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1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 

1.1 Αποφάσεις Ανωτάτου και Επαρχιακών 

Δικαστηρίων με αναφορά στη ιατρική αμέλεια 

1.1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1.1 Υπόθεση 

Α. ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ, Δ:  Ο εφεσείων/ενάγων ηλικίας τότε 34 ετών, στις 

23/9/06 ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα συνεπεία του οποίου 

τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Α΄Βοηθειών του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας.  Κατά την εξέταση διεγνώσθη διάστρεμμα του 

αυχένα και εγκεφαλική διάσειση και κρατήθηκε για νοσηλεία για δύο μέρες.  

Συνέχισε όμως να επισκέπτεται το Γενικό Νοσοκομείο ως εξωτερικός 

ασθενής.  Στις 29/11/07 υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία η οποία 

αποκάλυψε την ύπαρξη κατάγματος «στη βάση του οδόντος του άξονα Α2 

(Τύπου Π)».  Ακολούθησε χειρουργική επέμβαση σε εξειδικευμένο κέντρο στη 

Σουηδία όπου έτυχε «οπισθίας καθήλωσης και στεροποίησης του Α1-Α2 με 

την τεχνική του Harms." 

Ως αποτέλεσμα, ο εφεσείων προέβη στην καταχώρηση αγωγής στο 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας  εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας με την οποία καταλογίζει στη Δημοκρατία αμέλεια για τη μη 

έγκαιρη διάγνωση του κατάγματος και τη μη υποβολή του εφεσείοντα 

έγκαιρα σε αποτελεσματική θεραπεία και/ή χειρουργική επέμβαση, γεγονός 

που προκάλεσε αναλγειονέκρωση και άλλες ανεπανόρθωτες σωματικές 

βλάβες και επιπλοκές.  Με την αγωγή του αξίωνε αποζημιώσεις για τις 

σωματικές βλάβες που υπέστη και άλλα έξοδα και απώλειες στις οποίες 

υποβλήθηκε.  
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Με την Έκθεση Απαίτησης ο εφεσείων αποδίδει στους ιατρούς και 

άλλους λειτουργούς του Γενικού Νοσοκομείου ότι παρέλειψαν να προβούν 

στις δέουσες ιατρικές εξετάσεις και απέτυχαν στην ορθή διάγνωση με 

αποτέλεσμα να παραμείνει χωρίς θεραπεία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 

γεγονός που προκάλεσε ανεπανόρθωτες σωματικές βλάβες και αναπηρία 

θέτοντας επιπρόσθετα σε κίνδυνο τη ζωή του.  

Με την Υπεράσπιση της η Δημοκρατία αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για 

αμέλεια ή παράβαση των εκ του Νόμου απορρεόντων καθηκόντων της, 

δίνοντας τη δική της εκδοχή ότι κατά την εισαγωγή του εφεσείοντα στο 

Νοσοκομείο οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν κατέδειξαν κάταγμα 

στον αυχένα.  Παραδέχεται όμως την παρουσία κατάγματος στη βάση του 

οδόντος του δεύτερου αυχενικού σπονδύλου το οποίο πορώθηκε ατελώς και 

παρουσίασε ανάγγεια-άσηπτη νέκρωση του οδόντα με ανάπτυξη 

ψευδάρθρωσης στην περιοχή του κατάγματος ως επίσης ρήψη των 

σπονδυλικών συνδέσμων, στένωση των Α2-Α3, Α3-Α4, την παρεκτόπιση του 

Α1 δίσκου και την πίεση του μηνιγγικού σάκκου τα οποία αποδίδει σε 

γεγονότα που επεσυνέβησαν μετά τις 25/9/06 και πριν τις 19/11/07 που 

μόνο ο εφεσείων γνωρίζει και δεν τα ανέφερε στους ιατρούς.  Αποδίδει τέλος 

στο ίδιο τον εφεσείοντα την ευθύνη για τις βλάβες αυτές. 

Μετά τις πιο πάνω διαπιστώσεις το πρωτόδικο Δικαστήριο εξέτασε τη 

νομική πτυχή σ' όσον αφορά την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αμέλειας που 

επιδείξαν οι ιατροί του Νοσοκομείου και των ζημιών που υπέστη ο εφεσείων 

και με αναφορά σε νομολογία έκρινε ότι στην περίπτωση που το κάταγμα 

εντοπιζόταν έγκαιρα η χειρουργική επέμβαση στην οποία θα έπρεπε να 

υποβληθεί προς αντιμετώπιση του, ήταν εξειδικευμένη και δεν υπήρχε 

μαρτυρία ότι μπορούσε να γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο ή σε άλλο Ιατρικό 

Κέντρο στην Κύπρο ή στη Σουηδία τον Σεπτέμβριο του 2006.  Ενόψει της 

απουσίας μαρτυρίας ότι ήταν αντικειμενικά εφικτή άμεσα ή εντός σύντομου 

χρονικού διαστήματος κατέληξε, με αναφορά σε αγγλική νομολογία, ότι δεν 
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στοιχειοθετείτο αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αμέλειας των ιατρών της 

Δημοκρατίας και των ανατομικών αλλοιώσεων της σπονδυλικής στήλης, που 

θα αποφεύγοντο μόνο με τη διενέργεια της συγκεκριμένης επέμβασης, με 

κοχλία. 

