
 

 

 

 

  
 

Γραθείο Προμηθειών       ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 
Πιεξ:   Υ.ακςσλίδνπ        Θεζ/λίθε, 19.12.2019 
Tει.:2313 32.3115, fax: 2313 32.3969 
Ζιεθηξ. Γ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com      (Αρ.Γιακ. Π26/2019) 
 

ΠΡΟ:  

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

Θέμα: Τποβολή προζθορών για ηην αζθάλιζη ηοσ επαγγελμαηικού κινδύνοσ ηοσ ιαηρικού, νοζηλεσηικού και 
λοιπού προζωπικού ηοσ Νοζοκομείοσ, προϋπολογιζηικής δαπάνης 40.000,00 εσρώ. (CPV:66513000-9). 

 

Σν Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ, κε απόθαζε πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην,  επηζπκεί λα αζθαιίζεη νκαδηθά ηε 
ιεγόκελε Αζηηθή Δπαγγεικαηηθή Δπζύλε ηνπ ηδίνπ απηνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ σο πξνζηήζαληνο γηα αμηώζεηο από 
επηδήκηεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ πάζεο θύζεο πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζην Ννζνθνκείν θαη ηδίσο ηνπ 
Ηαηξηθνύ, Ννζειεπηηθνύ, Σερληθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο, κε ηηο θαζ΄ έθαζηα εηδηθόηεηεο ηνπ 
θαζελόο, αλάινγα κε ηε θύζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, γηα πξόθιεζε ζσκαηηθώλ βιαβώλ ή θαη ζαλάηνπ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηώλ ηνπ θαη ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε ηξίηνπο, ηδίσο αζζελείο (θαη γηα πεξηπηώζεηο ηαηξηθήο 
ακέιεηαο), ζπλνδνύο, επηζθέπηεο θαη εξγαδόκελνπο ζπλεξγάηεο κε ζύκβαζε παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ αιιά θαη 
ζην ίδην ην ελ γέλεη πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ από πξάμε ή παξάιεηςε ιόγσ ακέιεηαο ζπλαδέιθνπ εξγαδνκέλνπ θάζε 
εηδηθόηεηαο θαη ηδηόηεηαο πνπ ήζειε ζπκβεί ζηνπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηεξίσλ, 
εγθαηαζηάζεσλ απηνύ θαζώο θαη ηνπ πξναπιίνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρώξνπ παξθηλγθ. ηελ έλλνηα ηεο δεκίαο 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη πιηθέο δεκίεο ζε θηλεηά πξάγκαηα ηξίησλ νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα αζθήζνπλ αμηώζεηο ζε 
βάξνο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ σο πξνζηήζαληνο ηνλ εξγαδόκελν πνπ πξνθάιεζε ηε βιάβε. 

Γηα ην ιόγν απηό, παξαθαινύκε, λα ζπκκεηάζρεηε ζηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό, απνζηέιινληαο θιεηζηή 
ζθξαγηζκέλε ηερληθννηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ λα αθνξά ηελ Αζθάιηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο ηνπ λνκηθνύ 
πξνζώπνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζπλεπεία ηεο απνζηνιήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ σο λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο. 

Σα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ζύληαμε πξνζθνξάο είλαη ηα αθόινπζα: 

 Σν Ννζνθνκείν έρεη ηε λνκηθή κνξθή ηνπ Ν.Π.Η.Γ., κε θεξδνζθνπηθνύ θαη θνηλσθεινύο ραξαθηήξα, 
επηρνξεγνύκελν θαηά έλα κέξνο από ην Κξάηνο, επνπηεύεηαη από απηό θαη δηαζπλδέεηαη κε ην Δζληθό ύζηεκα 
Τγείαο (λ. 1964/1991). Γηέπεηαη από Δζσηεξηθό Καλνληζκό εγθξηλόκελν από ην Τπνπξγείνπ Τγείαο. ήκεξα 
δηαζέηεη 759 αλεπηπγκέλεο θιίλεο. πκκεηέρεη σο θύξηνο λνζειεπηηθόο θνξέαο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 
Θεζζαινλίθεο, πξαγκαηνπνηώληαο εθεκεξίεο όπσο ηα ινηπά ΝΠΓΓ Ννζνθνκεία. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ην πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζήκεξα ζην λνζνθνκείν θαζώο θαη ε πξόβιεςε γηα ην 2020 
παξαηίζεληαη, ζην Παξάξηεκα Α. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ππνζέζεηο ηαηξηθήο ακέιεηαο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ 
παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα Β. 

 

 Οη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν λα  πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ζαο, είλαη νη εμήο:  

1. Σν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ζα έρεη δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο, κε πξόβιεςε παξάηαζεο γηα έλα (1) αθόκε έηνο. 

2. Θα θαιύπηεηαη ε αζηηθή επζύλε ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο παξ΄ ελόο 
εθάζηνπ ησλ πξνζηεζέλησλ απηνύ, δειαδή ησλ ηαηξώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιαζηηθώλ ρεηξνπξγώλ γηα 
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αηζζεηηθέο επεκβάζεηο πνπ είλαη επηβεβιεκέλεο γηα απνθαηάζηαζε ηξαπκάησλ, εγθαπκάησλ θ.ι.π.), θαζώο θαη ηνπ 
λνζειεπηηθνύ θαη βνεζεηηθνύ  πξνζσπηθνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπζηνζεξαπεπηώλ) αιιά θαη θάζε ηξίηνπ 
εξγαδνκέλνπ ζ΄ απηό ππό νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα πξνο ηξίηνπο (αζζελείο, ζπλνδνύο, επηζθέπηεο, εξγαδόκελνπο, 
ζπλεξγάηεο κε ζύκβαζε παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ θιπ.),  αιιά θαη ζην ίδην ην ελ γέλεη πξνζσπηθό ηνπ 
Ννζνθνκείνπ από πξάμε ή παξάιεηςε ιόγσ ακέιεηαο ζπλαδέιθνπ εξγαδνκέλνπ θάζε εηδηθόηεηαο θαη ηδηόηεηαο γηα πιηθέο 
δεκηέο, ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην, ςπρηθή νδύλε ή/θαη εζηθή βιάβε πνπ ελδερνκέλσο πξνθιεζνύλ από παξάιεηςε ή 
ακέιεηα ησλ ηαηξώλ ή ηνπ λνζειεπηηθνύ θαη βνεζεηηθνύ, ινηπνύ  πξνζσπηθνύ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο θαη εληόο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο  αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, πνπ ήζειε ζπκβεί 
ζηνπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ απηνύ θαζώο θαη ηνπ πξναπιίνπ 
ρώξνπ θαη ηνπ ρώξνπ παξθηλγθ. ηελ έλλνηα ηεο δεκίαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πιηθέο δεκίεο ζε θηλεηά πξάγκαηα ηξίησλ 
νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα αζθήζνπλ αμηώζεηο ζε βάξνο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ σο πξνζηήζαληνο 
ηνλ εξγαδόκελν πνπ πξνθάιεζε ηε βιάβε. 

