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1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1 Υπόθεση 

ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ.:  Η υπόθεση - αν και αφορούσε μόνο αξίωση γενικών και 

ειδικών αποζημιώσεων της εφεσείουσας/ενάγουσας εναντίον του 

εφεσίβλητου/εναγόμενου - απασχόλησε το πρωτόδικο Δικαστήριο σε αρκετές δικασίμους 

και ακούστηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων κυρίως ιατρών.  Σημειώνεται πως ο 

εφεσίβλητος είχε αναλάβει ευθύς εξ αρχής την ευθύνη για το τροχαίο ατύχημα, το οποίο 

επεσυνέβη στις 22.11.2005, στα Λατσιά. 

Οι δύο πρώτοι γιατροί ομιλούν απλώς για θλάση του αυχένος, βλάβη η οποία 

αποτελεί παραδεκτό γεγονός ότι προκλήθηκε από το ατύχημα.  Ο γιατρός Πρωτοπαπάς 

μέσω τριών, σε διάφορη ημερομηνία, ιατρικών πιστοποιητικών, εισαγάγει στις σωματικές 

βλάβες της εφεσείουσας - «οξεία ρήξη μεσοσπονδυλίου δίσκου Α5/Α6» καθώς και 

«πρόπτωση του Α6-Α7» (τεκμ.30, πιστ. ημ. 27.9.07).  Οι πιο πάνω κακώσεις, σύμφωνα 

με το μάρτυρα, «ξέφευγαν» από την έννοια της κάκωσης και παρέπεμπαν σε ριζοπάθεια.  

Η ριζοπάθεια είναι πάθηση στο σημείο απ΄όπου βγαίνει η ρίζα του νεύρου και μεταφέρεται 

στο άκρο.  Τη ριζοπάθεια την εστίασε στη ρίζα Α5.  Και για του λόγου το αληθές 

επικαλέσθηκε το M.R.I.    

Από την άλλη ο γιατρός Χρυσανθακόπουλος που διενήργησε την  εγχείρηση 

εντόπισε το πρόβλημα στη ρίζα Α6. Ο γιατρός Πρωτοπαπάς δεν απέκλεισε τα προβλήματα 

της εφεσείουσας να μη σχετίζονται με το ατύχημα.  Σίγουρα όμως ήταν, όπως κατάθεσε, 

πιο επιρρεπής στις ενοχλήσεις από κάποιο που δεν είχε πρόβλημα.  Ο γιατρός 

Χρυσανθακόπουλος απέκλεισε απόλυτα την προϋπαρξη προβλημάτων.  Ομίλησε δε για 

«σοβαρή συνδεσμική βλάβη» που απεικονίζεται στη μαγνητική τομογραφία, τεκμ.11.  

Αναφορικά με την τομογραφία και τη μαρτυρία του ιατρού που υπέβαλε την εφεσείουσα 

σ΄αυτή, δηλ. την Κατωδρίτου (Μ.Ε.6)  σημαντικό να προσεχθεί το μέρος της μαρτυρίας 

της όπου ανέφερε πως με βάση την τομογραφία, η δισκοκήλη στο διάστημα Α5-Α6 ήταν 

πρόσφατη αφού δεν πρόλαβε να αφυδατωθεί, ενώ, στο διάστημα Α6-Α7, υπήρχαν ήδη 

σπονδυλοαρθριτικές αλλοιώσεις, ο δίσκος ήταν αφυδατωμένος και είχε μειωμένο ύψος. 

Ακόμη, η Μ.Ε.6 είπε ότι στην περίπτωση σοβαρής συνδεσμικής κάκωσης, στην 

τομογραφία απεικονίζεται «μια ρήξη των συνδέσμων με αιμάτωμα», κάτι που δεν 

συνέβαινε σε σχέση με την εφεσείουσα. 

Παραμένει προς εξέταση ο λόγος έφεσης 14 για την επάρκεια του ποσού των 

αποζημιώσεων των €40,000.  Σύμφωνα με τη διατύπωση του λόγου 14 η ανεπάρκεια 

αυτή συσχετίζεται με τον επηρεασμό της εισοδηματικής ικανότητας της εφεσείουσας, η 

οποία γεννήθηκε το 1967 και κατά το ατύχημα (22.11.2005) ήταν ηλικίας 38 ετών. 

Αυτό δεν φαίνεται να έγινε. Στην Ευριπίδης Συκοπετρίτης Λτδ ν. Αθηνάκη 

(2005)1Β ΑΑΔ 844 επικυρώθηκε η επιδίκαση ποσού €5.000 για μείωση της 

εισοδηματικής ικανότητας του εφεσίβλητου-ενάγοντα με τη μέθοδο του κατ΄ αποκοπή 

υπολογισμού της απώλειας στο πλαίσιο των γενικών αποζημιώσεων.  Και εκεί 

επισημάνθηκε ακριβώς η μείωση και όχι το τέλος της δυνατότητας για εργασία, κάτι που 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2005/rep/2005_1_0844.htm
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φαίνεται να συμβαίνει και εν προκειμένω.  (Βλ. επίσης Τιτώνη ν. Χαρ.Πηλακούτας Λτδ 

(2001)1Α ΑΑΔ 479 όπου επικυρώθηκε ποσό ΛΚ4.000 για τέτοια μείωση, ενώ στη 

Μεταξά ν. Ιωάννου (2010)1Γ ΑΑΔ1814,το ποσό των ΛΚ2.000 αυξήθηκε σε ΛΚ4.000). 

Στη  Θεοδούλου ν. Α. Panayides Contracting Ltd (1999)1Γ ΑΑΔ 2134 

αναφέρθηκε πως το Δικαστήριο είναι επιφορτισμένο  με το καθήκον του υπολογισμού των 

γενικών αποζημιώσεων, μέρος των οποίων είναι και η απώλεια μελλοντικών 

εισοδημάτων.   

Σημειώνεται επίσης πως οι τόκοι επί του ποσού των αποζημιώσεων για απώλεια της 

εισοδηματικής ικανότητας άρχονται από της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης (βλ. 

Νικολάου ν. Χαλλούμη, ECLI:CY:AD:2019:A374, πολ.εφ.164/13, 18.9.2019 και 

Ανδρέου ν. Θεμιστοκλέους (2004)1Α ΑΑΔ 355).   

Με βάση τα πιο πάνω, θεωρούμε πως χωρεί επέμβασή μας για αύξηση του 

επιδικασθέντος ποσού, ώστε να περιλαμβάνει ένα κατά αποκοπή ποσό το οποίο να 

αντανακλά την αναφερθείσα μείωση και η εφεσείουσα να αποζημιώνεται στην πράξη για 

την μείωση της αποθεματικής της ικανότητας στην αγορά εργασίας. Με βάση όλα τα πιο 

πάνω δεδομένα της υπόθεσης κρίνουμε ως εύλογο το ποσό των €6.000. 