Έκρινε περαιτέρω ότι δεν είχε αποδειχθεί ποια θα ήταν η κατάσταση 

του εφεσείοντα αν υποβάλλετο έγκαιρα στην επέμβαση και ότι ήταν δύσκολος 

ο υπολογισμός των ζημιών.  Με αναφορά στην υπόθεση Gregg v. Scott 

(2005) 4 All E.R. 812, που έκρινε ότι τα γεγονότα της προσομοιάζουν με 

της παρούσας, κατέληξε ότι δεν ήταν πρακτικά δυνατός ο υπολογισμός των 

αποζημιώσεων γενικών ή ειδικών ή τιμωρητικών και απέρριψε την αγωγή. 

Ο εφεσείων προσβάλλει την πρωτόδικη απόφαση με οκτώ (8) λόγους 

έφεσης που μπορούν να διαχωριστούν σε ενότητες.  Οι λόγοι έφεσης 1, 2, 3, 

4 και 5 προσβάλλουν ως λανθασμένο το συμπέρασμα του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου ότι δεν ήταν εφικτή η άμεση διενέργεια της χειρουργικής 

επέμβασης στην Κύπρο και άλλα ευρήματα ή παραλείψεις του. Ο λόγος 

έφεσης 6 αφορά στη λανθασμένη αξιολόγηση της μαρτυρίας του εφεσείοντα.  

Οι λόγοι έφεσης 7 και 8 προσβάλλουν την παράλειψη του Δικαστηρίου να 

προβεί σε υπολογισμό των αποζημιώσεων και την καθοδήγηση που άντλησε 

από την υπόθεση Gregg ν. Scott (ανωτέρω) στο θέμα των αποζημιώσεων, 

ως εσφαλμένες. 

Με την πρώτη ενότητα των λόγων έφεσης (1-5)  καταλογίζεται στο 

πρωτόδικο Δικαστήριο ότι λανθασμένα διαπίστωσε ότι ο εφεσείων απέτυχε να 

αποδείξει στο βαθμό που απαιτείτο ότι ήταν εφικτή η χειρουργική επέμβαση, 

με τον τρόπο και κατά το χρόνο που εισηγείτο ο ιατρός Νεοφύτου (Μ.Ε.2), 

δηλαδή τη στήριξη του οδόντα με κοχλία μέσω τομής στο μπροστινό μέρος 

του αυχένα, γεγονός που τον οδήγησε στην κατάληξη ότι δεν στοιχειοθετείτο 

αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αμέλειας των ιατρών και των ανατομικών 

αλλοιώσεων της σπονδυλικής στήλης του εφεσείοντα (λόγοι έφεσης 1 και 2).  
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Ειδικότερα είναι εισήγηση του ότι αγνόησε παντελώς τη μαρτυρία του 

Νεοφύτου ότι τέτοια επέμβαση, δηλαδή μέσω του μπροστινού μέρους του 

αυχένα, διενεργείτο τόσο από τον ίδιο όσο και από το Νευροχειρουργικό 

Τμήμα του Νοσοκομείου κατά το χρόνο του τραυματισμού, που αν γινόταν 

άμεσα δεν θα παρέμενε η βλάβη που έχει σήμερα αλλ' ούτε και θα υπήρχε ο 

κίνδυνος της τετραπληγίας. 

Κατά την άποψη μας ο εφεσείων με τη μαρτυρία που είχε προσκομίσει 

και ιδιαίτερα του Νεοφύτου, που επιβεβαιώνεται από τα τεκμήρια, την οποία 

αποδέχθηκε το Δικαστήριο στα βασικά σημεία, απέδειξε στον απαιτούμενο 

βαθμό ότι οι βλάβες που υπέστη για τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια 

της χειρουργικής επέμβασης σπονδυλοδεσίας στην Σουηδία, με τα δυσμενή 

επακόλουθα τέτοιας επέμβασης, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα 

ήταν αποτέλεσμα της μη έγκαιρης διάγνωσης του κατάγματος και της μη 

έγκαιρης αντιμετώπισης του, που ήταν εφικτή με τον τρόπο που περιέγραψε 

ο Φωτίου στη μαρτυρία του στην Κύπρο. 

