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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με αφορμή την επέλευση της πανδημίας Covid-19, η οποία εντάσσεται 

στην κατηγορία των καταστροφικών γεγονότων, η παρούσα εργασία 

εξετάζει από δικαιικής σκοπιάς θεμελιώδη ζητήματα της ιατρικής των 

καταστροφών, όπως τις σχετικές υποχρεώσεις των ιατρών και τον 

διαχωρισμό ή άλλως διαλογή ασθενών (triage) σε περίπτωση ανεπάρκειας 

των διαθέσιμων ιατρικών πόρων και του κατάλληλου προσωπικού προς 

διάσωση του συνόλου των ασθενών. Αυτή η ανακύπτουσα ανάγκη 

επιλογής μεταξύ περισσότερων ασθενών και η κατά συνέπεια αδυναμία 

περίθαλψης εκάστου εξ αυτών οδηγεί αναπόφευκτα στον κίνδυνο 

ποινικής ευθύνης του θεράποντα ιατρού σε περίπτωση επιδείνωσης της 

υγείας ή και θανάτου του ασθενή, του οποίου η περίθαλψη 

παραλείφθηκε. Υπό ποιες προϋποθέσεις, λοιπόν, δύναται να τιμωρηθεί ο 

ιατρός και πως δύναται να αρθεί η ευθύνη αυτού; Τι ισχύει αναφορικά 

με αντίστοιχες ενέργειες ενός μη ειδικού ή ειδικευόμενου ιατρού; Στα 

ερωτήματα αυτά επιχειρείται να δοθεί απάντηση, κατόπιν εκτενούς 

ανάλυσης της έννοιας του διαχωρισμού, των κριτηρίων διαλογής και των 

σχετικών προβλέψεων του ελληνικού Ποινικού Κώδικα. 

Λέξεις – κλειδιά: Ιατρική ποινική ευθύνη, ιατρική των καταστροφών, 

διαλογή ασθενών, Covid-19 

 

ABSTRACT 

On the occasion of the outbreak of the Covid-19 pandemic, which falls 

into the category of catastrophic events, this paper examines from a 

legal point of view fundamental issues of disaster medicine, such as 

the relevant obligations of doctors and the triage of patients in case of 

insufficiency of the available medical resources and appropriate staff 

to rescue all patients. This emerging need to choose between more 

patients and the consequent inability to treat each of them properly 

leads to the risk of criminal liability of the treating physician in the 

event of deterioration of health or death of the patient whose 

treatment was omitted. Under which conditions can the doctor be 

punished and how can his responsibility be lifted? What about the 

relevant actions of a non-specialist or a resident doctor? These 

questions are being answered, after an extensive analysis of the 

concept of triage, the selection criteria and the relevant provisions of 

the Greek Penal Code. 

Keywords: Medical criminal liability, disaster medicine, triage, Covid-

19 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα εργασία με θέμα «Ποινική ευθύνη των ιατρών στο πλαίσιο της 

ιατρικής των καταστροφών: Διλήμματα εν καιρώ πανδημίας» αποτελεί το 

επιστέγασμα ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος και χρήσιμου 

μεταπτυχιακού προγράμματος στο Ποινικό Δίκαιο.  

Το γεγονός ότι το σύνολο του προγράμματος έλαβε χώρα σε ιδιαίτερα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ανατρέχοντας στο παρελθόν τόσο της Ελλάδας, όσο και των λοιπών 

χωρών του πλανήτη παρατηρεί κανείς πως η επέλευση καταστροφικών 

γεγονότων, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους, δεν είναι σπάνιο 

φαινόμενο. Οι σεισμοί της Θεσσαλονίκης το 1978 και της Αθήνας το 

1999, καθώς και οι πυρκαγιές στην Αττική το 2018 αποτελούν 

χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτεταμένων καταστροφών. Ομοίως και 

πέρα από τα ελληνικά σύνορα, ο σεισμός και το τσουνάμι του Ινδικού 

Ωκεανού το 2004 και ο τυφώνας Κατρίνα το 2005 εντάσσονται με 

βεβαιότητα στην εν λόγω κατηγορία.  