3. ε πεξίπησζε ιήμεο θαη κε αλαλέσζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο ζηελ εηαηξεία πνπ κεηνδόηεζε, ζα 
θαιύπηνληαη θαη νη αμηώζεηο απνδεκίσζεο ηξίησλ, γηα αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο 
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη κεηά ην πέξαο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηόδνπ θαη γηα πεξίνδν έσο θαη 5 έηε αξρόκελε από ηελ 
επνκέλε εκέξα ηεο γλώζεο ηεο επέιεπζεο ηνπ δεκηνγόλνπ ζπκβάληνο αξθεί ηνύην λα έιαβε ρώξα εληόο ηεο πεξηόδνπ 
αζθαιίζεσο. Γειαδή ζηα αζθαιηζηήξηα λα ηζρύεη ε ξήηξα occurrence έσο θαη 5 έηε από ηε γλώζε ηνπ δεκηνγόλνπ 
γεγνλόηνο. 

4. Ζ ππνρξέσζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζα παξέρεηαη εθόζνλ ε ζρεηηθή αμίσζε εγεξζεί εγγξάθσο, 
(αλεμαξηήησο εάλ έρεη αζθεζεί αγσγή), θαη ε αλαγγειία ιάβεη ρώξα από ην Ννζνθνκείν πξνο ηνλ Αζθαιηζηή εληόο 60 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ θαηά ηα άλσ επίδνζε. Ζ αλαγγειία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή ή κε θαηάζεζε ζε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν/ππνθαηάζηεκα. 

5.Ζ απαιιαγή ηνπ Αζθαιηζηή αλά πεξηζηαηηθό δελ ζα κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 1.000,00 €. 

6. Ο Αζθαιηζηήο ζα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζέξρεηαη ην Ννζνθνκείν κόλν ηνπ ζε ζπκβηβαζκό κε παζόληεο 
γηα αμηώζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο, εθόζνλ απηέο έρνπλ ππνβιεζεί εγγξάθσο, θαη κέρξη ηνπ αλσηάηνπ πνζνύ ησλ 8.000,00 
€ θαηά πεξίπησζε, αλαγλσξίδνληαο σο έγθπξν ην ζπκβηβαζκό θαη θαιύπηνληαο ην αλσηέξσ πνζό ρσξίο απαιιαγή. 

7. Ο αζθαιηζηήο ζα πξνζεπηθαιείηαη σο δηθνλνκηθόο εγγπεηήο θαη ζα ελάγεηαη παξεκπηπηόλησο ζηα Γηθαζηήξηα 
ηεο Θεζζαινλίθεο, εθεί δειαδή πνπ ζα δηεμάγεηαη ε θύξηα δίθε πεξί απνδεκίσζεο ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

8. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν Αζθαιηζηήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηε ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ηνπ ζε δεηήκαηα αζθάιηζεο ηδίσο ηεο ηαηξηθήο επζύλεο θαη κία ζπλνπηηθή έθζεζε πεξί ηνπ πώο επηιακβάλεηαη ηνπ 
πεξηζηαηηθνύ κόιηο γίλεη ε αλαγγειία ηνπ. 

9. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα δνζνύλ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ έλα  ζπλνιηθό πνζό αζθαιίζηξσλ, πνπ ζα 
αθνξνύλ αλώηαηα πνζά απνδεκηώζεσλ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηπρόλ πξνβιεζνύλ αμηώζεηο απνδεκίσζεο ηξίησλ, 
ηοσλάτιζηον ζύκθσλα κε ην αθόινπζν  ζελάξην: 

     Α. Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο-ζάλαην κε ππαηηηόηεηα πξνζηεζέληνο ε απνδεκίσζε λα αλέξρεηαη κέρξη 100.000,00 €.  

Β. Γηα πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο αηπρήκαηα πνπ ηπρόλ ζπκβνύλ ζε έλα ρξόλν θαη αζθεζνύλ αγσγέο ζε βάξνο ηνπ 
ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ ή ηνπ Ννζνθνκείνπ, ή ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κε ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ηαηξώλ  
(νκαδηθό αηύρεκα), ε απνδεκίσζε  λα αλέξρεηαη κέρξη 250.000,00 €. 

Γ. Ζ ζπλνιηθή απνδεκίσζε πνπ κπνξεί λα θαηαβιεζεί γηα έλα (1) ρξόλν αζθάιηζεο θαη γηα ην ζύλνιν ησλ 
πεξηζηαηηθώλ πνπ ηπρόλ ζπκβνύλ θαη αθνξνύλ ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ζε αζζελείο από ην 
ζύλνιν ηνπ ηαηξηθνύ,  λνζειεπηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ, λα αλέξρεηαη κέρξη 500.000,00 €. 

 Σα πην πάλσ πνζά ζα είλαη θαζαξά. Σπρόλ ηόθνη ππεξεκεξίαο θαη δηθαζηηθά έμνδα πξνζηίζεληαη. 
 Χο απνδεκίσζε κέρξη ησλ αλαγξαθόκελσλ νξίσλ γηα πιηθέο δεκηέο, ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην, 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ςπρηθή νδύλε ή/θαη εζηθή βιάβε θαζώο θαη νη απαηηήζεηο ηξίησλ από  α) ηε 
ηξνθηθή δειεηεξίαζε (εθόζνλ εκθαληζηνύλ ίδηα ζπκπηώκαηα ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) άηνκα από ηελ 
θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από ην Ννζνθνκείν ή ηελ ζπκβαηηθή εηαηξία  
ζίηηζεο θαη  β) νη ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ πξνμελεζνύλ ζε ηξίηνπο ιόγσ ππξθαγηάο, έθξεμεο,  
βξαρπθύθισκαηνο, ζξαύζεο ζσιελώζεσλ ύδξεπζεο/ζέξκαλζεο.  

10.   Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζε ηξείο (3) ηζόπνζεο δόζεηο.  



11. ε πεξίπησζε επειεύζεσο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θηλδύλνπ από ζπλεξγαδόκελν ηαηξό ηνπ νπνίνπ αζθαιίδεηαη κε 
αζθαιηζηηθό ζπκβόιαην ηεο επηινγήο ηνπ  θαη πθίζηαηαη επζύλε ακθνηέξσλ (δειαδή θαη ζηνλ ηαηξό θαη ζην 
αζθαιηδόκελν λνζνθνκείν) θαη έρνπλ ελαρζεί εηο νιόθιεξσλ ακθόηεξνη, ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα γίλεηαη αλαινγηθά. Ζ 
αλαινγηθή θάιπςε ζα πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ην αλαγξαθόκελν όξην επζύλεο αλά ζπκβάλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηνπ 
λνζνθνκείνπ κε ην αληίζηνηρν όξην επζύλεο αλά ζπκβάλ ηνπ αηνκηθνύ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ εθάζηνπ ηαηξνύ. 

Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζαο, πξνο δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ,  ζα 
πξέπεη λα θαηαζέζεηε θύιιν ζπκκόξθσζεο, όπνπ ζα δειώλεηε ηελ θάιπςε ηνπ θαζελόο από ηνπο  όξνπο ηνπ 
δηαγσληζκνύ,  κε παξαπνκπέο ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηεο πξνζθνξάο ζαο πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ θάιπςή ηνπ. 