Ο λόγος έφεσης 14 επιτυγχάνει με σχετική τροποποίηση της πρωτόδικης 

απόφασης ώστε να περιλαμβάνει και το ποσό των €6.000 ως κατ΄αποκοπή ποσό για 

μείωση της εισοδηματικής ικανότητας της εφεσείουσας. Επί του επιπρόσθετου αυτού 

ποσού των €6.000 η τοκοφορία θα είναι από την ημερομηνία έκδοσης της πρωτόδικης 

απόφασης (βλ. Μιχαήλ ν. Ονουφρίου (2002)1Β ΑΑΔ 1349).  Ο τόκος επί των λοιπών 

πρωτοδίκως επιδικασθέντων ποσών παραμένει ως η πρωτόδικη απόφαση. 

Κατά τα λοιπά η έφεση απορρίπτεται. ΄Εξοδα έφεσης υπέρ εφεσείουσας εκ ποσού 

€2.000 πλέον ΦΠΑ, εάν υπάρχει. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw  Πολιτική ΄Εφεση Αρ. 33/2014 

xxx ΠΑΥΛΟΥ ν. xxx ΕΥΘΥΜΙΟΥ , Πολιτική ΄Εφεση Αρ. 33/2014 , 23 Ioυνίου  2021 

1.1.2 Υπόθεση 

ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ, Δ:  Η παρούσα έφεση στρέφεται κατά της απόφασης του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 21/12/2012 στην Αγωγή Αρ. 5303/2006, 

σύμφωνα με την οποίαν ο εφεσείων/εναγόμενος κρίθηκε υπεύθυνος κατά 80% για 

τροχαίο δυστύχημα, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί στην πληρωμή προς τον 

εφεσίβλητο/ενάγοντα γενικών αποζημιώσεων ύψους €96.000,00 με νόμιμο τόκο από 

21/2/2006, ειδικών αποζημιώσεων εκ €1.024,00 με τόκο 4% από 21/2/2006 μέχρι 

14/10/2008 και ακολούθως 2.75% από 15/10/2008 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης και για απώλεια μελλοντικών απολαβών το κατ' αποκοπήν ποσό των 

€64.000,00 καθώς και στην πληρωμή των εξόδων της Αγωγής. 

Από πλευράς εφεσιβλήτου/ενάγοντα καταχωρήθηκε Ειδοποίηση Αντέφεσης με την 

οποίαν προσβάλλεται το ποσοστό ευθύνης  εκ 20% που του απέδωσε το πρωτόδικο 

Δικαστήριο για το επίδικο δυστύχημα ως υψηλό, καθώς και το ύψος των γενικών 

αποζημιώσεων και του κατ' αποκοπή ποσού για απώλεια μελλοντικών απολαβών ως 

έκδηλα χαμηλά. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_0479.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2010/rep/2010_1_1814.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1999/rep/1999_1_2134.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201909-164-13PolEf.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2004/rep/2004_1_0355.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_1349.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202106-33-14PolEf.htm&qstring=%E1%F0%F9%EB%2A%20%EC%E5%EB%EB%EF%ED%F4%E9%EA%2A%20%E5%E9%F3%EF%E4%E7%EC%E1%F4%2A
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Υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα αριστερής 

κροταφικά πάχους 3m.m., κάταγμα κρανίου.   Θλάσεις πνευμόνων άμφω.  Αιμοθώρακας 

(ΑΜΦΩ), κάταγμα πυέλου. Παρουσιάζει διαταραχή της προσωπικότητας, με υπερβολική 

ευερεθιστότητα και παρορμητική συμπεριφορά που εκδηλώνεται με επιθετικότητα και 

καταστροφικές τάσεις. Παρουσιάζει επίσης συναισθηματική αστάθεια με περιόδους 

κατάθλιψης με μείωση των ενδιαφερόντων του και σκέψεις αυτοκτονίας.  Η εν λόγω 

διαταραχή της προσωπικότητας, που είναι επακόλουθο της εγκεφαλικής κάκωσης, 

επηρεάζει αρνητικά το αίσθημα ευεξίας, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επαγγελματική 

σταδιοδρομία του Ενάγοντα.   Με την πάροδο του χρόνου δεν αναμένεται παρά μικρή 

μόνο βελτίωση. Παρόλο που εργαζόταν προηγουμένως σε οικοδομές, δεν χαρακτηρίζεται 

κατάλληλο το περιβάλλον των οικοδομών για να εργαστεί.»   

Το τροχαίο δυστύχημα επεσυνέβη στις 21/2/2006 στην οδό Γρίβα Διγενή στη 

Λεμεσό με εμπλεκόμενα οχήματα το αυτοκίνητο υπ. αρ. εγγραφής Uxxx7 που οδηγείτο 

από τον εφεσείοντα/εναγόμενο και η μοτοσυκλέττα υπ. αρ. εγγραφής Exxx0 που οδηγείτο 

από τον εφεσίβλητο/ενάγοντα.   

Η πρωτόδικη απόφαση βάλλεται με τέσσερις λόγους έφεσης και τρεις λόγους 

αντέφεσης.  

Με τους λόγους έφεσης 1 - 3 αμφισβητείται η ορθότητα του τελικού 

συμπεράσματος του πρωτόδικου Δικαστηρίου με το οποίο έκρινε τον εφεσείοντα και τον 

εφεσίβλητο, τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς, κατά 80% και 20% αντίστοιχα 

υπεύθυνους για το δυστύχημα. Ήταν εισήγηση του εφεσείοντα ότι στη βάση των 

ευρημάτων του, το πρωτόδικο Δικαστήριο θα έπρεπε να θεωρήσει τον εφεσίβλητο ως 

αποκλειστικά υπεύθυνο για το δυστύχημα και όχι να καταλογίσει στον ίδιο ποσοστό 

ευθύνης 80%. Ειδικότερα το Δικαστήριο παραγνώρισε το γεγονός ότι ο εφεσίβλητος 

διάνυσε απόσταση 50 μέτρων οδηγώντας στο πισινό τροχό της μοτοσυκλέτας και ότι 

αμέσως μετά ανέπτυξε ταχύτητα αποκόπτοντας την πορεία του εφεσείοντα, που 

βρισκόταν ήδη στη διασταύρωση και το αυτοκίνητο του είχεν ήδη πάρει κλίση να στρίψει 

δεξιά για να εισέλθει στην Λεωφόρο Αγίου Αθανασίου.  Παραπονείται επίσης για τη 

διαπίστωση του Δικαστηρίου ότι η οδήγηση στον ένα τροχό της μοτοσυκλέτας δεν ήταν η 

αιτία του δυστυχήματος, όπως ούτε και η μεγάλη ταχύτητα που ανέπτυξε η μοτοσυκλέτα. 

Αγνόησε επίσης την παραδοχή του εφεσίβλητου στην κατηγορία της επικίνδυνης και 

αλόγιστης οδήγησης στην ποινική υπόθεση που αντιμετώπιζε.  