Συνεπώς οι λόγοι έφεσης 1, 2, 3, 4 και 5  επιτυγχάνουν. 

Η έφεση επιτυγχάνει. Η πρωτόδικη απόφαση παραμερίζεται. Εκδίδεται 

απόφαση υπέρ του εφεσείοντα και εναντίον της εφεσίβλητης Δημοκρατίας για 

τα εξής ποσά:  

1.   Για το ποσό των €100.000,00 γενικές αποζημιώσεις για πόνο και 

ταλαιπωρία με νόμιμο τόκο από τις 19.3.14, ημερομηνία έκδοσης της 

πρωτόδικης απόφασης μέχρι εξόφλησης. 

2.   Για το ποσό των €2.341,26 συμφωνηθείσες ειδικές ζημιές, με 

νόμιμο τόκο από τις 19.3.14 μέχρι εξόφλησης. 

3.   Για το ποσό των €21.700,00 έξοδα φυσιοθεραπείας, υδροθεραπείας 

και φάρμακα μέχρι 19.3.14, με νόμιμο  τόκο από 19.3.14 μέχρι εξόφλησης. 
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4.   Για το ποσό των €20.000,00 έξοδα μελλοντικής χειρουργικής 

επέμβασης με νόμιμο τόκο από σήμερα. 

5.   Για το ποσό των €100.440,00 έξοδα φυσιοθεραπείας, 

υδροθεραπείας και φάρμακα από 19.3.14 μέχρι 19.3.2041, με νόμιμο τόκο 

από 19.3.14 μέχρι εξόφλησης. 

6.   Για το ποσό των €161.740,00 για απώλεια απολαβών από 1.4.07 

μέχρι 19.3.14 με νόμιμο τόκο από 19.3.14 μέχρι εξόφλησης. 

7.   Για το ποσό των €232.440,00 για απώλεια μελλοντικών απολαβών 

υπό τύπο γενικών αποζημιώσεων με νόμιμο τόκο από 19.3.14 μέχρι 

εξόφλησης.  

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 98/2014 

ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΚΟΥ v. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 98/2014 , 4 Απριλίου  2018 

1.1.1.2 Υπόθεση 

ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ.:  Η έφεση αυτή στρέφεται κατά απόφασης του 

πρωτοδίκου Δικαστηρίου να απορρίψει την αγωγή της εφεσείουσας εναντίον 

του εφεσιβλήτου, αγωγή που αφορούσε ιατρική αμέλεια πριν, κατά ή μετά 

την εγχείρηση καταρράκτη στην οποία υποβλήθηκε η εφεσείουσα στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λεμεσού. 

Η εφεσείουσα προώθησε το θέμα της αποδιδομένης στον εφεσίβλητο 

αμέλειας με τους εξής κυρίως τρόπους: 

(α)  Είχε υψηλή τιμή σακχάρου και/ή αρρύθμιστο σάκχαρο κατά την 

εγχείρηση και συνεπώς η εγχείρηση έπρεπε να αναβληθεί.   

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2018/1-201804-98-14PolEf.htm&qstring=98%20w%2F1%202014
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(β)  Λόγω της μη αναβολής και λόγω της υψηλής τιμής σακχάρου το 

αποτέλεσμα ήταν η μη επούλωση του χειρουργικού τραύματος με 

επακόλουθο την πρόπτωση της ίριδος.   

(γ)  Η πρόπτωση της ίριδος έχει επέλθει και λόγω ενδοφθάλμιας πίεσης, 

αιτίας που ανάγεται στην εγχείρηση ή στο χειρουργικό τραύμα. 

(δ)  Η εφεσείουσα θα έπρεπε να αποσταλεί για θεραπεία στο εξωτερικό 

ενωρίτερα.   

Διαπιστώνεται ότι οι 7 από τους 10 λόγους αφορούν συνολικά ή 

επιμέρους ευρήματα του Δικαστηρίου ως προς την μη ύπαρξη ευθύνης του 

εφεσίβλητου, ειδικά επειδή η μαρτυρία των ιατρών Ραζή και Ιωάννου έγινε 

αποδεκτή.  Με τον 1ο λόγο έφεσης πλήττεται η κρίση του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου - ότι ελλείπει ικανή και αποδεκτή μαρτυρία που να αποδεικνύει 