αο γλσξίδνπκε όηη ε ζπκκεηνρή ελόο ππνςεθίνπ ζην δηαγσληζκό, πξνϋπνζέηεη ηε ζπκκόξθσζε θαη απνδνρή όισλ ησλ 
αλσηέξσ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. Χζηόζν παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα  ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκείηε   ηελ 
απνδνρή ελόο όξνπ λα πξνηείλεηε ελαιιαθηηθό ρεηξηζκό, ν νπνίνο ζα αμηνινγεζεί από ηελ αξκόδηα επηηξνπή 
αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ εληόο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

επθξηλώο ν ηίηινο θαη ν α/α ηνπ δηαγσληζκνύ, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ έως ηην ώρα 11:00 ηης 09ης 

Ιανοσαρίοσ 2020, εκέξα Πέκπηε. 

Ημερομηνία αποζθράγιζης ηων Προζθορών:  η  09η Ιανοσαρίοσ 2020,  ώξα 12:00 (ημέρα Πέμπηη). 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο βαξύλνπλ ην Ννζνθνκείν.  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο έρεη αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην ΚΖΜΓΖ θαη έρεη ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηελ ηνπηθή 

εθεκεξίδα:  «ΔΠΣΑ ΗΜΔΡΔ» 

 Ζ παξνύζα ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ ηνπ ηαηξηθνύ, λνζειεπηηθνύ θαη 

ινηπνύ πξνζσπηθνύ ηνπ λνζνθνκείνπ  αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, www.papageorgiou-hospital.gr θαη 

ζην ΚΖΜΓΖ. 

ηε δηάζεζε ζαο, γηα θάζε ζπκπιεξσκαηηθό ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ ζα ζαο ήηαλ ρξήζηκε, γηα ηελ ζύληαμε 
ηεο πξνζθνξάο ζαο.   

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ  Γ.. 

 

 

                                                          ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.papageorgiou-hospital.gr/


ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

12.1. Οη ππεξεηνύληεο ηαηξνί  θαηά εηδηθόηεηα είλαη: 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 Δ
ΗΓ

ΗΚ
Ο

Η  
 2

01
9 

Δ
ΗΓ

ΗΚ
Δ

Τ
Ο

Μ
Δ

Ν
Ο

Η 

20
19

 

ΑΓΓΔΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 4 3 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 9 1 

ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ 5 1 

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ 19 14 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ 19 6 

ΑΝΟΟΛΟΓΗΑ-
ΗΣΟΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 4 0 

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ 5 0 

ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 0 26 

ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 4 12 

ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΗΑ 1 0 

ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ 14 8 

ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΗΑ 2 0 

ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΑ 11 17 

ΜΔΘ-ΜΔΠ 10 6 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ 5 3 

ΝΔΟΓΝΟΛΟΓΗΑ-MENN 9 4 

ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΑ 6 11 

ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 8 0 

ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΑ 6 5 

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ 1 0 

B ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΖ 7 9 

Γ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΖ ΑΠΘ 7 10 

ΟΤΡΟΛΟΓΗΑ 6 8 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΑ 7 10 

Α ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ 8 9 

Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΘ 10 11 

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ 7 9 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΑ 6 0 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ 9 13 

ΠΑΗΓΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 7 3 

ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 7 8 

ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΑ 11 0 

ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 8 2 

ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 2 0 



Α ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 6 8 

Α ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΘ 8 8 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΘΧΡΑΚΑ 8 1 

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ 8 8 

ΧΡΛ 7 4 

ΤΝΟΛΟ 2019 281 238 

ΠΡΟΒΛΔΦΗ για 2020 301 250 

 

12.2 To λνζειεπηηθό  πξνζσπηθό αλέξρεηαη ζε 779 άηνκα: 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ 
2019 

ΠΡΟΒΛΔΦΗ 
2020 

779 820 

ΓΔ ΝΟΖΛ. 154 163 

ΠΔ ΝΟΖΛ. 6 7 

ΣΔ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ 60 67 

ΣΔ ΝΟΖΛ. 424 444 

ΤΔ ΒΟΖΘ. ΘΑΛ. 58 58 

ΤΔ ΜΔΣΑΦ. ΑΘ. 68 72 

ΤΔ. ΤΠΡ. ΒΘΣΡ. 9 9 

 

12.3  Σν ινηπό πξνζσπηθό αλέξρεηαη ζε 368 άηνκα θαη εηδηθόηεξα αλά ηκήκα, είλαη : 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΣΟ 2019 
ΠΡΟΒΛΔΦΗ 

2020 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 151 160 

ΓΔ ΓΡΑΜ. 15 17 

ΓΔ Γ/ΚΟΤ - ΛΟΓ. 36 39 

ΓΔ ΣΖΛΔΦ. 2 2 

ΠΔ ΑΔΗ 31 31 

ΠΔ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΖ 1 1 

ΠΔ ΟΗΚ. ΔΠΗΣ. 18 18 

ΠΔ ΠΛΖΡΟΦ. 6 6 

ΣΔ ΒΗΒΛΗΟΘ. 3 3 

ΣΔ Γ.Μ.ΤΓ.ΠΡ. 21 21 

ΣΔ Γ/ΚΟΤ - ΛΟΓ. 14 14 

ΣΔ ΠΛΖΡΟΦ. 4 4 

ΓΔ ΓΗΑΠΟΛ.ΜΔΟΛΑΒΖΣΧΝ   4 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ 38 41 

ΠΔ ΒΗΟΛΟΓΧΝ 4 4 

ΠΔ ΒΗΟΥΖΜΗΚΧΝ 3 3 

ΠΔ ΓΗΑΗΣΟΛ. 2 2 

ΠΔ ΛΟΓΟΘΔΡ. 1 1 

ΠΔ ΦΑΡΜΑΚΟΠ. 6 6 

ΠΔ ΦΤ.-ΑΚΣΗΝ. 5 5 

ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ 3 4 

ΣΔ ΚΟΗΝΧΝ. ΔΡΓ. 4 6 

ΣΔ ΦΤΗΚΟΘ. 10 10 



ΛΟΙΠΟ 19 19 

ΤΔ ΒΟΖΘ. ΣΔΥΝ. 1 1 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ 8 8 

ΤΔ ΚΑΘΑΡ-ΠΛ. 4 4 

ΤΔ ΚΛΖΣ-ΘΤΡ-ΝΤΥ 4 4 

ΤΔ ΗΓΔΡΧΣΡΗΔ 2 2 

ΠΑΝ 5 5 

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΝΔΣ. 1 1 

ΔΗΓΗΚ.ΠΑΗΓΑΓ. 1 1 

ΔΠΗΚ. ΔΗΓ. ΠΑΗΓ 1 1 

ΔΠΗΚ.ΚΑΘ.ΒΗΟΛΟΓΗΑ-
ΓΔΝΔΣΗΚΖ 1 1 

ΚΑΘ. ΒΗΟΛΟΓΗΑ 1 1 

ΠΑΡΑΙΑΣΡΙΚΟ 122 127 

ΓΔ Β.Η.Β.Δ. 17 17 

ΓΔ Β.ΦΑΡΜΑΚ. 9 9 

ΓΔ ΥΔΗΡ. ΗΑΣΡ. 42 43 

ΣΔ ΔΠ. ΓΖΜ. ΤΓ. 2 2 

ΣΔ ΗΑΣΡ. ΔΡΓ. 37 37 

ΣΔ ΡΑΓ. ΑΚΣΗΝ. 14 18 

ΣΔ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦ. 1 1 

ΣΔΥΝΙΚΟ 33 33 

ΓΔ ΔΛΑΗΟΥΡΧΜ. 1 1 

ΓΔ ΔΡΓΟΓ.ΖΛΔΚΣΡ 7 7 

ΓΔ ΚΛΗΒ.ΑΠΟΛ.ΑΠ 2 2 

ΓΔ ΞΤΛΟΤΡΓΟΗ 2 2 

ΓΔ ΡΑΠΣΡΗΔ 2 2 

ΓΔ ΤΝΣ.ΟΗΚΟΓ. 1 1 

ΓΔ ΤΝΣ.ΤΓΡΑΤΛ. 5 5 

ΓΔ ΣΔΥΝ/ΚΧΝ ΤΝ 1 1 

ΓΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 1 1 

ΓΔ ΦΤΚΣΗΚΧΝ 1 1 

ΠΔ ΜΖΥΑΝ. 2 2 

ΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 8 8 

ΤΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΤ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ: 368 385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β’ 