Είναι εισήγηση του ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα  αντιμετώπισε κάθε 

συστατικό της συμπεριφοράς του εφεσίβλητου ξεχωριστά, δηλ. δεν συνέδεσε την 

οδήγηση της μοτοσυκλέτας στον ένα τροχό με την ταχύτητα που ανέπτυξε αντί να τη 

μειώσει και περαιτέρω με το γεγονός ότι μόλις  λίγο χρόνο πριν το δυστύχημα είχεν 

αποκτήσει τη μοτοσυκλέτα, την οποία δοκίμαζε στο δρόμο.  

Από την άλλη η εισήγηση του εφεσίβλητου με την αντέφεση ήταν ότι το χρονικό 

σημείο που επιχείρησε ο εφεσείων να στρίψει δεξιά όταν ο εφεσίβλητος βρισκόταν ήδη σε 

απόσταση 11.70 μέτρων από το σημείο σύγκρουσης Χ δεν έδινε καμιά δυνατότητα 

διαφυγής στον εφεσίβλητο γι' αυτό και δεν έπρεπε να του καταλογιστεί οποιοδήποτε 

ποσοστό ευθύνης.  

 Ο εφεσίβλητος ήταν αμελής γιατί βλέποντας την ενέργεια του εφεσείοντα να 

στρίψει διαγώνια δεξιά για να εισέλθει στη Λεωφόρο Αγίου Αθανασίου από απόσταση 40-

50 μέτρων, μη αναμένοντας ότι δεν θα σταματούσε στη διασταύρωση εφόσον αμέσως 
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προηγουμένως οδηγείτο κανονικά στην πορεία του, αντί να ελαττώσει ανέπτυξε ταχύτητα 

70 χιλιομέτρων ανά ώρα, κατά 20 χιλιόμετρα δηλαδή υπεράνω του επιτρεπόμενου ορίου, 

και προσπάθησε να αντιδράσει με μανούβρα όταν πλέον ήταν αργά και το δυστύχημα 

αναπόφευκτο.  

Ενόψει των πιο πάνω διαπιστώσεων μας ο καταμερισμός της ευθύνης από το 

πρωτόδικο Δικαστήριο μας βρίσκει σύμφωνους. 

Συνεπώς οι λόγοι έφεσης 1 - 3  και ο λόγος  αντέφεσης 1 ως προς τον 

καταμερισμό ευθύνης, είναι έκθετοι σε απόρριψη.   

Λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων θεωρούμε, ότι το 

υπολογισθέν ποσό των €120.000,00 ως γενικές αποζημιώσεις επί πλήρους ευθύνης που 

καθόρισε το πρωτόδικο Δικαστήριο, θεωρείται λογική και δίκαιη αποζημίωση για πόνο και 

ταλαιπωρία και απώλεια των ανέσεων της ζωής, εξαιτίας των σωματικών βλαβών και των 

καταλοίπων που θα συνοδεύουν μόνιμα τον εφεσίβλητο.   

Ο εφεσείων και ο εφεσίβλητος παραπονούνται επίσης και για το κατ' αποκοπή 

ποσό των €80.000,00 που επιδικάστηκε στον εφεσίβλητο για απώλεια μελλοντικών 

απολαβών, κρίνοντας το ο μεν εφεσείων ως υπερβολικό ιδωμένο σε συνάρτηση με τις 

επιδικασθείσες γενικές αποζημιώσεις, ο δε εφεσίβλητος ως έκδηλα ανεπαρκές.   

Ο δικηγόρος του εφεσίβλητου προώθησε τη θέση ότι ενόψει του ευρήματος του 

πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι ο εφεσίβλητος κατά το χρόνο του δυστυχήματος εργαζόταν 

ως οικοδόμος και ειδικευόμενος κτίστης, ορθή αποζημίωση για απώλεια μελλοντικών 

απολαβών θεωρείται ένα ποσό της τάξης των €170.000,00 και όχι €80.000,00 που 

υπολόγισε το Δικαστήριο επί πλήρους ευθύνης.    

Το πρωτόδικο Δικαστήριο πολύ ορθά έκρινε ότι με βάση των αξιολόγηση της 

μαρτυρίας και ευρήματα του δεν προσφέρετο η χρησιμοποίηση του πολλαπλασιαστή και 

πολλαπλασιαστέου για τον υπολογισμό της απώλειας των μελλοντικών εισοδημάτων του 

εφεσίβλητου, γι' αυτό και εφάρμοσε τη μέθοδο του κατ' αποκοπήν ποσού έχοντας κατά 

νουν την ηλικία του εφεσίβλητου, 20 χρονών κατά το χρόνο του δυστυχήματος, και ότι 

δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του οικοδόμου ή του εργάτη στις οικοδομές που 

ασκούσε προηγουμένως  (βλ. St. Marina Sporting Promotion Ltd ν. Δημητρίου 

(2004) 1 (Γ) Α.Α.Δ.1663, Σολέα ν. Σολέα (1999) 1 (Β) Α.Α.Δ. 904 και  Κουμπαρή 

κ.ά. ν. Φούτρη (2001) 1 (Β) Α.Α.Δ. 921). 

Κρίνουμε το κατ' αποκοπή ποσό των €80.000,00 ως δίκαιο και εύλογο για απώλεια 

μελλοντικών απολαβών επί πλήρους ευθύνης σύμφωνα με την αξιολόγηση της μαρτυρίας 

και τα ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου.   

 Ενόψει όλων των πιο πάνω η έφεση και η ειδοποίηση αντέφεσης απορρίπτονται.  

Ενόψει της κατάληξης μας αυτής δεν εκδίδουμε οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 81/2013   

 xxx ΚΟΥΜΗ v. xxx ΚΥΡΙΑΚΟΥ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 81/2013 , 14 Μαΐου  2019 

1.1.3 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 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2004/rep/2004_1_1663.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1999/rep/1999_1_0904.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_0921.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201905-81-13PolEf.htm&qstring=81%20w%2F1%202013
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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. 

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). 

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. 

Σ' όσον αφορά τον Νεοφύτου, το πρωτόδικο Δικαστήριο διαπίστωσε  αρχικά ότι 

ήταν ο μοναδικός νευροχειρουργός που κλήθηκε ως μάρτυρας. Εκρινε περαιτέρω ότι ήταν 

απόλυτος στις θέσεις του και ότι προσπάθησε να σκιαγραφήσει με τα πιο μελανά χρώματα 

τη κατάσταση του εφεσείοντα. Παρά τις πιο πάνω διαπιστώσεις του χρησιμοποίησε τη 

μαρτυρία του ως βάση των ευρημάτων του. 