Επιπλέον, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο πλανήτης επλήγη από την 

εξάπλωση ενός ιού, όπως για παράδειγμα τον ιό Έμπολα, τον ιό HIV, τον 

ιό της γρίπης Η1Ν1, καθώς και τον πολύ πρόσφατο νέο κορονοϊό SARS-

CoV-2, ο οποίος προκαλεί την ασθένεια Covid-19. Πράγματι, ο 

Δεκέμβριος του 2019 έμελε να είναι καθοριστικός για την πορεία 

ολόκληρου του πλανήτη τα επόμενα έτη, καθώς στην πόλη Γουχάν της 

Κίνας καταγράφηκαν τα πρώτα περιστατικά ενός ιδιαίτερα απειλητικού 

ιού, ο οποίος επηρέαζε κατά κύριο λόγο το αναπνευστικό σύστημα των 

νοσούντων, οι οποίοι εμφάνιζαν συμπτώματα πνευμονίας. Πολύ σύντομα 

ο ιός αυτός, ο οποίος εντάχθηκε στην κατηγορία των κορονοϊών και 

ονομάστηκε SARS-CoV-2, εξαπλώθηκε σε όλον τον πλανήτη, οδηγώντας 

λίγους μήνες αργότερα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στον 

χαρακτηρισμό της εν λόγω κατάστασης ως πανδημίας της ασθένειας 

Covid-19.  

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα συμβάντα, παρά τις φαινομενικές διαφορές 

τους, εμφανίζουν μια πολύ σημαντική ομοιότητα, καθώς όλα τους 

αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα καταστροφικών γεγονότων, τα 

οποία οδηγούν στην εφαρμογή των κανόνων της ιατρικής των 

καταστροφών. Με άλλα λόγια, τα φαινόμενα αυτά αυτομάτως συνδέονται 

με την ύπαρξη μεγάλου αριθμού θυμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

τα οποία χρήζουν άμεσης περίθαλψης. Μάλιστα, ανάλογα με το είδος της 
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καταστροφής η περίθαλψη μπορεί να λάβει χώρα είτε στο σημείο του 

συμβάντος είτε απευθείας στις νοσοκομειακές μονάδες, ενώ σε κάθε 

περίπτωση κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη επαρκούς προσωπικού και 

εξοπλισμού προς παροχή της κατάλληλης φροντίδας στους ασθενείς. 

Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα καταστροφικά γεγονότα χαρακτηρίζονται και 

από το στοιχείο του απρόβλεπτου, κατά τη συνήθη πορεία των 

πραγμάτων οι αρμόδιες αρχές δεν δύνανται να προβλέψουν εκ των 

προτέρων το μέγεθος της καταστροφής και να προετοιμαστούν 

κατάλληλα. Έτσι, είναι ιδιαίτερα σύνηθες το φαινόμενο της έλλειψης των 

διαθέσιμων πόρων και του εξειδικευμένου προσωπικού, με αποτέλεσμα 

να επιβάλλεται η κατηγοριοποίηση των ασθενών και η άμεση περίθαλψη 

μερικών εξ αυτών κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε 

κανόνες διαλογής ή άλλως διαχωρισμού ασθενών1. Όπως αντιλαμβάνεται 

κανείς, αυτή η κατηγοριοποίηση των ασθενών οδηγεί σε παραγκωνισμό 

της περίθαλψης ορισμένων προσώπων, τα οποία παραμένουν σε 

κατάσταση αναμονής έως την περίθαλψή τους. 

Από τη στιγμή, λοιπόν, που καθίσταται αδύνατη η τήρηση των 

υπαρχουσών νομοθετικών προβλέψεων και επιτάσσεται η εφαρμογή 

έκτακτων ρυθμιστικών κανόνων, τόσο το εθνικό σύστημα υγείας όσο και 

το νομοθετικό σύστημα κάθε χώρας βιώνουν έντονες προκλήσεις, 

εκθέτοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους2. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες 

οι φορές που η εν λόγω κατηγοριοποίηση των ασθενών οδήγησε σε 

ποινική δίωξη σε βάρος των θεράποντων ιατρών, κατά κύριο λόγο από 

συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι θεώρησαν πως οι ενέργειες ή ακριβέστερα 

η απουσία ενεργειών των ιατρών οδήγησε στο θάνατο ενός αγαπημένου 

τους προσώπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της 

ιατρού Anna Maria Pou, η οποία, παρότι παρέμεινε εντός του 

νοσοκομείου για τέσσερις ολόκληρες ημέρες μετά τον τυφώνα Κατρίνα, 

                                                             
1 Παρότι οι έννοιες του διαχωρισμού και της διαλογής είναι συνώνυμες, η χρήση του 
όρου διαλογή είναι συνηθέστερη στην ιατρική βιβλιογραφία. Βλ. σχετικά Λιούρδη Α., 
Ιατρική Ποινική Ευθύνη, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014, σελ. 152, 
υποσημείωση 384. 
2 Al-Azri N. H., Health care workers’ legal liability and immunity during the COVID-19 
pandemic, Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 2020, pp. 1 – 2 (1). 
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περιθάλποντας τους εγκλωβισμένους στην περιοχή ασθενείς υπό 

ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, κατηγορήθηκε για το έγκλημα της 

ανθρωποκτονίας από πρόθεση ορισμένων ασθενών, προκειμένου να 

αθωωθεί ένα χρόνο αργότερα3. 