την αμέλεια του εφεσίβλητου.  Με το 2ο λόγο η εφεσείουσα αναφέρει ότι το 

Δικαστήριο δεν προέβη σε σαφή ευρήματα. Ακόμη θεωρείται ότι η κρίση του 

Δικαστηρίου πως η εφεσείουσα παρουσίασε επιπλοκές και πρόπτωση, 3 μήνες 

μετά την επέμβαση, είναι επισφαλής αφού δεν δικαιολογείται από τη 

μαρτυρία που κρίθηκε αξιόπιστη.  (3ος λόγος).  Είναι η θέση της εφεσείουσας 

ότι η κρίση αυτή δεν βρίσκει έρεισμα ούτε στη μαρτυρία του ιατρού 

Μαυρομμάτη ως προς τα γεγονότα.  Στον 4ο λόγο ομοίως προσβάλλονται 

ευρήματα του Δικαστηρίου. 

Ο 5ος λόγος αφορά το διατυπωθέν συμπέρασμα του Δικαστηρίου ότι δεν 

καλύπτετο δικογραφικά η αμέλεια ως εκ των μετεγχειρητικών επιπτώσεων 

λόγω της ύπαρξης υψηλού και ή αρρύθμιστου σακχάρου στην εφεσείουσα, 

θεωρώντας λανθασμένα ότι το θέμα δεν δικογραφείται.  Είναι η θέση της 

εφεσείουσας ότι ο παράγοντας του αρρύθμιστου σακχάρου αίματος 

δικογραφείται επαρκώς και εν πάση περιπτώσει ο εφεσίβλητος δεν ζήτησε 

λεπτομέρειες.   
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Τέλος, δύο λόγοι έφεσης (9ος και 10ος) αφορούν το θέμα των 

αποζημιώσεων και θα μας απασχολήσουν μόνο εφόσον επιτύχει η έφεση επί 

της αμέλειας. 

 Εχουμε παραθέσει τις πιο πάνω κατευθύνσεις της μαρτυρίας των 

ιατρών, διότι το πρωτόδικο Δικαστήριο τους θεώρησε αξιόπιστους και δεν 

προέβη σε επιλογή μαρτυρίας ενώ όφειλε να το πράξει αφού υπήρχε σοβαρή 

διάσταση στις θέσεις τους. 

Παρατηρούμε ότι υπήρχε σοβαρή διάσταση στη δοθείσα μαρτυρία, σε 

ουσιώδη σημεία, όπως τα εξής: 

(α)  Στο θέμα κατά πόσο ο λόγος της τύφλωσης ήταν η αυξημένη 

ενδοφθάλμια πίεση. 

(β)  Στο πότε παρατηρήθηκε η πρόπτωση της ίριδας και αν αυτή 

συσχετίζεται και πώς με την ενδοφθάλμια πίεση.  (Θυμίζουμε ότι ο Μ.Υ.1 

απέκλεισε ως αιτία της πρόπτωσης της ίριδας την υψηλή ενδοφθάλμια πίεση.  

Κατ΄αντίθεση με τον Μ.Ε.3).  

(γ) Στο πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί ιατρικώς το αρρύθμιστο σάκχαρο 

πριν από την εγχείρηση. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, εν μέρει, αντιμετωπίζει τις διαφορετικές 

θέσεις σαν διαφορετικές σχολές σκέψης και πρακτικής.  Όμως, το θέμα δεν 

ήταν έτσι.  Πρόκειται για αντιφάσεις ουσίας και το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν 

ενδιέτριψε στις αντίστοιχες - αντίθετες θέσεις με κατάληξη στέρεου 

ευρήματος. 

΄Ηταν σημαντικό το πότε επήλθε η πρόπτωση της ίριδος και ποια ήταν 

τα αίτια της.  Περαιτέρω, όπως διαφαίνεται και από τον τρίτο λόγο έφεσης η 

εφεσείουσα χαρακτηρίζει την κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι 

παρουσίασε επιπλοκές και πρόπτωση, 3 μήνες  μετά την επέμβαση, 

λανθασμένη.    
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Προκύπτει σαφώς ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο αποδέχεται δύο 

αντίθετες εκδοχές για τα πιο πάνω θέματα, χωρίς να επιλέξει, με αιτιολογία, 

τις θέσεις, που με βάση τη μαρτυρία, ήσαν πειστικές.  Δεν μπορούσαν τα πιο 

πάνω σημαντικά σημεία να καλυφθούν επί τω ότι  απλώς οι ιατροί έδωσαν 

διαφορετικές θέσεις ανάλογα με τη σχολή σκέψης που ακολουθούσαν.  ΄Ηταν 

καθήκον του πρωτόδικου Δικαστηρίου να επιλέξει εκδοχή και να την 

αιτιολογήσει.  