Συγκεκριμένα αποδέχθηκε από τη μαρτυρία του ότι «η γραμμοειδής διαύγαση που 

απεικονίζεται στις επίδικες ακτινογραφίες θα έπρεπε να είχε προβληματίσει το γιατρό ή 

τους γιατρούς που τις εξέτασαν και θα έπρεπε να είχαν παραπέμψει τον ενάγοντα για 

περαιτέρω εξετάσεις και συγκεκριμένα σε αξονική τομογραφία» και ότι η θέση αυτή 

υποστηρίζετο και από τη μαρτυρία του Μ.Υ.1.  Αποδέχθηκε επίσης όλα τα κατάλοιπα και 

τις δυσμενείς συνέπειες που επέφερε η μη έγκαιρη διάγνωση, σύμφωνα με το απόσπασμα 

της απόφασης που παραθέσαμε πιο πάνω. Ενώ όμως αποδέχθηκε τον ισχυρισμό του  
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Νεοφύτου ότι αν ο εφεσείων υποβαλλόταν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση στήριξης του 

οδόντα από το μπροστινό μέρος, τότε η κατάσταση του θα ήταν καλύτερη απ' ότι σήμερα 

μετά τη σπονδυλοδεσία, το Δικαστήριο δεν ήταν  σε θέση να καταλήξει σε θετικό εύρημα 

ως προς το βαθμό της καλυτέρευσης, εφόσον έκρινε τη μαρτυρία του Νεοφύτου για το 

θέμα  αόριστη και ότι χρειαζόταν περαιτέρω διευκρινίσεις: δηλαδή σ' ένα σημείο 

ισχυρίστηκε ότι η επέμβαση στήριξης του οδόντα με κοχλία μέσω του μπροστινού μέρους 

του αυχένα θα ήταν «αποτελεσματικότερη», σε άλλο ότι θα αποφευγόταν «κατά μεγάλο 

μέρος» η παραμόρφωση της αυχενικής μοίρας ή ότι θα υπήρχε «μεγάλη πιθανότητα» να 

ήταν σε θέση να επιστρέψει στη δουλειά του και τέλος ότι θα θεραπευόταν με «απόλυτη 

επιτυχία».  Μετά την παράθεση της πιο πάνω μαρτυρίας, που έκρινε κάπως αόριστη, 

κατέληξε ότι οι θέσεις αυτές του Νεοφύτου δεν συνάδουν μεταξύ τους. 

Είναι γνωστή η νομολογία ότι το Ανώτατο Δικαστήριο κατ' έφεση δεν επεμβαίνει 

κατά κανόνα στην αξιολόγηση και τα ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου, το οποίο 

έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει και να εξετάσει τη μαρτυρία ενώπιον του στη ζωντανή 

ατμόσφαιρα της δίκης, με όλα τα συνακόλουθα ευεργετήματα (βλ. Μάρκαρη ν. 

Παρασκευά (2012) 1 (Β) ΑΑΔ 1493). Αυτό γίνεται όταν το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι 

τα συμπεράσματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου για την αξιοπιστία των μαρτύρων, 

αντικειμενικά κρίνοντας, δεν είναι ευλόγως επιτρεπτά, αντιστρατεύονται την κοινή λογική, 

δεν δικαιολογούνται από τη μαρτυρία, είναι εξ αντικειμένου ανυπόστατα ή όταν 

διαπιστώνονται αντιφάσεις ουσιαστικής μορφής (βλ. Σόλων Φανάρας ν. Περικλή 

Κυπριανίδη, Πολ. Έφεση 136/10, ημερ. 24/4/15 και Σταύρος Αντωνίου ν. Α. 

Panayides Contracting Ltd, Πολ. Έφεση 259/11, ημερ. 4/10/17).   

Όπως αναφέρθηκε στην υπόθεση Γιάλλουρος ν. Ψύλλου (2009) 1 ΑΑΔ 1552,  

στη σελ. 1566, για το θέμα, που επίσης αφορούσε σε ιατρική αμέλεια, 

«...Tο Δικαστήριο πρωτοδίκως είναι κατά κανόνα σε καλύτερη θέση να κρίνει και 

να αξιολογήσει τους μάρτυρες αποκομίζοντας την ανάλογη εντύπωση παρακολουθώντας 

τη δίκη και τις αντιπαραβαλλόμενες θέσεις, ως μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας.  (δέστε 

Baloise Insurance Co Ltd. V. Κατωμονιάτη κ.α. (2008) 1 ΑΑΔ 1275).  Επεμβαίνει, όμως, 

όταν τα ευρήματα αυτά αντιστρατεύονται τη λογική ή έρχονται σε σύγκρουση με την 

αποδεκτή από το ίδιο το Δικαστήριο μαρτυρία ή η κρίση επί της αξιοπιστίας των μαρτύρων 

παρουσιάζεται προβληματική ενόψει λογικής ανακολουθίας ή πλημμελούς αξιολόγηση των 

δεδομένων.  (Δέστε Bullows v. Νεοφύτου (1994) 1 ΑΑΔ 41, Χατζηπαύλου ν. Κυριάκου 

(2006) 1 ΑΑΔ 236, και Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτομικής Βιομηχανίας ν. Κώστα Α. 

Ζαχαρία Λτδ (2006) 1 ΑΑΔ 705).» 

Από την αιτιολογία των λόγων έφεσης 1-5 προκύπτει ότι δεν είναι η αξιολόγηση 

αυτή καθ΄ εαυτή της μαρτυρίας του Νεοφύτου που πλήττεται αλλά κυρίως τα νομικά 

συμπεράσματα του Δικαστηρίου ως προς τα επίδικα θέματα. Προσεκτική εξέταση της 

αξιολόγησης της μαρτυρίας από το πρωτόδικο Δικαστήριο και ιδιαίτερα εκείνης του 

Νεοφύτου, που όπως αναφέραμε πιο πάνω ήταν και ο μοναδικός νευροχειρουργός που 

κλήθηκε ως μάρτυρας,  αποκαλύπτει μια τάση αρνητικής προσέγγισης της μαρτυρίας του 

τελευταίου, ιδιαίτερα στα σημεία που μπορούν να κατατείνουν σε απόδειξη της αιτιώδους 

συνάφειας των βλαβών με τη μη έγκαιρη διάγνωση του κατάγματος, που δεν 

δικαιολογείτο. Παράδειγμα, οι πιο πάνω διαπιστώσεις του ως προς το βαθμό καλυτέρευσης 

του εφεσείοντα, που κατ΄ αρχάς δεν κρίνουμε αντιφατικές αλλ΄ ούτε και αόριστες.  Ήταν 

απόλυτα σαφής στη μαρτυρία του ο Νεοφύτου ότι αν υπήρχε έγκαιρη διάγνωση και ο 

εφεσείων υποβαλλόταν άμεσα ή εντός μερικών ημερών σε χειρουργική επέμβαση με 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2012/rep/2012_1_1493.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2009/rep/2009_1_1552.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2008/rep/2008_1_1275.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2008/rep/2008_1_1275.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1994/rep/1994_1_0041.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2006/rep/2006_1_0236.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2006/rep/2006_1_0705.htm
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κοχλία μέσω του μπροστινού μέρους του αυχένα, παραμένουν ανέπαφα όλα τα υπόλοιπα 

στοιχεία της αυχενικής σπονδυλικής στήλης, οι μυς, αρθρώσεις και σύνδεσμοι και θα 