ΤΠΟΘΔΔΙ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΜΔΛΔΙΑ ΣΧΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΧΝ ΔΣΧΝ 

Αθνινπζεί ακέζσο παξαθάησ θαηαγξαθή ησλ ππνζέζεσλ ηαηξηθήο ακέιεηαο πεξηόδνπ 2012-2019 ζην ΓΝ Παπαγεσξγίνπ. 
εκεηώλεηαη όηη γηα ιόγνπο πξνθύιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ αζζελώλ 
ρξεζηκνπνηνύκε κόλνλ ηα αξρηθά απηώλ πξνο απνθπγή δπλαηόηεηαο ηαπηνπνίεζήο ηνπο από κε λνκηκνπνηνύκελα ηξίηα  
πξόζσπα. 
 
1. ΤΠΟΘΔΖ Α.Κ. (έηνο λνζειείαο 2000 - 604/066): Αξρηθώο είρε αζθεζεί αγσγή ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ από ηελ 
αζζελή θαη ηνπ ζπγγελείο απηήο ην έηνο 2003 ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ, επαλήιζαλ ην έηνο 2005 ζηα αξκόδηα 
Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα. Ζ αγσγή απνξξίθζεθε σο πξνο ηνπο ζπγγελείο σο αλνκηκνπνίεηε. Χο πξνο ηελ ίδηα ηελ αζζελή, ε 
νπνία ζεκεησηένλδηθεθδηθνύζε ην πνζό ηνπ 1.024.698,85 €, ε αγσγή ηεο κεηά από δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζύλεο έγηλε 
ελ κέξεη δεθηή κε ηελ αξηζ. 39139/2009 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ. ε δεύηεξν βαζκό, ε ππόζεζε 
εθδηθάζηεθε ζην Σξηκειέο Δθεηείν ην έηνο 2010 θαη εθδόζεθε ε κε αξηζ. 2373/2010 απόθαζε, ε νπνία ηειηθά επηδίθαζε 
ζηελ αληίδηθν-αζζελή ην πνζό ησλ 70.000,00 € σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο, ην πνζό ησλ 12.780,00 € 
σο απνδεκίσζε γηα ηελ αδπλακία απηνεμππεξέηεζεο θαη επέβαιε ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ δηθαζηηθή δαπάλε 4.400,00 
€ θαη γηα ηνπο δύν βαζκνύο δηθαηνδνζίαο. Πξνο ζπκκόξθσζε κε ηελ απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ, ην Ννζνθνκείν θαηέβαιε 
ζηελ αζζελή ην πνζό ησλ 105.662,40 € ηελ 27.01.2011 (πεξηιακβαλνκέλσλ ηόθσλ θαη εμόδσλ). Αζθήζεθε αλαίξεζε από 
ην Ννζνθνκείν θαη εθδόζεθε ε αξηζ. 1429/2012 απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε νπνία ηελ απέξξηςε θαη πιεξώζεθε θαη ε 
δηθαζηηθή δαπάλε ηεο αληηδίθνπ πνζνύ 2.700 €. Ζ ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
 
2. ΤΠΟΘΔΖ Α.Κ.Σ. (έηνο λνζειείαο 2001-2002 - 604/118): Αζθήζεθε ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ην έηνο 
2006 αγσγή απνδεκίσζεο από ηελ αζζελή κε αηηνύκελν πνζό 220.000 €. Ζ ππόζεζε εθδηθάζηεθε 20.01.2009 θαη ην 
Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν κε ηελ κε αξηζ. 21.412/2009 απόθαζή ηνπ έθαλε ελ κέξεη δεθηή ηελ αγσγή γηα ην πνζό ησλ 
120.000 € θαη επέβαιιε δηθαζηηθή δαπάλε 4.800 €. Σν Ννζνθνκείν άζθεζε έθεζε θαηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο, επί ηεο 
νπνίαο εθδόζεθε, ύζηεξα από αιιεπάιιειεο αλαβνιέο, ε αξηζ. 894/2012 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ πνπ δέρζεθε κεξηθά ηελ 
αγσγή θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ. Καηαηέζεθε αλαίξεζε πιελ όκσο ηνύηε απνξξίθζεθε κε ηελ αξηζ. 1988/2013 απόθαζε ηνπ 
Αξείνπ Πάγνπ. Σν ζύλνιν ηεο νθεηιήο κεηά ηόθσλ θαη εμόδσλ αλήιζε ζην πνζό ησλ 146.932 €, πιένλ ηνπ πνζνύ ησλ 
2.700 € γηα ηε δηθαζηηθή δαπάλε ηεο αλαίξεζεο, ηα νπνία θαηαβιήζεθαλ ζην ζύλνιό ηνπο. Ζ ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
 
3. ΤΠΟΘΔΖ Υ.Α. (έηνο λνζειείαο 2001 - 604/128): Αζθήζεθε αγσγή από ηνλ πηό ζαλόληνο αζζελνύο ζηα Γηνηθεηηθά 
Γηθαζηήξηα ην έηνο 2004, κε αίηεκα 450.381,50 €. Ζ αγσγή ζπδεηήζεθε ην έηνο 2009 θαη απνξξίθζεθε ειιείςεη 
δηθαηνδνζίαο. Ο ελάγσλ επαλήιζε κε αληίζηνηρε αγσγή ην έηνο 2010 ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ κε ίδην 
αίηεκα. Ύζηεξα από αξθεηέο αλαβνιέο εθδηθάζηεθε 17.11.2011 θαη εθδόζεθε ε αξηζ. 11566/2012 απόθαζε πνπ έθαλε ελ 
κέξεη δεθηή ηελ αγσγή γηα 20.381,51 €, ζπκςεθίδνληαο ηε δηθαζηηθή δαπάλε. Δπί ηεο έθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ 
αζθήζεθε ζην Μνλνκειέο Δθεηείν εθδόζεθε ε αξηζ. 1882/2014 απόθαζε, ε νπνία ηελ έθαλε δεθηή θαη όξηζε 
πξαγκαηνγλώκνλα, ρσξίο όκσο λα έρεη επηζπεπζζεί ζπδήηεζε κέρξη θαη ζήκεξα από ηνλ αληίδηθν. Σππηθά εμαθνινπζεί λα 
εθθξεκεί ε ππόζεζε, σζηόζν εγθαηαιείθζεθε κάιινλ από ηνλ αληίδηθν, θαζώο δελ επηζπεύδεη ηε δίθε.  
 