Διάσταση υπάρχει στη θέση της ίδιας της εφεσείουσας και της κόρης 

της για φρικτούς πόνους στο μάτι μετά την εγχείρηση, με την αντίθετη θέση 

του ΜΥ1.  Παρατηρούμε ότι και πάλι δεν συντελείται επαρκώς το έργο της 

αξιολόγησης, με επιλογή εκδοχής. 

Η ίδια πλημμέλεια (απουσία επιλογής εκδοχής και απουσία ευρήματος) 

παρατηρείται και για το πότε η εφεσείουσα παρουσίασε επιπλοκές. Ενώ, το 

πρωτόδικο δικαστήριο, αποδέχθηκε τη μαρτυρία της εφεσείουσας (και της 

κόρης της) ότι η πρώτη είχε πόνους και ενοχλήσεις και επισκεπτόταν το 

νοσοκομείο και το γιατρό της, ταυτόχρονα δέχεται  και την αντίθετη θέση του 

ΜΥ1 ότι όσες φορές την είδε δεν είχε επιπλοκές.  Πρόκειται για ουσιώδη 

διάσταση στη μαρτυρία που επίσης παραβλέπεται και δεν διατυπώνεται θετικό 

εύρημα.  Επίσης κενό παρατηρείται στο πότε ο ΜΥ1 είδε την εφεσείουσα - 

μετά τις 5.2.2004.  Ενώ η εφεσείουσα και η κόρη της κατέθεσαν για επίσκεψη 

τους στο γιατρό μετά τις 5.2.2004, αφού είχε πόνους στο μάτι, ο ΜΥ1 λέει ότι 

την είδε 2-3 μήνες μετά.  Πρόκειτο για κρίσιμο χρόνο και δεν υπάρχει 

επιλογή εκδοχής και αξιολόγηση των εκδοχών. 

Πριν τη διατύπωση της καταληκτικής διαταγής μας, θεωρούμε σκόπιμο, 

ενόψει της ιδιομορφίας της υπόθεσης, ειδικά σε συνάρτηση με το ότι η 

εφεσείουσα είναι ένα ηλικιωμένο άτομο, να προτρέψουμε τις δύο πλευρές 

όπως, σοβαρά και με την αίσθηση καθήκοντος, ως συλλειτουργοί της 
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δικαιοσύνης, προσπαθήσουν να επιτύχουν εξώδικο συμβιβασμό της τόσο 

ταλαιπωρημένης αυτής υπόθεσης.   

Για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει, η έφεση επιτυγχάνει.  Η 

πρωτόδικη απόρριψη της αγωγής και το συναφές διάταγμα για έξοδα 

ακυρώνονται.  Διατάσσεται η επανεκδίκαση της υπόθεσης από άλλο Δικαστή 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ως άνω, το συντομότερο δυνατόν.  Τα 

πρωτόδικα έξοδα θα ακολουθήσουν την πορεία του αποτελέσματος της 

επανεκδίκασης. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Εφεση Αρ. 65/2012  

 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ v. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

, Πολιτική Εφεση Αρ. 65/2012 , ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ , 12 

Μαρτίου  2018 

1.1.1.3 Υπόθεση 

ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ.:  Η παρούσα υπόθεση αφορά κατ΄ισχυρισμόν 

ιατρική αμέλεια η οποία πρωτοδίκως εκδικάστηκε και θεωρήθηκε ότι το 

αγώγιμο δικαίωμα του εφεσείοντα - ενάγοντα δεν στοιχειοθετείτο, με 

αποτέλεσμα η αγωγή να απορριφθεί με έξοδα υπέρ του εφεσίβλητου.    

Είναι κοινό έδαφος ότι ο εν λόγω Ελευθέριος Σπύρου, 83 ετών, είχε 

μεταφερθεί το πρωί της 26.3.2006 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας από 

τους υιούς του - Παύλο Σπύρου (Μ.Ε.1), γιατρό στο επάγγελμα και τον 

Ανδρέα Ελευθερίου (Μ.Ε.2), ο οποίος υπήρξε ο ενάγων υπό την ιδιότητα του 

ως διαχειριστής της περιουσίας του αποβιώσαντος πατέρα του.  