μπορούσε στη συνέχεια να θεραπευθεί χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος σήμερα της 

τετραπληγίας (λόγος έφεσης 3).  Θα μπορούσε δε να επιστρέψει στην εργασία του σε έξη 

μήνες.  Οι πιο πάνω θέσεις έδιναν την απαιτούμενη ακρίβεια για να κριθεί ότι αν η 

επέμβαση διενεργείτο άμεσα θα ήταν απόλυτα επιτυχής και δεν θα παρέμεναν μόνιμες 

βλάβες και δεν χρειάζοντο περαιτέρω διευκρινίσεις.  Το γεγονός ότι ήταν επιβεβλημένη 

διαφορετική ιατρική αντιμετώπιση στην περίπτωση κατάγματος επιβεβαιώνει και ο ιατρός 

Παρτασίδης (Μ.Υ.1) στη μαρτυρία του,  που ήταν μάρτυρας της υπεράσπισης, ότι «έστω 

και η παραμικρή υποψία, δηλαδή και 10% πιθανότητα να υπάρχει κάταγμα ο ασθενής 

πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν και έχει κάταγμα...» και να υποβληθεί σε αξονική 

τομογραφία που στην περίπτωση κατάγματος υπερέχει έναντι της μαγνητικής 

τομογραφίας που υπερέχει στο θέμα αξιολόγησης πιθανών βλαβών στο νωτιαίο μυελό. 

 Ως προς το κατά πόσο ήταν εφικτή η διενέργεια τέτοιας επέμβασης στην Κύπρο κατά το 

χρόνο του τραυματισμού του εφεσείοντα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Νεοφύτου,  αν η 

διάγνωση για την ύπαρξη του κατάγματος γινόταν άμεσα θα παραπέμπετο στο 

Νευροχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου, οι ιατροί του οποίου θα τον υπέβαλλαν στην 

ανάλογη θεραπεία.  Αντίθετα ο εφεσείων υπεβλήθη σε θεραπεία για αντιμετώπιση του 

διαστρέμματος στον αυχένα και της εγκεφαλικής διάσεισης, που ήταν η διάγνωση των 

τραυματισμών του στις Α΄ Βοήθειες.  Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι οι πιο πάνω 

θέσεις του Νεοφύτου ως προς τις συνέπειες της υποβολής άμεσης χειρουργικής 

επέμβασης, κρίθησαν αντιφατικές εντούτοις, το πρωτόδικο Δικαστήριο προχώρησε στη 

διαπίστωση ότι αν ο εφεσείων υποβαλλόταν άμεσα σε επέμβαση τότε η κατάσταση του θα 

ήταν καλύτερη. Σ΄ όσον αφορά τις διαπιστώσεις του Νεοφύτου ως προς τα κατάλοιπα της 

μη έγκαιρης διάγνωσης του κατάγματος  συμφωνούν με τα αποτελέσματα της μαγνητικής 

τομογραφίας (τεκμ. 1(στ)) ημερ. 29/11/07 του Γενικού Νοσοκομείου, τα οποία εξάλλου 

έγιναν αποδεκτά από το Δικαστήριο. 

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. 

Σ΄ όσον αφορά τις γενικές αποζημιώσεις για την απώλεια ικανότητας εργασίας στο 

μέλλον σχετική είναι η μαρτυρία του Νεοφύτου ο οποίος έκρινε τον  εφεσείοντα ως 

παντελώς ανίκανο για την εργασία που διεξήγαγε, του οικοδόμου, ενόψει ισχυρών πόνων 

στην αυχενική μοίρα ακόμη και σε ηρεμία ή για άλλη εργασία που απαιτεί σωματική 

δραστηριότητα. Το ίδιο επιβεβαιώνει και η Βεβαίωση του Ιατροσυμβουλίου (τεκμήριο 9) 

ημερ. 24.6.10, ότι ο εφεσείων είναι ανίκανος για εργασία και ότι βρίσκεται υπό ιατρική 

παρακολούθηση και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Το τεκμήριο 9 ήταν μεταξύ των 

άλλων τεκμηρίων που κατατέθηκαν στις 26.3.13 κατά την έναρξη της ακροαματικής 

διαδικασίας, εκ συμφώνου με την επιφύλαξη της δικηγόρου της Δημοκρατίας να 

αντεξετάσει, πράγμα που δεν έπραξε και ούτε ζήτησε την προσαγωγή των μελών του 
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Ιατροσυμβουλίου που υπέγραψαν το τεκμήριο 9 για σκοπούς αντεξέτασης. Συνεπώς 

κρίνουμε ότι ως αποτέλεσμα των σωματικών βλαβών του εφεσείοντα κατέστη  ανίκανος 

για εργασία. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ακρόασης είχε δηλωθεί ως παραδεκτό 

γεγονός ότι ο καθαρός μισθός του εφεσείοντα ανέρχετο σε €1.537,00 πλέον €400,00 από 

δεύτερη και/ή πρόσθετη απασχόληση που δεν καλύπτετο από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.  

Κρίνουμε ότι ο υπολογισμός της απώλειας αυτής μπορεί να γίνει με τη μέθοδο του 

πολλαπλασιαστή και πολλαπλασιαστέου. Ενόψει της ηλικίας του εφεσείοντα που 

γεννήθηκε το 1971 υπολογίζουμε την απώλεια αυτή ως μέρος των γενικών αποζημιώσεων 

σε €232.440,00 δηλαδή €1.937,00 μηνιαίως για 10 χρόνια. 

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. 

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 ν. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 

98/2014 , 4 Απριλίου  2018 

1.1.4 Υπόθεση 

Στη συνέχεια, αφού υπολόγισε τις γενικές και ειδικές αποζημιώσεις στις οποίες 

δικαιούτο ο ενάγων-εφεσίβλητος 1, εξέδωσε απόφαση υπέρ του εφεσίβλητου 1 και εις 

βάρος των εφεσειόντων, για γενικές και ειδικές αποζημιώσεις, τόκο και έξοδα.  

Συγκεκριμένα επεδίκασε το ποσό των €50.000.- ως εύλογες και δίκαιες γενικές 

αποζημιώσεις, πλέον ποσό €8.475.- έξοδα αρθροπλαστικής γόνατος η οποία ήταν 

αναγκαίο να γίνει, λόγω της μετατραυματικής οστεοαρθρίτιδας, πλέον €8.891,57.- έξοδα 

της πολυκλινικής και του θεράποντος ιατρού, που παρείχαν υπηρεσίες στον ενάγοντα, 

πλέον συνολικό ποσό €153.314,50.- ως απώλεια (μελλοντικών) απολαβών.   