4.ΤΠΟΘΔΖ Η.Γ. (έηνο λνζειείαο 2002 - 604/132): Αζθήζεθε αγσγή θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ ην έηνο 2007 ελώπηνλ ηνπ 
Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ, γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο πνζνύ 619.023,00 €, δηθάζηκνο ηεο νπνίαο είρε νξηζηεί ε 
9.12.2008. Ύζηεξα από επαλεηιεκκέλεο αλαβνιέο θαη καηαηώζεηο εθδηθάζηεθε 10.01.2012 θαη εθδόζεθε ε αξηζ. 
26614/2013 απόθαζε, πνπ δηέηαμε ηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζύλε. Ύζηεξα από απνπνίεζε ηνπ πξνεγνπκέλσο νξηζζέληνο, 
εθδόζεθε ε αξηζ. 16935/2015 απόθαζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ, κε ηελ νπνία νξίζηεθε λένο 
πξαγκαηνγλώκνλαο. Σππηθά εμαθνινπζεί λα εθθξεκεί ε ππόζεζε, σζηόζν ν αληίδηθνο εδώ θαη δύν ρξόληα δελ επηζπεύδεη 
ηε δίθε.  
 
5.ΤΠΟΘΔΖ Κ.Υ. (έηνο λνζειείαο 2003 - 604/168): Αζθήζεθε αξρηθά αγσγή ελώπηνλ ησλ Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ ην έηνο 
2008 από ηνλ δηθαζηηθό ζπκπαξαζηάηε (ζύδπγνο) αζζελνύο. Δπαλήιζε ν ίδηνο ην 2010 κε αγσγή ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ 
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ κε δηθάζηκν ηελ 13.02.2012, ην αίηεκα ηεο νπνίαο αλεξρόηαλ ζην πνζό ησλ 80.000 € σο 
απνδεκίσζε γηα ηελ ππνηηζέκελε ζσκαηηθή θαη εζηθή βιάβε πνπ ππέζηε ε ζπκπαξαζηαηνύκελε ζύδπγόο ηνπ από ηε 
λνζειεία ηεο. Δθδόζεθε ε αξηζ. 18361/2013 απόθαζε πνπ απέξξηςε ηελ αγσγή νπζία σο παξαγεγξακκέλε. Ζ έθεζε πνπ 
αζθήζεθε απνξξίθζεθε νκνίσο κε ηελ αξηζ. 669/2015 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ, επηθπξώλνληαο ηελ πξσηόδηθε απόθαζε. Ζ 
ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
 
 
6.ΤΠΟΘΔΖ Δ.Γ. (έηνο λνζειείαο 2006 - 604/183): Ζ αζζελήο άζθεζε ην 2009 ηαθηηθή αγσγή γηα εζηθή βιάβε πνζνύ 
2.015.000,00 €, ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ θαη πξνζδηνξίζηεθε δηθάζηκνο ε 24.1.2011, νπόηε θαη ζπδεηήζεθε 



ε ππόζεζε. Δίρε πξνεγεζεί απνξξηπηηθή απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ (δηαδηθαζία αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ) γηα 
πξνζσξηλή επηδίθαζε λνζειίσλ. Δπί ηεο ηαθηηθήο δίθεο εθδόζεθε ε αξηζ. 26867/2011 απόθαζε πνπ δέρζεθε κεξηθά ηελ 
αγσγή γηα 30.000 €. Ύζηεξα από έθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη αληίζεηε έθεζε ηεο αληηδίθνπ ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο 
Δθεηείνπ εθδόζεθε ε αξηζ. 2579/2013 απόθαζε πνπ έθξηλε όηη δελ ηειέζηεθε αδηθνπξαμία, αλαηξέπνληαο ηελ πξσηόδηθε 
απόθαζε θαη επηδίθαζε ζηελ αληίδηθν κόλνλ 3.000 € γηα ηε κόιπλζε ρεηξνπξγηθνύ ηξαύκαηνο, πνζό πνπ θαηαβιήζεθε 
30.01.2014. Δπαλήιζε μαλά κε αλαίξεζε θαηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο ηνπ Δθεηείνπ, ε νπνία ζπδεηήζεθε ελώπηνλ ηνπ 
Αξείνπ Πάγνπ ηελ 06.11.2017 θαη αλακέλεηαη απόθαζε. Ζ αληίδηθνο άζθεζε θαη λέα αγσγή ηελ 4.6.2014 ζην Μνλνκειέο 
Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο κε αίηεκα 39.351 € κε δηθάζηκν ηελ 19.01.2015. Αλαβιήζεθε αηηήζεη ηεο ηδίαο γηα 08.02.2016 
θαη ηειηθά δελ ζπδεηήζεθε πνηέ, πξνθαλώο δηόηη έγηλε αληηιεπηό από ηελ αληίδηθν πιεπξά όηη ε επαλαθνξά ηνπ 
αληηθεηκέλνπ πξνζθξνύεη ζε δεδηθαζκέλν. Ζ ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
 
 
7.ΤΠΟΘΔΖ Ε.Ε. (έηνο λνζειείαο 2005 - 604/211) Ζ αζζελήο άζθεζε ηελ από 19.04.2010 αγσγή απνδεκίσζεο από 
ηαηξηθή ακέιεηα δηεθδηθώληαο πνζό 3.829.520 € ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ κε δηθάζηκν ηελ 3.5.2011. 
Δθδόζεθε ε 29301/2012 απόθαζε πνπ απέξξηςε ελ όισ ηελ αγσγή θαη θαηαδίθαζε ηελ αληίδηθν ζε δηθαζηηθή δαπάλε 
4.000 €. Αζθήζεθαλ εθέζεηο θαη από ηηο δύν πιεπξέο κε δηθάζηκν ηελ 28.11.2014, νη νπνίεο αλαβιήζεθαλ ιόγσ απνρήο 
δηθεγόξσλ γηα 7.10.2016. πδεηήζεθαλ θαη εθδόζεθε ε1286/2017 πνπ απέξξηςε ηηο εθέζεηο θαη επηθπξώζεθε ε πξσηόδηθε 
απόθαζε (δηθαζηηθή δαπάλε 700 επξώ γηα ηνλ δεύηεξν βαζκό δηθαηνδνζίαο). Ζ ππόζεζε σο πξνο ην ζθέινο ηεο 
αλππαξμίαο ηαηξηθήο επζύλεο έρεη θιείζεη θαζώο θξίζεθε ηειεζίδηθα όηη ην πεξηζηαηηθό αληηκεησπίζηεθε legeartis. Δθθξεκεί 
ε άζθεζε αλαίξεζεο ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ από ην Ννζνθνκείν, σο πξνο ηελ αηηηνινγία γηα ην δήηεκα αηνκηθήο 
επζύλεο ηαηξώλ ΔΤ ιόγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζε ΝΠΗΓ.  
 