Χωρίς αμφιβολία, τα ανωτέρω τυγχάνουν εφαρμογής και στην πανδημία 

του νέου κορονοϊού, η ραγδαία μετάδοση του οποίου δημιούργησε μια 

άνευ προηγουμένου πρόκληση για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως. 

Καμία χώρα δεν μπορούσε να προβλέψει την έκταση του προβλήματος 

και να λάβει έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης, εξοπλίζοντας 

τις νοσοκομειακές μονάδες με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, παρατηρήθηκε ταχύτατη εξάντληση των διαθέσιμων πόρων 

και κλινών εντός των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη 

σε πολλές χώρες η κατηγοριοποίηση των ασθενών με κορονοϊό SARS-

CoV-2, γεγονός που οδήγησε σε επιδείνωση της υγείας ή ακόμη και σε 

θάνατο πολλών εξ αυτών, προτού λάβουν της κατάλληλης θεραπείας. 

Μάλιστα, ο θάνατος νοσούντων από τον νέο κορονοϊό οδήγησε στην 

άσκηση διώξεων σε βάρος αρκετών ιατρών στη γειτονική Ιταλία, υπό το 

σκεπτικό ότι δεν ενήργησαν σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς 

κανόνες της ιατρικής επιστήμης στο πλαίσιο ενός καταστροφικού 

γεγονότος.  

Συνοψίζοντας, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η απόκλιση από τα συνήθη 

πρότυπα ιατρικής περίθαλψης ως αποτέλεσμα της έλλειψης πόρων και 

προσωπικού οδηγεί συχνά στο συμπέρασμα της μη ορθής διαχείρισης 

της κατάστασης και της ανεπάρκειας της παρεχόμενης ιατρικής 

φροντίδας. Κατά συνέπεια, η άσκηση των ιατρικών καθηκόντων υπό 

έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες προκαλεί, πέρα από τα 

ανακύπτοντα ηθικά διλήμματα στο πρόσωπο εκάστου θεράποντα ιατρού, 

και το θεμελιώδους σημασίας ζήτημα της ύπαρξης οποιασδήποτε 

ποινικής ευθύνης αυτού. Τι γίνεται, λοιπόν, στην περίπτωση που η 

επιλογή ενός ασθενή έναντι άλλου και η κατ’ επέκταση άφεση του 

                                                             
3 Nielsen N., Emergency Response and Liability Laws, Disaster Medicine and Public 
Health Preparedness, Vol.3/No.2, 2009, pp. 66 – 67 (66). 
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τελευταίου χωρίς την κατάλληλη θεραπεία προκαλέσει επιδείνωση της 

υγείας του ή ακόμη και το θάνατο αυτού; Υπάρχει πράγματι ποινική 

ευθύνη του ιατρού λόγω της επιλογής του και, αν ναι, υπό ποιες 

προϋποθέσεις;  

Στα ανωτέρω ερωτήματα καθώς και σε επιπρόσθετους προβληματισμούς 

γύρω από την εν λόγω θεματική, επιχειρεί να δώσει απάντηση η 

παρούσα εργασία, κατόπιν εκτενούς ανάλυσης των κανόνων της ιατρικής 

των καταστροφών, των προτεινόμενων κριτηρίων επιλογής μεταξύ 

περισσότερων ασθενών και εν γένει των υποχρεώσεων ενός ιατρού κατά 

την ανάληψη ενός τέτοιου περιστατικού.  

 

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Σε ένα πρώτο στάδιο, προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση των 

επιμέρους κανόνων της ιατρικής των καταστροφών, κρίνεται απαραίτητη 

η επεξήγηση ορισμένων εννοιών, έτσι ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η 

θεματική της παρούσας εργασίας. 