Οι λόγοι έφεσης 1, 2, 6 και 7 αφορούν τα πρωτόδικα συμπεράσματα αναφορικά με 

την ευθύνη για το επίδικο ατύχημα.  Οι λόγοι έφεσης 3 και 4 αφορούν  σε ζητήματα 

αξιοπιστίας των μαρτύρων.  Οι λόγοι έφεσης 5 και 8 αφορούν σε ζητήματα αξιοπιστίας και 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2018/1-201804-98-14PolEf.htm&qstring=%E1%F0%F9%EB%2A%20%EC%E5%EB%EB%EF%ED%F4%E9%EA%2A%20%E1%F0%EF%EB%E1%E2%2A
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αποζημιώσεων.  Ο λόγος έφεσης 9 αφορά στο ζήτημα των ειδικών αποζημιώσεων, λόγω 

απώλειας μελλοντικών απολαβών.  Ο λόγος έφεσης 10 αφορά στο ζήτημα του τόκου που 

επιδικάστηκε επί των γενικών και ειδικών αποζημιώσεων και ο λόγος έφεσης 11 αφορά 

στο ζήτημα των εξόδων που επιδικάστηκαν εις βάρος των εφεσειόντων. 

Το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε επαρκής μαρτυρία ενώπιον του, μεταξύ άλλων τα 

τεκμήρια 21 και 30, που έδειχναν τις απολαβές του συναδέλφου του ενάγοντα, που τον 

αναπληρούσε, κατά τον ουσιώδη χρόνο.  Στη βάση των προαναφερόμενων στοιχείων το 

πρωτόδικο δικαστήριο κατέληξε σε ορθά συμπεράσματα και υπολογισμούς.      

Ο όγδοος λόγος έφεσης είναι επίσης αβάσιμος.   Από τη στιγμή που το δικαστήριο 

δέχθηκε την ουσιώδη μαρτυρία του ΜΕ 6 και απέρριψε εκείνη του ΜΥ 2, ορθά κατέληξε 

ότι η μελλοντική εγχείρηση αρθροπλαστικής ήταν απαραίτητη και ότι το κόστος της 

ανερχόταν στις €8.475.- 

Ο ένατος λόγος έφεσης αφορά στις ειδικές αποζημιώσεις λόγω απώλειας απολαβών 

και είναι και αυτός αβάσιμος, όπως και ο λόγος 5 με τον οποίο συνδέεται.   Στη βάση της 

αξιόπιστης μαρτυρίας του εφεσίβλητου 1 και κυρίως του γιατρού ΜΕ 6, ήταν απόλυτα 

θεμιτό και επιτρεπτό για το πρωτόδικο δικαστήριο να υπολογίσει τις απώλειες απολαβών 

του εφεσίβλητου 1 στο συνολικό ποσό των €153.314,50.- αφού συνυπολόγισε και τις 

φορολογικές και άλλες νομικές υποχρεώσεις που είχε ο εφεσίβλητος 1, κατά προσέγγιση, 

όπως είναι επιτρεπτό σύμφωνα με τη νομολογία (Δέστε:  Ερωτοκρίτου ν. Καραολή 

(1998) 1 ΑΑΔ 445). 

Για τους προαναφερόμενους λόγους η έφεση απορρίπτεται, με έξοδα εις βάρος των 

εφεσειόντων και υπέρ των εφεσιβλήτων.  Τα έξοδα καθορίζονται στο ποσό των €2.000.-, 

πλέον Φ.Π.Α., αν υπάρχει, υπέρ εκάστου εφεσιβλήτου. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw    Πολιτική Έφεση αρ. 333/2013 

ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ν. ΣΟΦΟΚΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ν. MASRI SHIPPING & TRADING 

LTD , Πολιτική Έφεση αρ. 333/2013 , 10 Μαίου  2018 

1.1.5 Υπόθεση 

Ως προς τα τραύματα που υπέστη ο εφεσίβλητος, το πρωτόδικο Δικαστήριο αφού 

αξιολόγησε την ενώπιον του προσαχθείσα ιατρική μαρτυρία κατέληξε ότι ως αποτέλεσμα 

του ατυχήματος ο εφεσίβλητος υπέστη τους εξής τραυματισμούς: 

1)    Κάκωση κεφαλής με εγκεφαλική διάσειση μέσης βαρύτητας 

2)   Κάταγμα έξω τοιχώματος του οφθαλμικού κόγχου 

3)   Ατροφία δεξιού οπτικού οφθαλμού 

4)   Τύφλωση δεξιού οφθαλμού 

5)   Κάκωση αυχένος 

6)   Συμπιεστικό κάταγμα θωρακικού σπονδύλου 12  

7)   Ρωγμώδες κάταγμα δεξιάς κνήμης 

8)   Κακοήθη υπέρταση και  

9)   Βαρηκοΐα  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1998/rep/1998_1_0445.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2018/1-201805-333-13PolEf.htm&qstring=%E1%F0%F9%EB%2A%20%EC%E5%EB%EB%EF%ED%F4%E9%EA%2A%20%E1%F0%EF%EB%E1%E2%2A
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 Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό ευθύνης του εφεσίβλητου για το ατύχημα εκ 

30% επιδίκασε υπέρ του και σε βάρος της εφεσείουσας το ποσό των €180.012,00 ως 

γενικές αποζημιώσεις για πόνο και ταλαιπωρία  και για απώλεια μελλοντικών απολαβών, 

πλέον €2.693,25 ως ειδικές αποζημιώσεις,  τόκους και έξοδα. 

Παρέμειναν να εξεταστούν οι λόγοι έφεσης 17 και 18 που αναφέρονται στις 

αποζημιώσεις ότι δηλαδή λανθασμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το 

ημερομίσθιο του εφεσίβλητου ήταν Λ.Κ.35,00 και λανθασμένα  έλαβε τον αριθμό 12 ως 

συντελεστή για υπολογισμό της απώλειας μελλοντικών απολαβών.   

Σύμφωνα με τη νομολογία ο υπολογισμός της μελλοντικής απώλειας απολαβών 

υπολογίζεται είτε στη βάση του εισοδήματος κατά το χρόνο του ατυχήματος, είτε εκείνου 

που θα κέρδιζε στη βάση των στοιχείων που υπάρχουν κατά το χρόνο της δίκης.  (βλ. 

Αντωνίου ν. Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δημοσίων Υπαλλήλων Λευκωσίας 

(2004) 1 ΑΑΔ 3748 και Gevorest Sleep Designs Ltd v. Αρκαδίου Μιχαηλίδη Πολ. 

Εφ. 456/11, ημ. 25/1/18). 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους η έφεση απορρίπτεται και η πρωτόδικη απόφαση 

επικυρώνεται.  Τα έξοδα της έφεσης εκ €2.500 επιδικάζονται υπέρ του εφεσίβλητου και 

εναντίον της εφεσείουσας. 

 Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw    ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 173/2012 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ ν. XXXXX MIKEILOV ,  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 

173/2012 , 28 Σεπτεμβρίου  2018 

1.1.6 Yπόθεση 

Α. ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ, Δ:   Ο εφεσίβλητος ενώ ήταν εργοδοτούμενος των  εφεσειόντων 

και ασχολείτο με την φόρτωση στρωμάτων επί αρθρωτού φορτηγού αυτοκινήτου έπεσε 

από ύψος 1.30 μέτρων όταν η μεταλλική αυτοσχέδια πλατφόρμα που χρησιμοποιείτο για 

τη φόρτωση και συνέδεε το πάτωμα της αποθήκης των εφεσειόντων με το μεταφορικό 

αυτοκίνητο υποχώρησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.  Με την αγωγή του με αρ. 