Είναι αναγκαίο επίσης να αναφέρουμε ότι τόσο οι πιο πάνω μάρτυρες 

για την πλευρά του εφεσείοντα όσο και οι μάρτυρες υπεράσπισης, δηλαδή ο 

γιατρός Γεώργιος Λάμπρου (Μ.Υ.2) και ο νοσηλευτής Μιχάλης Καννέτης 

(Μ.Υ.1) έγιναν αποδεκτοί από το πρωτόδικο Δικαστήριο. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2018/1-201803-65-12PolEf.htm&qstring=65%20w%2F1%202012
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Ως ευρήματα δε του πρωτοδίκου Δικαστηρίου καταγράφονται αυτολεξεί 

τα ακόλουθα: 

«Ο Ελευθέριος Σπύρου μεταφέρθηκε το πρωί της 26/3/06 στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λάρνακας. Εξετάστηκε από τον Δρ. Γεώργιο Λάμπρου και 

διαπιστώθηκε ότι έπασχε από περισφυγμένη μη ανατασσόμενη αριστερή 

βουβωνοκήλη. Κατόπιν οδηγιών του Δρος Λάμπρου παραλήφθηκε από τον 

νοσηλευτή Μιχάλη Καννέτη για να τον ετοιμάσει για το χειρουργείο. Ο εν 

λόγω νοσηλευτής αφού ηπαρίνησε τον αποβιώσαντα ο οποίος βρισκόταν στο 

δωμάτιο με αριθμό 10 τον οδήγησε στο δωμάτιο αλλαγών πληγών όπου τον 

ξύρισε. Ο αποβιώσας ήταν περιπατητικός και ο νοσηλευτής τον συνόδευε. 

Κατόπιν τούτου τον οδήγησε πίσω στο δωμάτιο αρ. 10 και τον βοήθησε να 

ξαπλώσει λέγοντάς του να παραμείνει εκεί και θα τον βοηθούσε να κάνει 

μπάνιο. Ο Μ.Υ.1 εξήλθε του δωματίου και κατευθύνθηκε προς το ερμάρι που 

βρίσκεται ο ρουχισμός για να πάρει μια πετσέτα και μια ρόμπα. Στο ερμάρι 

βρήκε μια ρόμπα και επιστρέφοντας στο δωμάτιο είδε ότι ο αποβιώσας δεν 

ήταν στο κρεβάτι του. Διαπίστωσε ότι η πόρτα του αποχωρητηρίου που ήταν 

εντός του δωματίου ήταν κλειστή και κλειδωμένη. Χρησιμοποιώντας ένα 

ψαλίδι άνοιξε την πόρτα και είδε τον αποβιώσαντα να κάθεται στο 

αποχωρητήριο. Του είπε να περιμένει για να φέρει πετσέτα για να τον 

βοηθήσει να κάνει μπάνιο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο Μ.Υ.1 να βγει έξω από 

το δωμάτιο και πήγε έξω από το δωμάτιο αλλαγών πληγών όπου υπήρχε ένα 

τρόλεϊ με ρούχα. Δεν βρήκε πετσέτα και πήρε ένα υποσέντονο. Ενώ 

βρισκόταν στο τρόλεϊ άκουσε φωνές. ΄Ετρεξε στο δωμάτιο αρ. 10 όπου μέσα 

στο αποχωρητήριο βρισκόταν πεσμένος ο αποβιώσας. Κοντά του ήταν οι 

νοσοκόμοι Σάββας Κατσούρης και Μαρία Ζωνιά. Διαπίστωσαν ότι είχε μικρό 

τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Ειδοποιήθηκε ο Μ.Υ.2 ο οποίος 

έδωσε εντολή για διενέργεια αξονικής τομογραφίας. Ο Μ.Υ.2 εξετάζοντας τα 

αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας και σε συνεννόηση με τον 

νευροχειρουργό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας διευθέτησε όπως ο 
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αποβιώσας μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 

Στις 29/3/06 ο Ελευθέριος Σπύρου απεβίωσε. Αιτία του θανάτου του ήταν 

εγκεφαλική αιμορραγία μετά από πτώση στο δάπεδο του μπάνιου». 

Στη βάση των πιο πάνω ευρημάτων το Δικαστήριο υπέβαλε στον εαυτό 

του το ερώτημα, κατά πόσο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 

Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακος επέδειξε αμέλεια, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, η οποία συνίστατο στο ότι, λαμβανομένης υπόψη της 

κατάστασης της υγείας του αποβιώσαντα, δεν παρείχαν την απαραίτητη 

εποπτεία και επιτήρηση παραλείποντας να μεριμνήσουν για την ασφάλεια και 

φροντίδα του με αποτέλεσμα να πέσει στο πάτωμα του αποχωρητηρίου και να 

τραυματιστεί, τραυματισμός ο οποίος επέφερε το θάνατο του.  Στη συνέχεια ο 

ευπαίδευτος δικαστής αφού ανάλυσε τα γεγονότα υπό το πρίσμα του άρθρου 

51(1)(α-β) του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ.148 και αφού έλαβε 

υπόψη σχετικές αυθεντίες με βάση τις οποίες οι αρχές που διέπουν την 

ευθύνη των νοσοκόμων έναντι των ασθενών τους είναι ακριβώς οι ίδιες με 

αυτές που διέπουν την ευθύνη των γιατρών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

δεν διατυπώθηκε θέση εκ μέρους του εφεσείοντα ότι το προσωπικό του 

νοσοκομείου (συμπεριλαμβανομένων και των γιατρών) έπραξε κάτι το οποίο 

δεν ήταν το ενδεδειγμένο ιατρικώς και απ΄αυτή την πράξη επήλθε ζημιά.  