 
8. YΠΟΘΔΖ Δ.Α. (έηνο λνζειείαο 2005 - 604/213): Αζθήζεθε ε από 10.05.2010 αγσγή απνδεκίσζεο γηα ηαηξηθή ακέιεηα 
ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ, κε αηηνύκελν πνζό 500.000 €, δηθάζηκνο ηεο νπνίαο νξίζηεθε ε 26.5.2011. 
πδεηήζεθε θαη εθδόζεθε ε αξηζ. 30145/2011 απόθαζε πνπ απέξξηςε ηελ αγσγή θαη επηδίθαζε ζε βάξνο ηεο ελάγνπζαο 
δηθαζηηθή δαπάλε πνζνύ 10.000 €. Ζ ηειεπηαία άζθεζε έθεζε κε δηθάζηκν ηελ 4.10.2013, επί ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε αξηζ. 
2507/2013 απόθαζε Δθεηείνπ πνπ ηελ απέξξηςε θαη επηδίθαζε ζην Ννζνθνκείν 768 € δηθαζηηθή δαπάλε, πνπ 
θαηαβιήζεθε από ηελ αληίδηθν νινζρεξώο. Ζ ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
 
 
9.ΤΠΟΘΔΖ Υ.Π. (έηνο λνζειείαο 2008 - 604/218): Αζθήζεθε ε από 27.08.2010 αγσγή απνδεκίσζεο από ηαηξηθή ακέιεηα 
ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ γηα ην πνζό ησλ 500.000 €, δηθάζηκνο ηεο νπνίαο πξνζδηνξίζηεθε ε 18.10.2011. 
Ύζηεξα από αλαβνιέο εθδόζεθε ηειηθά ε αξηζ. 66644/2014 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, ε 
νπνία απέξξηςε ηελ αγσγή θαη επηδίθαζε δηθαζηηθή δαπάλε ύςνπο 10.000 €. Ο αληίδηθνο άζθεζε έθεζε, ε νπνία αλ θαη 
πξνζδηνξίζηεθε γηα ηελ 8.1.2016, ηειηθά αλαβιήζεθε αηηήζεη ηνπ ηδίνπ γηα 22.09.2017, νπόηε ζπδεηήζεθε θαη αλακέλεηαη 
απόθαζε. Ζ ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
 
10. ΤΠΟΘΔΖ Α.Κ. (έηνο λνζειείαο 2005- 604/222): Ζ αζζελήο άζθεζε ηελ από 11.11.2010 αγσγή ελώπηνλ ηνπ 
Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ αμηώλνληαο ην πνζό ησλ 300.000,00 € από ηαηξηθή ακέιεηα, δηθάζηκνο ηεο νπνίαο είρε 
πξνζδηνξηζηεί ε 13.12.2011 νπόηε θαη αλαβιήζεθε γηα ηελ 9.4.2013. Ζ αγσγή ζπδεηήζεθε θαη εθδόζεθε ε αξηζ. 
15926/2013 απόθαζε πνπ ηελ απέξξηςε. Ζ αληίδηθνο άζθεζε έθεζε κε δηθάζηκν ηελ 27.2.2015, επί ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε 
αξηζ. 788/2015 απόθαζε πνπ ηελ απέξξηςε. Ζ δηθαζηηθή δαπάλε αλήιζε ζε 6.000 € θαη κεηώζεθε ζπκβηβαζηηθά ζην πνζό 
ησλ 4.600 €. Γελ αζθήζεθε αλαίξεζε από ηελ αληίδηθν θαη ε ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
 
 
11. ΤΠΟΘΔΖ Β.Β. (έηνο λνζειείαο 2007-604/241): Δίρε αζθεζεί ε από 26.07.2011 αγσγή απνδεκίσζεο ιόγσ ηαηξηθήο 
ακέιεηαο κε αηηνύκελν πνζό 500.000 €. Γηθάζηκνο νξίζηεθε ε 6.11.2012, ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν θαη κεη’ αλαβνιή ε 
21.1.2014. Γελ ζπδεηήζεθε θαζώο ν ελάγσλ παξαηηήζεθε από ην δηθόγξαθν θαη νπδέπνηε επαλήιζε.  
 
12. ΤΠΟΘΔΖ Η.Π. (έηνο λνζειείαο 2008 - 604/264): Δίρε αζθεζεί ε από 16.02.2012 αγσγή ηαηξηθήο ακέιεηαο από ηνπο 
γνλείο ηνπ αλειίθνπ αζζελνύο, ππό ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν 
Θεζζαινλίθεο, κε δηεθδηθνύκελν ην πνζό ησλ 50.000 €. Γηθάζηκνο νξίζηεθε ε 18.10.2012, επί ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε αξηζ. 
16492/2013 απόθαζε πνπ δέρζεθε κεξηθά ηελ αγσγή γηα 15.000 € (πξνζσξηλά εθηειεζηή 7500 €) θαη δηθαζηηθή δαπάλε € 
800. Δπί ηεο έθεζήο πνπ άζθεζε ην Ννζνθνκείν εθδόζεθε ε αξηζ. 318/2015 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ, κε ηελ 
νπνία κεηώζεθε ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ζε 10.000 € θαη επηδηθάζηεθαλ δηθαζηηθά έμνδα 800 € θαη γηα ηνπο δύν βαζκνύο 
δηθαηνδνζίαο, πνζά ηα νπνία θαηαβιήζεθαλ ζηνλ αληίδηθν. Ζ ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
 



 
13. ΤΠΟΘΔΖ Μ.Γ. (έηνο λνζειείαο 2007 – 604/270): Σν έηνο 2012 αζθήζεθε αγσγή ηαηξηθήο ακέιεηαο ελώπηνλ ηνπ 
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ κε δηθάζηκν 22.05.2013 κε ζπλνιηθά αηηνύκελν πνζό ύςνπο 189.000 €. Ύζηεξα από αλαβνιέο 
εληέιεη ε ελάγνπζα παξαηηήζεθε από ηελ αγσγή ηεο, σζηόζν, επαλήιζε κε λέα αγσγή από 23.7.2014 ελώπηνλ ηνπ απηνύ 
δηθαζηεξίνπ κε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν 11.6.2015. πδεηήζεθε θαη εθδόζεθε ε αξηζ. 392/2016 απόθαζε πνπ απέξξηςε ηελ 
αγσγή θαη ζπκςήθηζε δηθαζηηθή δαπάλε. Ζ αληίδηθνο θαηέζεζε έθεζε ζηηο 16.6.2016 ρσξίο πξνζδηνξηζκό.  
 
14. ΤΠΟΘΔΖ Β.Α. (έηνο λνζειείαο 2012 – 604/278): Οκνινγήζεθε ε ηαηξηθή επζύλε θαη ε ππόζεζε έθιεηζε κε εμώδηθν 
ζπκβηβαζκό. ηνλ αζζελή θαηαβιήζεθε σο απνδεκίσζε ην πνζό ησλ 5.000 € ζηηο 22.11.2016 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
αζθαιηζηηθή εηαηξία. Ζ ππόζεζε έθιεηζε.  
 
 
15. ΤΠΟΘΔΖ Η.Γ. (έηνο λνζειείαο 2012 – 604/289): Οη ζπγγελείο ζαλόληνο αζζελνύο άζθεζαλ ην έηνο 2013 αγσγή 
ςπρηθήο νδύλεο ιόγσ ηαηξηθήο ακέιεηαο κε δηθάζηκν ηελ 30.09.2014 ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ, πνζνύ 
200.000 €. Λόγσ αλαξκνδηόηεηαο ε ππόζεζε εθδηθάζηεθε ελ ηέιεη από ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηελ 3.11.2015, ην νπνίν 
κε ηελ αξηζ. 1109/2016 απόθαζή ηνπ δηέηαμε πξαγκαηνγλσκνζύλε. Οη αληίδηθνη, αξθνύκελνη ζε κία πξαγκαηνγλσκνζύλε 
(αληί δύν πνπ δηέηαμε ην Πξσηνδηθείν) επαλέθεξαλ ηε ζπδήηεζε κε θιήζε 01.03.2017. πδεηήζεθε θαη εθδόζεθε ε αξηζ. 
11461/2017 απόθαζε, κε ηελ νπνία θξίζεθε απαξάδεθηε ε ζπδήηεζε επεηδή κε ηελ θιήζε δελ επαλέθεξαλ θαη ηελ 
αληαγσγή καο αιιά θαη γηαηί δελ ππήξμε ιόγνο λα αλαθιεζεί ε πξνδηθαζηηθή απόθαζε θαη’ αίηεζε ησλ ελαγόλησλ. Οη 
αληίδηθνη επαλήιζαλ κε δηθάζηκν 12.1.2018.  
 