714/05 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αξίωνε εναντίον των εφεσειόντων γενικές 

και ειδικές αποζημιώσεις ενόψει των τραυματισμών του. 

Το Δικαστήριο στη συνέχεια έκρινε ως αποκλειστικά υπεύθυνους για το ατύχημα 

τους εφεσείοντες οι οποίοι περιφρονώντας το καθήκον επιμέλειας τους, έναντι του 

εφεσίβλητου, τον εξέθεσαν σε ένα περιττό και αχρείαστο κίνδυνο, ο οποίος ήταν 

προβλεπτός και συνεπώς αποφευκτός.  Παρέλειψαν περαιτέρω να τον προστατεύσουν με 

μέτρα απλά, πρακτικά και ανέξοδα, όπως τα εξήγησε ο Μ.Ε.1 Γεώργιος Καϊλας, 

Επιθεωρητής Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας. 

Ως προς τα τραύματα που υπέστη ο εφεσίβλητος, το πρωτόδικο Δικαστήριο, αφού 

αξιολόγησε την ενώπιον του προσαχθείσα ιατρική μαρτυρία κατέληξε ότι ως αποτέλεσμα 

του ατυχήματος ο εφεσίβλητος υπέστη εκτεταμένη κάκωση στην ποδοκνημική χώρα που 

χρειάστηκε μεγάλη περίοδος για πώρωση του κατάγματος, ώστε η ακινητοποίηση του 

ποδιού να συνέτεινε στην ανάπτυξη αλγοδυστροφίας και στη μη πλήρη αποκατάσταση του 

βαδίσματος του.  Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα του, αμέσως μετά το ατύχημα ο 

εφεσίβλητος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου την ίδια ημέρα 

υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εξωτερικής οστεοσύνθεσης κάτω από γενική 

αναισθησία και εξήλθε του Νοσοκομείου στις 6/3/03, ενώ του αφαιρέθηκε η εξωτερική 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2018/1-201809-173-12PolEf-anony.htm&qstring=%E1%F0%F9%EB%2A%20%EC%E5%EB%EB%EF%ED%F4%E9%EA%2A%20%E1%F0%EF%EB%E1%E2%2A
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οστεοσύνθεση τον Μάϊο του 2003.  'Ένα χρόνο μετά το ατύχημα η πώρωση του 

κατάγματος δεν είχε ακόμη επιτευχθεί ενώ παρατηρήθηκε αλγοδυστροφία.  Μετά δεκαέξι 

μήνες υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση εσωτερικής οστεοσύνθεσης με πλάκα, 

κάτω από γενική αναισθησία, και τοποθετήθηκε το πόδι του σε γύψινο νάρθηκα, ο οποίος 

αφαιρέθηκε μετά 3,5 μήνες ότε και διαπιστώθηκε πώρωση του κατάγματος αλλά και 

έντονη οστεοπόρωση που συνέτεινε στον περιορισμό της κάμψης έκτασης της δεξιάς 

ποδοκνημικής και «ελαφρά χωλότητα».  Μετά 3,5 χρόνια από το ατύχημα, σε Νοσοκομείο 

στην Καβάλλα, του αφαιρέθηκαν τα υλικά οστεοσύνθεσης.  Αποδεχόμενο την εκδοχή των 

ιατρών Παπαγιάννη (Μ.Ε.7) και Αθάνατου (Μ.Ε.5) το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν έκρινε 

αναγκαία την επίσπευση της χειρουργικής επέμβασης εσωτερικής οστεοσύνθεσης ή τον 

εξαναγκασμό  ουσιαστικά του εφεσίβλητου να υποβληθεί σε αρθρόδεση, εφόσον δεν 

πείστηκε ότι θα προέκυπτε όφελος στη βάδιση, παρά μόνο στον περιορισμό του πόνου, με 

κόστος την περαιτέρω ακινητοποίηση του μέλους και την επιδείνωση της υπάρχουσας 

αλγοδυστροφίας.  Θεώρησε  δε ότι η επιλογή του εφεσίβλητου να μην υποβληθεί σε 

αρθρόδεση που θα του επέτρεπε, σύμφωνα με τους ιατρούς των εφεσειόντων, να προβεί 

σε καθιστική εργασία και να περιορίσει έτσι τη ζημιά του, δεν συνέτεινε στη σημερινή 

αναπηρία του.  Έκρινε περαιτέρω τη βλάβη στη ποδοκνημική χώρα ως μόνιμη μετά οκτώ 

χρόνια από το ατύχημα, γεγονός που εμποδίζει τον εφεσίβλητο στη βάδιση και του 

προκαλεί χωλότητα, τη δε ανικανότητα προς εργασία, όπως αποφάνθηκε το 

Ιατροσυμβούλιο, ως δεδομένη.  Ως προς τη θέση των εφεσειόντων για την ικανότητα του 

εφεσίβλητου σε καθιστική εργασία το πρωτόδικο Δικαστήριο την απέκλεισε με το 

δικαιολογητικό ότι είναι πολύ δύσκολη ή και αδύνατη η εξεύρεση τέτοιας εργασίας για τον 

εφεσίβλητο που είναι εργάτης, εργασία που εξάλλου είναι αδύνατο να εκτελέσει. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές και μόνιμες βλάβες του εφεσίβλητου, τον πόνο, 

την ταλαιπωρία και την επιδείνωση με το χρόνο της ποδοκνημικής άρθρωσης, ο 

πρωτόδικος Δικαστής έκρινε ότι το ποσό των €100.000 αποτελούσε δίκαιη και εύλογη 

αποζημίωση, το οποίο επιδίκασε προς όφελος του εφεσίβλητου υπό τύπο γενικών 

αποζημιώσεων. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε επιπρόσθετα ότι ο εφεσίβλητος δικαιούτο σε 

€136.000,00 ως απώλεια μελλοντικών απολαβών αφού υιοθέτησε ως συντελεστή τα οκτώ 

χρόνια, ενόψει της ηλικίας του εφεσίβλητου που ήταν 48 χρονών, προς €17.000,00 

ετησίως, ποσό για το οποίο εξέδωσε απόφαση προς όφελος του εφεσίβλητου με νόμιμο 

τόκο από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. 

