταγμα έξω τοιχώματος του οφθαλμικού κόγχου. 

Ατροφία δεξιού οπτικού νεύρου. 

Τύφλωση δεξιού οφθαλμού. 



ΚΕΦΑΛΗ - Κρανίο/Γενικές υποθέσεις 

 27 | 305 

Κάκωση αυχένα. 

Συμπιεστικό κάταγμα θωρακικού σπονδύλου 12. 

Ρωγμώδες κάταγμα δεξιάς κνήμης. 

Κακοήθη υπέρταση. 

Βαρηκοΐα. 

    Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων σωματικών βλαβών ο ενάγων 

αντιμετώπισε τις ακόλουθες βασικές συνέπειες. 

Λήψη φαρμακευτικής αγωγής. 

Χρήση περιλαιμίου τύπου Φιλαδέλφεια για ένα μήνα. 

Κλινοστατισμός για περίοδο ενός μηνός. 

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας για περίοδο τριών μηνών. 

Χειρουργική επέμβαση στις 23/8/2002 επαναγγείωσης και αποσυμπίεσης των 

οπτικών νεύρων στη Ρωσία. 

    Αναφορικά με τον ίδιο τον καθορισμό των γενικών αποζημιώσεων διευκρινίζω ότι 

αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη κυριότερη και μόνιμη σωματική βλάβη την οποία ο 

ενάγων υπέστη ως προς την απώλεια της όρασης του από τον δεξιό του οφθαλμό 

δίχως παράλληλα να αγνοούνται και οι υπόλοιπες σωματικές βλάβες τις οποίες ο 

ίδιος υπέστη ως αποτέλεσμα του επίδικου ατυχήματος. Ενώ διατηρώντας υπόψη 

όλους τους υπόλοιπους σχετικούς παράγοντες όπως αυτοί προκύπτουν από τις 

διαπιστώσεις του Δικαστηρίου αναφορικά με την πραγματική πτυχή της αγωγής, 

όπως τον πόνο και ταλαιπωρία την οποία υπέστη ο ενάγων και τις συνέπειες των 

σωματικών βλαβών του υπό την έννοια της απώλειας της προσωπικής του άνεσης 

και δίχως σε αυτό το σημείο της απόφασης να λαμβάνω υπόψη το ποσό για απώλεια 

απολαβών καθορίζω το ποσό των γενικών αποζημιώσεων στο ποσό των 

€165.000,00. Προσθέτοντας σε αυτό το ποσό την απώλεια απολαβών το σύνολο 

των γενικών αποζημιώσεων όπως αυτές υπολογίζονται από το Δικαστήριο είναι 

€257.160,00. 