Σε γενικές γραμμές, η ιατρική των καταστροφών αποτελεί τμήμα της 

ιατρικής επιστήμης και περιλαμβάνει την αναγνώριση και ιατρική 

αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών με πολυάριθμα θύματα, έπειτα 

από την επέλευση μιας μαζικής καταστροφής, φυσικής ή 

ανθρωπογενούς4. Δεδομένου, λοιπόν, ότι συνδέεται άμεσα με την 

επέλευση ενός καταστροφικού γεγονότος, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η 

ιατρική των καταστροφών έκανε την εμφάνισή της εδώ και πολλά χρόνια, 

έστω και με διαφορετική μορφή από τη σημερινή, με αποτέλεσμα να μην 

είναι δυνατός ο εντοπισμός της ιστορικής προέλευσής της5.  

                                                             
4Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 146. 
5Ciottone G. and Associate Editors, Introduction to Disaster Medicine, Disaster 
Medicine, 2006, pp. 3 – 6 (5). 
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Αναφορικά με την έννοια της καταστροφής, σύμφωνα με τον ορισμό του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ως καταστροφή νοείται η σοβαρή 

αναστάτωση της λειτουργίας μιας κοινότητας ή κοινωνίας, από την οποία 

προκύπτει εκτεταμένη ανθρώπινη, υλική, οικονομική ή περιβαλλοντική 

ζημία, η οποία υπερβαίνει την ικανότητα της πληγείσας κοινότητας ή 

κοινωνίας να ανταπεξέλθει χρησιμοποιώντας δικούς της πόρους6. Από 

την άλλη πλευρά, στην ελληνική θεωρία ως καταστροφή ορίζεται «μια 

κατάσταση κατά την οποία σε μικρό χρονικό διάστημα προκύπτει 

μεγάλος αριθμός θυμάτων σε σχέση με τις τρέχουσες δυνατότητες του 

συστήματος να τα περιθάλψει»7. Μάλιστα, στην έννοια του συστήματος 

εντάσσονται τόσο οι μονάδες προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής 

φροντίδας, όσο και οι λοιπές υπηρεσίες παροχής βοήθειας, όπως η 

Αστυνομία8. Σε κάθε περίπτωση, η επέλευση μιας καταστροφής 

συνεπάγεται αυτόματα αυξημένες ανάγκες άμεσης ιατρικής περίθαλψης. 

Ως βασική διάκριση των μαζικών καταστροφών εμφανίζεται αυτή μεταξύ 

φυσικών και μη, ανάλογα με το εάν η καταστροφή προκλήθηκε με 

ανθρώπινη παρέμβαση ή όχι. Παραδείγματα φυσικών καταστροφών 

αποτελούν οι πλημμύρες, οι σεισμοί, το τσουνάμι, καθώς και κάθε 

ακραίο καιρικό φαινόμενο. Από την άλλη πλευρά, στις ανθρωπογενείς 

καταστροφές εντάσσονται μεταξύ άλλων οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές, τα 

μαζικά πολύνεκρα ατυχήματα, καθώς και η πανδημία λόγω μιας 

ιδιαίτερα μεταδοτικής ασθένειας9. Τέλος, ως ειδική κατηγορία λογίζονται 

οι τρομοκρατικές ενέργειες10. 

Συνοψίζοντας, βασικό χαρακτηριστικό της ιατρικής των καταστροφών 

αποτελεί η ανάγκη ταυτόχρονης αντιμετώπισης μεγάλου αριθμού 

ασθενών εξαιτίας μιας εκτεταμένης καταστροφής, η οποία οδηγεί σε μια 

πρωτόγνωρη, άνευ προηγουμένου ζήτηση πόρων και προσωπικού και 

                                                             
6 Βλ. σχετικά Middaugh D., Maintaining Management  During Disaster: The COVID-19 
Edition, MedSurg Nursing, Vol. 29/No. 3, 2020, pp. 211 – 212 (211).  
7 Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 146. 
8Σακελλαροπούλου Β., Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος και η 
συναίνεση του ασθενούς στην ιατρική πράξη, εκδ. Σάκκουλα, 2011, σελ. 97. 
9 Nielson M.H., Are you prepared for a disaster?, Nursing Management, 49 (5), 2018, 
pp. 18 – 23 (18 – 19). 
10Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 147• Ciottone G. and Associate Editors, ibid, pp. 3 – 6 (4). 
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απαιτεί οργανωμένη δράση μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, 

προκειμένου να στεφθεί από επιτυχία11. Συνεπώς, καθίσταται εμφανές 

πως κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής ο ιατρός θα αδυνατεί εκ των 

πραγμάτων να περιθάλψει το σύνολο των ασθενών από μόνος του, με 

αποτέλεσμα να πρέπει να επιλέξει μεταξύ περισσότερων καθηκόντων 

σωτηρίας, εφαρμόζοντας κανόνες διαλογής ασθενών, όπως αυτοί θα 

αναλυθούν κατωτέρω.  