 
16. ΤΠΟΘΔΖ Γ.Π. (έηνο λνζειείαο 2008 – 604/290): Αζθήζεθε ε από 27.08.2014 αγσγή γηα ηαηξηθή ακέιεηα ζην 
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν (ύζηεξα από δύν πξνεγνύκελεο αγσγέο ζε αλαξκόδηα δηθαζηήξηα) κε δηθάζηκν ηελ 11.03.2015 κε 
αίηεκα ηελ θαηαβνιή πνζνύ 200.000 €. Δθδόζεθε ε αξηζ. 11963/2015 απόθαζε πνπ επηδίθαζε ζηνλ ελαγόκελν ην πνζό 
ησλ 50.000 €. Καη’ απηήο θαηαηέζεθαλ εθέζεηο θαη από ηηο δύν πιεπξέο ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ θαη 
εθδηθάζηεθαλ ήδε ηελ 8.1.2016. Δθδόζεθε ε 486/2016 απόθαζε πνπ επηδίθαζε ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απνδεκίσζε 
60.000 € γηα ηαηξηθή ακέιεηα θαη δηθαζηηθά έμνδα 3.800 €. Αζθήζεθε αλαίξεζε, ε νπνία ζπδεηήζεθε 20.02.2017 θαη 
απνξξίθζεθε κε ηελ αξηζ. 1399/2017 απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κε δηθαζηηθά έμνδα 2.700 €. Πιεξώζεθε όιν ην πνζό ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία θαη ε ππόζεζε έθιεηζε.  
 
 
17. ΤΠΟΘΔΖ Μ.Κ. (έηνο λνζειείαο 2009 – 604/291): Αζθήζεθε ε από 4.6.2013 αγσγή ςπρηθήο νδύλεο ιόγσ ηαηξηθήο 
ακέιεηαο κε δηθάζηκν ηελ 07.10.2014 ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ, πνζνύ 900.000 €. Δλ ηέιεη ε ππόζεζε 
ζπδεηήζεθε ηελ 21.4.2015 θαη ην δηθαζηήξην δηέηαμε ηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζύλε. Ζ επαλαθνξά ηεο ππόζεζεο γηα ηελ 
έθδνζε νξηζηηθήο απόθαζεο θαζπζηεξεί, ιόγσ επαλαιακβαλόκελσλ απνπνηήζεσλ ησλ νξηζζέλησλ πξαγκαηνγλσκόλσλ 
θαη θαζπζηέξεζεο θαηάζεζεο ηεο πξαγκαηνγλσκνζύλεο. Αλακέλεηαη ε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο γηα 28.3.2018.  
 
18. ΤΠΟΘΔΖ Ν.. (έηνο λνζειείαο 2011 – 604/314): Αζθήζεθε από ηνπο ζπγγελείο ζαλνύζαο αζζελνύο ε από 
10.02.2014 αγσγή ηαηξηθήο ακέιεηαο ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν κε δηθάζηκν 13.01.2015 κε αίηεκα 650.000 €. πδεηήζεθε 
ηελ 10.11.2015 θαη εθδόζεθε ε αξηζ. 1950/2016 απόθαζε κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε αγσγή θαη επηδηθάζζεθε δηθαζηηθή 
δαπάλε 9.500 €. Αζθήζεθαλ εθέζεηο ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ θαη από ηηο δύν πιεπξέο (από ηε δηθή καο πιεπξά 
γηα ην ζέκα ηεο αηνκηθήο επζύλεο ηαηξνύ) κε δηθάζηκν 15.12.2017.  
 
 
19. ΤΠΟΘΔΖ Π.Μ. (έηνο λνζειείαο 2011 - 604/258): Αζθήζεθε ε από 01.04.2014 αγσγή ηαηξηθήο ακέιεηαο ελώπηνλ ηνπ 
Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο κε δηθάζηκν 10.02.2015, κε ηελ νπνία νη θιεξνλόκνη ηεο ζαλνύζαο αζζελνύο 
δεηνύλ ζπλνιηθά ην πνζό ησλ 1.232.209,60 € γηα ςπρηθή νδύλε. Ζ ππόζεζε έρεη αλαβιεζεί πνιιέο θνξέο θαη ηειηθά 
αλακέλεηαη λα εθδηθαζηεί ηελ 05.12.2017. Χζηόζν από πνηληθήο πιεπξάο νη θαηεγνξνύκελνη ηαηξνί αζσώζεθαλ 
ηειεζηδίθσο.  
 
 
20. ΤΠΟΘΔΖ Κ.Ζ. (έηνο λνζειείαο 2010 – 604/348): Αζθήζεθε ε 24.02.2015 αγσγή ελώπηνλ Γηνηθεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ 
πνπ δελ έρεη δηθαηνδνζία κε αίηεκα ηελ θαηαβνιή πνζνύ 353.721,12 € σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε ιόγσ 
ηαηξηθήο ακέιεηαο. Παξαηηήζεθε απηήο ζηηο 9.2.2016. θαη άζθεζε όκνηα αγσγή ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν κε δηθάζηκν 
ηελ 17.5.2016, ε νπνία αλαβιήζεθε ιόγσ απνρήο δηθεγόξσλ γηα 17.02.2017. πδεηήζεθε θαη εθδόζεθε ε αξηζ. 9358/2017 
απόθαζε πνπ απέξξηςε ηελ αγσγή ζπκςεθίδνληαο ηα δηθαζηηθά έμνδα κεηαμύ ησλ δηαδίθσλ. Ο αληίδηθνο κέρξη ζήκεξα 
δελ έρεη επαλέιζεη κε έθεζε. Ο ηαηξόο ζην κεηαμύ απειιάγε πνηληθώο κε ηειεζίδηθε απόθαζε.  