 Ο εφεσίβλητος προσβάλλει με το λόγο αντέφεσης 3, την κατάληξη του 

πρωτόδικου Δικαστήριο ότι πολλοί αστάθμητοι παράγοντες θα μπορούσαν να αυξήσουν ή 

να μειώσουν τις ετήσιες απολαβές του εφεσίβλητου, όπως αλλαγή στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των εφεσειόντων, αλλαγή στις συνθήκες αγοράς, διάλυση του τμήματος στο 

οποίο απασχολείτο ο εφεσίβλητος ή κατάργηση των υπερωριών, εφόσον δεν 

υποστηρίζεται από καμιά μαρτυρία.  Συναφής με το λόγο αντέφεσης 3, είναι και ο 4, που 

αφορά επίσης στη λανθασμένη προσέγγιση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ως προς το ύψος 

των απολαβών που λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό των αποζημιώσεων για απώλεια 

μελλοντικών απολαβών.  Παραθέτουμε αυτούσιο το απόσπασμα από την πρωτόδικη 

απόφαση για σκοπούς καλύτερης κατανόησης. 

"Κατά συνέπεια δεν θεωρώ ότι το Δικαστήριο θα πρέπει να υπεισέλθει στην 

εξεύρεση περαιτέρω λεπτομερειών, αν π.χ. με τις υπάρχουσες συλλογικές συμβάσεις η 

μισθοδοσία του θα αυξάνετο ή θα εμειώνετο.  Δεν θεωρώ επιβεβλημένο να υπεισέλθω σε 
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πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις και υποθετικούς συλλογισμούς για τα απωλεσθέντα 

ετήσια εισοδήματα του ενάγοντα και τις παραμέτρους που τα επηρεάζουν.  Πολλοί 

αστάθμητοι παράγοντες μπορούσαν να αυξήσουν ή να μειώσουν τις ετήσιες απολαβές του 

ενάγοντα.  Αν γίνει π.χ. αποδεκτή η μαρτυρία του κ. Σταύρου Ιωαννίδη των εναγομένων 

είναι φανερό ότι η μισθοδοσία του ενάγοντα και κατά συνέπεια τα εισοδήματα του θα 

είχαν φθίνουσα πορεία (αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος εναγομένων, αλλαγή στις 

συνθήκες αγοράς, διάλυση τμήματος στο οποίο ο ενάγων εργοδοτείτο, καμιά υπερωριακή 

εργασία από το 2007).  Οι απολαβές που έχουν σημασία για σκοπούς καθορισμού 

αποζημίωσης είναι αυτές που αποδεικνύεται ότι ελάμβανε ο ενάγων κατά τον ουσιώδη 

χρόνο που είναι ο Φεβρουάριος του 2003 και το Δικαστήριο έχει ικανοποιητική και καλή 

μαρτυρία ότι ήσαν €16.939 για το έτος 2002 (βλέπε Τεκμήριο 14Γ).» 

Έχουμε ανατρέξει στα πρακτικά της πρωτόδικης διαδικασίας ιδιαίτερα στο μέρος 

που αφορούσε στη μαρτυρία του Μ.Ε.4, επί της οποίας στηρίχθηκε κυρίως ο εφεσίβλητος 

προς υποστήριξη των θέσεων του, όπου είναι και δική μας διαπίστωση ότι οι απολαβές του 

εφεσίβλητου για το 2002 έχουν αποκρυσταλλωθεί στο ποσό των €17.000,00 ετησίως.  

Αυτή τη βάση χρησιμοποίησε το πρωτόδικο Δικαστήριο για υπολογισμό των 

αποζημιώσεων για απώλεια μελλοντικών απολαβών.  Την ίδια βάση χρησιμοποίησε επίσης 

για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων για απώλεια απολαβών υπό τύπο ειδικής ζημιάς 

από τις 27/1/05 μέχρι τις 9/2/10, ημερομηνία έναρξης της δίκης.  Δεν έχουμε πειστεί ότι 

η προσέγγιση αυτή του πρωτόδικου Δικαστηρίου είναι λανθασμένη.  Σίγουρα το 

Δικαστήριο, όπως αναφέρει και στην απόφαση του,  δεν μπορεί να προβεί σε 

μαθηματικούς υπολογισμούς και υποθετικούς συλλογισμούς προς καθορισμό της απώλειας 

μελλοντικών απολαβών.  Ούτε και το Εφετείο μπορεί να προβεί σε τέτοιο εγχείρημα.  Το 

πρωτόδικο Δικαστήριο έλαβε υπόψη το ύψος των απολαβών που λάμβανε ο εφεσίβλητος 

κατά την ημερομηνία του ατυχήματος που έκρινε ότι είχαν αποδειχθεί, σύμφωνα με τη 

μαρτυρία ενώπιον του, και έκρινε ότι ήταν ασφαλές για υπολογισμό των αποζημιώσεων 

για απώλεια απολαβών.  Σ' όσον αφορά τη μαρτυρία του Μ.Ε.4, υπαλλήλου της 

συντεχνίας ΠΕΟ στην οποία ανήκε ο εφεσίβλητος,  περιστρέφετο κυρίως γύρω από το 

μισθό που θα λάμβανε ο εφεσίβλητος στη βάση των προνοιών των Συλλογικών 

Συμβάσεων που ίσχυαν μέχρι το 2010, τις οποίες είχαν υπογράψει οι εφεσείοντες και η 

Συντεχνία ΠΕΟ.  Σύμφωνα με το Μ.Ε.4 ο ετήσιος μισθός του εφεσίβλητου για το 2009 θα 

ήταν €17.075,66 καθαρά περιλαμβανομένου του 13ου μισθού, δηλαδή €1.132 το μήνα.  

Στο ποσό αυτό κατέληξε, αφού ο Μ.Ε.4 προέβη σε διάφορες μαθηματικές πράξεις και 

υπολογισμούς, κυρίως αφαιρώντας  από τον υποτιθέμενο μισθό του εφεσίβλητου διάφορα 

ποσά όπως  τη συνδρομή στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις που σε κάποιο στάδιο είχε μάλιστα 

γίνει αναπροσαρμογή.  Το ίδιο έπραξε και για τον τιμάριθμο και για τη συνδρομή στη 

Συντεχνία. 

Στη βάση της μαρτυρίας του Μ.Ε.4 κρίνουμε ότι δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά με 

το ποσό των €17.000 που το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι ήταν η μελλοντική 

εισοδηματική απώλεια του εφεσίβλητου ετησίως, ώστε να χρειάζεται η παρέμβαση μας.  

Σύμφωνα με τη νομολογία ο υπολογισμός της μελλοντικής απώλειας απολαβών 

υπολογίζεται είτε στη βάση του εισοδήματος κατά το χρόνο του ατυχήματος, είτε εκείνου 

που θα κέρδιζε στη βάση των στοιχείων που υπάρχουν κατά το χρόνο της δίκης (βλ. 

Αντωνίου ν. Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δημοσίων Υπαλλήλων Λευκωσίας Λτδ 

(2004) 1 ΑΑΔ 37,48).  Σ' όσον αφορά την απώλεια εισοδημάτων μέχρι την έκδοση της 

απόφασης ο ίδιος ο εφεσίβλητος με την Έκθεση Απαίτησης του την καθορίζει σε Λ.Κ. 

9.914,31 ετησίως ή Λ.Κ. 826,19 μηνιαίως, εξού και δεν επεμβαίνουμε. 
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