Εναντίον της απόφασης του πρωτόδικου Δικαστηρίου, ο εφεσείων 

προβάλλει 3 λόγους έφεσης, ως εξής:  

1.  ότι εσφαλμένα το Πρωτόδικο Δικαστήριο παρέλειψε και απέτυχε να 

αναφέρει λεπτομερώς και να αξιολογήσει ιδιαίτερα από την 

προσαχθείσα μαρτυρία και να διακριβώσει από αυτή μαζί με τα 

Τεκμήρια το ορθότατο ερώτημα του (σελ.3 της απόφασης του) «κατά 

πόσον το ιατρικό ή και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου 

Λάρνακας λαμβάνοντας υπόψη την οποιανδήποτε κατάσταση του 

αποβιώσαντος, έλαβεν όλα τα δέοντα μέτρα και παρείχεν την 
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απαραίτητη φροντίδα και προσοχή στην περίθαλψη του αποθανόντα 

Ελευθερίου Σπύρου »ώστε να απόφευγε τον τραυματισμό του και τον 

θάνατον του". 

2.  ότι εσφαλμένα και αναιτιολόγητα, το Πρωτόδικο Δικαστήριο απέρριψε 

την κατατεθείσα μαρτυρία και αναιτιολόγητα αποφάσισε ότι «ο 

αποθανών ήταν περιπατητικός και ότι δεν περπατούσε σκυφτός και είχε 

πλήρη διαύγεια πνεύματος και μπορούσε ανά πάσα στιγμή να καλέσει 

βοήθεια αν την χρειαζόταν». 

3.  ότι εσφαλμένα, το πρωτόδικο Δικαστήριο παρέλειψε και απέτυχε να 

αναφέρει, μελετήσει και αξιολογήσει λεπτομερώς την πιο ουσιώδη 

μαρτυρία και προπάντων τη γραπτή κατάθεση του Μ.Υ.1 Καννέτη προς 

την Αστυνομία ημερ. 29.3.06 (τεκμ.11) και την όλη συναφή προφορική 

μαρτυρία του αναφορικά με τα τελευταία λεπτά πριν από το 

τραυματισμό του θανόντα.  Λόγω αυτής της ουσιώδους παράλειψης του 

λανθασμένα κατέληξε στο εύρημα του ότι δεν είχε οποιανδήποτε 

ευθύνη ο μόνος ουσιαστικά υπαίτιος και υπεύθυνος νοσηλευτής 

Καννέτης Μ.Υ.1 για τον θανάσιμο τραυματισμό του ως άνω υπερήλικα 

στο αποχωρητήριο του θαλάμου 10.  

Είναι ορθό ότι, όπως περιορίσθηκαν τα θέματα και με βάση το εφετήριο 

και τα περιγράμματα, το μόνο που ζητείται να αποδοθεί ως λάθος στο 

πρωτόδικο Δικαστήριο είναι η αξιολόγηση του ΜΥ1 νοσηλευτή και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την έλλειψη ευθύνης του τελευταίου αλλά και του 

ευρήματος του Δικαστηρίου ότι δεν χρειαζόταν ο αποβιώσας συνεχή 

νοσηλευτική παρακολούθηση. 

Υπό τέτοιο πρίσμα, η παράλειψη παροχής ειδικής ή συνεχούς επίβλεψης 

ασθενούς αναγνωρίστηκε ως στοιχείο αμέλειας εκ μέρους του προσωπικού 

νοσοκομείων σε υποθέσεις έκδηλης και εν γνώσει του προσωπικού, 

επικινδυνότητας των ασθενών για τον εαυτό τους (Lepine v. University 
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Hospital Board (1965) 54 D.L.R. (2d) 340 και Selfe v. Ilford and District 

Hospital Management Committee (1970) 114 S.J. 935), στοιχεία που εν 

προκειμένω ελλείπουν με αποτέλεσμα το τραγικό, όπως κατέληξε, συμβάν να 

μην προέβαλλε κατά τον ουσιώδη χρόνο ως εύλογα προβλεπτή δυνατότητα.  

Συνεπώς, ορθό κρίνεται το συμπέρασμα του πρωτοδίκου Δικαστηρίου ότι δεν 

αποδείχθηκε παράβαση του καθήκοντος επιμέλειας προς τον ασθενή. 