 
21. ΤΠΟΘΔΖ Δ.Θ. (έηνο λνζειείαο 2011 θαη 2012 – 604/327): ηελ εθπλνή ζηελ εθπλνή ηεο παξαγξαθήο αζθήζεθε ε 
από 15.05.2017 αγσγή ηεο αληηδίθνπ κε αίηεκα ηελ θαηαβνιή πνζνύ 120.000 επξώ γηα εζηθή βιάβε ιόγσ ηαηξηθήο 
ακέιεηαο. Σειεπηαία εκέξα θαηάζεζεο πξνηάζεσλ ε 25.09.2017. Καηαηέζεθαλ πξνηάζεηο θαη αλακέλεηαη ε ζπδήηεζε ηεο 
ππόζεζεο ηελ 08.12.2017. Ζ ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
 
 
22. ΤΠΟΘΔΖ Π.Υ. (έηνο λνζειείαο 2011 - 604/355): Αζθήζεθε ε από 15.05.2015 αγσγή γηα ηαηξηθή ακέιεηα ζην 
Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν κε δηθάζηκν ηελ 15.02.2016, κε ηελ νπνία ν ελάγσλ δεηά ην πνζό 260.000 € γηα εζηθή βιάβεθαη 
200.000 ιόγσ κόληκεο αλαπεξίαο. Ζ παξαπάλσ ζπδήηεζε αλαβιήζεθε αιιεπάιιεια θαη ηειηθά γηα 05.02.2018.Ζ 
ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
23. ΤΠΟΘΔΖ Δ.Σ. (έηνο λνζειείαο 2013 - 604/359): Δθθξεκεί ε από 04.08.2015  αγσγή ηαηξηθήο ακέιεηαο κε δηθάζηκν 
11.4.2016, ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν κε αίηεκα ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιόγσ εζηθήο βιάβεο ύςνπο 
300.000 €. Αλαβιήζεθε θαη ζπδεηήζεθε ηελ 24.04.2017. Δθδόζεθε ε αξηζ. 14694/2017 απόθαζε ε νπνία απνξξίπηεη ηελ 
αγσγή ηαηξηθήο ακέιεηαο θαη επηδηθάδεη δηθαζηηθά έμνδα 5.800 επξώ. Αζθήζεθαλ εθέζεηο ελώπηνλ ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ 
κε δηθάζηκν ηελ 15.02.2019. Ζ ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
 
24. ΤΠΟΘΔΖ Β.Γ. (έηνο λνζειείαο 2011 - 604/373): Δθθξεκεί ε από 29.03.2016 αγσγή ηαηξηθήο ακέιεηαο κε ηειεπηαία 
εκέξα θαηάζεζεο πξνηάζεσλ ηελ 07.07.2016, ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν κε αίηεκα ηελ θαηαβνιή εζηθήο βιάβεο ύςνπο 
300.000 €. Δθδόζεθε ε 5471/2016 απόθαζε πνπ απέξξηςε ηελ αγσγή σο νπζηαζηηθά αβάζηκε. Αζθήζεθε έθεζε ελώπηνλ 
ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ κε δηθάζηκν 18.01.2019.  
 
25. ΤΠΟΘΔΖ Π.Σ. (έηνο λνζειείαο 2011 – 604/374). Αζθήζεθε ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ε από 12.4.2016 
αγσγή ηαηξηθήο ακέιεηαο κε ρξόλν ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηελ 21.7.2016 θαη κε αίηεκα 600.000 € από ηνπο ζπγγελείο ηεο 
ζαλνύζαο αζζελνύο. Σειηθά νη ελάγνληεο παξαηηήζεθαλ από ην δηθόγξαθν θαη δελ επαλήιζαλ κέρξη ζήκεξα. Ζ αμίσζε 
έρεη παξαγξαθεί.  
 
26. ΤΠΟΘΔΖ Α.Β.Π. (έηνο λνζειείαο 2011 - 604/256). Ζ αζζελήο άζθεζε ηελ από 29.6.2016 αγσγή ηαηξηθήο ακέιεηαο κε 
ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηελ 7.11.2016 ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο κε αίηεκα 
300.000 €. Οη πξνηάζεηο θαηαηέζεθαλ θαη νξίζηεθε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο γηα ηελ 25.04.2017. Σν αηηνύκελν από ηελ 
αληίδηθν πνζό πεξηνξίζηεθε κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηηο 200.000 €. Δθδόζεθε ε 17459/2017 πνπ δηέηαμε 
πξαγκαηνγλσκνζύλε. Ζ ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
  
27. ΤΠΟΘΔΖ .Υ. (έηνο λνζειείαο 2014 - 604/381): Αζθήζεθε από ηνπο γνλείο ηεο αλήιηθεο αζζελνύο ππό ηελ ηδηόηεηά 
ηνπο σο λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ε από 22.6.2016 αγσγή ηαηξηθήο ακέιεηαο κε ρξόλν ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηελ 31.10.2016 
κε ζπλνιηθό αίηεκα 2.363.660,10 €. Σειηθά νη ελάγνληεο παξαηηήζεθαλ από ην δηθόγξαθν θαη δελ επαλήιζαλ κέρξη 
ζήκεξα.  
 
28. ΤΠΟΘΔΖ Π.Μ. (έηνο λνζειείαο 2015 -604/391): Δθθξεκεί ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ε αξηζ. έθζ. θαηάζ. 
14123/16.11.2016 αγσγή ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ρξόλν ππνβνιήο πξνηάζεσλ 24.02.2017 κε  
ζπλνιηθό αίηεκα 920.000 επξώ από ηνπο ζπγγελείο ζαλόληνο αζζελνύο. Οη πξνηάζεηο θαηαηέζεθαλ θαη ε αγσγή 
ζπδεηήζεθε 26.09.2017. Αλακέλεηαη απόθαζε.  
 
29. ΤΠΟΘΔΖ Γ.Κ. (έηνο λνζειείαο 2012 – 604/401): Αζθήζεθε ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ε αξηζ. έθζ. 
θαηάζ. 3151/2017 αγσγή ζε βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ρξόλν ππνβνιήο πξνηάζεσλ 08.06.2017 κε ζπλνιηθό αίηεκα 
780.000 επξώ από ηνπο ζπγγελείο ζαλνύζαο αζζελνύο. Καηαηέζεθαλ πξνηάζεηο θαη ζπδεηήζεθε 04.12.2017. Αλακέλεηαη 
απόθαζε.  
 
30. ΤΠΟΘΔΖ Μ.Ο. (έηνο λνζειείαο 2010-2014 – 604/403): Αζθήζεθε από ηνλ αζζελή ε αξηζ. έθζ. θαηάζ. 4400/2017 
αγσγή ελώπηνλ ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ κε ρξόλν ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηελ 28.06.2017 θαη ζπλνιηθά αηηνύκελν 
πνζό 600.000 επξώ. Καηαηέζεθαλ πξνηάζεηο θαη ζπδεηήζεθε 22.11.2017. Ζ ππόζεζε έρεη θιείζεη.  
 
31. ΤΠΟΘΔΖ Γ.Γ. (έηνο λνζειείαο 2013 – 604/404): Οη ζπγγελείο ηεο ζαλνύζαο αζζελνύο άζθεζαλ ελώπηνλ ηνπ 
Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ ηελ αξηζ. έθζ. θαηάζ. 4709/2017 αγσγή κε ρξόλν ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηελ 03.07.2017 θαη 
ζπλνιηθά αηηνύκελν πνζό 1.200.000 επξώ. Καηαηέζεθαλ νη πξνηάζεηο θαη ζπδεηήζεθε ηελ 28.11.2017. Αλακέλεηαη 
απόθαζε.  
 



32. ΤΠΟΘΔΖ Α.Κ. (έηνο λνζειείαο 2012 -604/418): Ζ αζζελήο άζθεζε ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 
112803/16582/2017 αγσγή ηεο κε ηειεπηαία εκέξα θαηάζεζεο πξνηάζεσλ ηελ 26.01.2018, αηηνύκελε γηα εζηθή βιάβε 
ιόγσ ηαηξηθήο ακέιεηαο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 200.000 €.  
                                                                                     