Οι δε θέσεις που εκφράστηκαν από τον εφεσείοντα περιθωριακά για 

παραβίαση του περί Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των 

Ασθενών Νόμου, Ν.1(1)/2005 δεν έχουν εφαρμογή.  Εξάλλου, το ίδιο 

άρθ.4(1) του Νόμου δεν διαφοροποιεί την ευθύνη ως προκύπτει από το 51 

του Κεφ.148 ως ανωτέρω. 

Για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει η έφεση απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ του εφεσίβλητου και εναντίον του εφεσείοντα, ως θα υπολογισθούν από 

τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Εφεση Αρ. 292/2012 

ANΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ v. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , 

Πολιτική Εφεση Αρ. 292/2012 , ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ , 5 

Φεβρουαρίου  2018 

1.1.1.4 Υπόθεση 

Η εφεσείων αντιμετώπισε πρόβλημα με την όραση του και στις 

27.5.2001 επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Τμήμα Πρώτων 

Βοηθειών, στη συνέχεια δε παραπέμφθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο για 

εξέταση από οφθαλμίατρο.  Εκεί διαγνώστηκε θρόμβωση της κεντρικής 

φλέβας του αμφιβληστροειδούς.  Ακολούθως παραπέμφθηκε σε ειδικό ιατρό, 

ο οποίος συνέστησε φαρμακευτική θεραπεία με Persantin, λήψη ασπιρίνης 

και  υπεβλήθη σε εξέταση καρωτίδων και φλουροαγγειογράφημα.   

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2018/1-201802-292-12PolEf.htm&qstring=292%20w%2F1%202012
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        Ο εφεσείων παρατηρώντας ότι δεν είχε όραση στο δεξί μάτι 

επισκέφθηκε και πάλι τον ιατρό που τον εξέτασε προηγουμένως, ο οποίος 

μετρώντας την πίεση στον οφθαλμό τη βρήκε φυσιολογική.  Στη συνέχεια 

επισκέφθηκε ιδιώτη ιατρό ο οποίος διαπίστωσε ότι η πίεση ήταν πολύ πέραν 

των φυσιολογικών ορίων.  Τελικώς η επίσκεψη του σε διάφορα ιατρικά 

κέντρα του εξωτερικού δεν οδήγησε σε οποιαδήποτε βελτίωση, αλλά, 

αντίθετα, διαγνώστηκε μόνιμη και μη ανατρέψιμη τύφλωση στο δεξιό 

οφθαλμό.  Υποβλήθηκε σε θεραπεία  με ακτίνες λέϊζερ και έλαβε θεραπεία με 

φαρμακευτική αγωγή Froben 50 mg, χωρίς οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα. 

        Στις 18.2.2005 ήγειρε αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

Λευκωσίας αξιώνοντας ειδικές και γενικές αποζημιώσεις εναντίον του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας - εφεσίβλητου - ως εκ προστήσεως  υπευθύνου 

για λανθασμένη ιατρική διάγνωση και παροχή ιατρικής περίθαλψης, μη 

έγκαιρης λήψης ορθής και δέουσας ή επιβαλλόμενης θεραπείας από το 

κυβερνητικό νοσοκομείο ή τους ιατρούς αυτού και γενικά για ιατρική 

αμέλεια.  Με την  υπεράσπιση του ο εφεσίβλητος αρνήθηκε οποιαδήποτε 

αμέλεια εισηγούμενος ότι για τη διάγνωση της πάθησης του εφεσείοντος, 

ήτοι, θρόμβωση της κεντρικής φλέβας του δεξιού οφθαλμού έγιναν οι 

απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και χορηγήθηκε η ενδεδειγμένη 

συντηρητική θεραπεία.  Η περίπτωση του εφεσείοντος αντιμετωπίστηκε από 

το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Μακάρειου 

Νοσοκομείου εντός του ενδεδειγμένου και παραδεκτού επιστημονικού 

πλαισίου, με αντικειμενικά δεδομένη την ιατρικά περιορισμένη δυνατότητα 

αποθεραπείας της πάθησης του.  Η υπεράσπιση καταλόγισε επίσης 

αποκλειστική ή και σε αποφασιστικό βαθμό αμέλεια του ίδιου του 

εφεσείοντος, ο οποίος παρέλειψε να ζητήσει έγκαιρα ιατρική συμβουλή και 

φροντίδα, μη επιδεικνύοντας εύλογη επιμέλεια να επισκεφθεί άμεσα το 

νοσοκομείο, επιμένοντας να επισκεφθεί συγκεκριμένο ιατρό στο Μακάρειο 