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  

 

2.1. Βασικές υποχρεώσεις των ιατρών κατά την επέλευση μιας 

καταστροφής 

Παρά την ύπαρξη αποκλίσεων αναφορικά με τις υποχρεώσεις ενός 

ιατρού κατά τη διαχείριση των συνεπειών ενός καταστροφικού γεγονότος, 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μια ομάδα ιατρών θα κλιθεί να 

συνδράμει άμεσα στον τόπο της καταστροφής. Ποια είναι, λοιπόν, τα 

βήματα που οφείλει να ακολουθήσει ο ιατρός καταφθάνοντας στο σημείο 

της καταστροφής, προκειμένου να εξασφαλίσει την περίθαλψη όσο το 

δυνατόν περισσότερων θυμάτων, προτού αυτά μεταβούν στην 

πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα12; 

                                                             
11 Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ιατρική των καταστροφών πρέπει να διακρίνεται από την 
λεγόμενη επείγουσα ιατρική, δεδομένου ότι η πρώτη χαρακτηρίζεται από μαζικότητα, 
ενώ η δεύτερη επιτυγχάνει την μεμονωμένη αντιμετώπιση κάθε ασθενούς. Βλ. Λιούρδη 
Α., ό.π., σελ. 150 – 151• Frykberg E. R., Triage: Principles and Practice, Scandinavian 
Journal of Surgery, 94/2005, pp. 272 – 278 (272). 
12 Οι βασικές υποχρεώσεις ενός ιατρού κατά την επέλευση μιας καταστροφής 
εντάσσονται στην κατηγορία της αντίδρασης σε μια καταστροφή. Συνολικά, η διαχείριση 
κρίσεων διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: α) μετριασμός, ο οποίος περιλαμβάνει τη 
λήψη προληπτικών μέτρων προς αντιμετώπιση μιας μελλοντικής καταστροφής, β) 
ετοιμότητα, κατά την οποία λαμβάνονται μέτρα προστασίας για μια επικείμενη 
καταστροφή, γ) αντίδραση, η οποία αφορά την αντιμετώπιση της επελθούσας 
καταστροφής, δ) ανάκαμψη, όπου εντάσσεται κάθε ενέργεια απαραίτητη για την 
επιστροφή στις πρότερες συνθήκες. Βλ. σχετικά Middaugh D., ibid, pp. 211 – 212 
(211). 
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Σε ένα πρώτο στάδιο, ο ιατρός οφείλει να προβεί σε μια αρχική 

εκτίμηση της κατάστασης στο σημείο της καταστροφής, εξετάζοντας 

αφενός το είδος και τη βαρύτητα του συμβάντος, αφετέρου τον αριθμό 

των θυμάτων και τη βαρύτητα των τραυμάτων τους ή άλλων 

προβλημάτων υγείας. Σε ένα δεύτερο στάδιο ακολουθεί η αναγνώριση 

των κακώσεων, όπου ο ιατρός προβαίνει σε μια ειδικότερη εκτίμηση των 

τραυμάτων των θυμάτων, έτσι ώστε να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα της 

αμεσότητας ή μη ιατρικής περίθαλψης προς κάθε πρόσωπο. Το τρίτο 

στάδιο περιλαμβάνει τον λεγόμενο διαχωρισμό θυμάτων (triage), 

σύμφωνα με τον οποίο προκύπτει η κατάταξη των θυμάτων σε κατηγορίες 

ανάλογα με τη βαρύτητα των κακώσεών τους, η οποία εξετάστηκε κατά το 

προηγούμενο στάδιο. Τέλος, στο τέταρτο και πέμπτο στάδιο 

εντάσσονται η αντιμετώπιση και η διακομιδή, όπου παρέχεται η μέγιστη 

δυνατή φροντίδα στον τόπο της καταστροφής και εξασφαλίζεται η κατά το 

δυνατόν ταχύτερη μεταφορά σε νοσοκομείο ή άλλο υγειονομικό 

σχηματισμό13. 

Τα βήματα αυτά μπορούν σε γενικές γραμμές να εφαρμοστούν σε κάθε 

είδος καταστροφής, φυσικής ή μη, όπως αυτές αναπτύχθηκαν ανωτέρω. 

Ωστόσο, αναφορικά με την πανδημία είναι αναγκαίες κάποιες 

διευκρινίσεις, δεδομένου ότι παρατηρείται μια πολύ βασική απόκλιση 

από τον γενικό κανόνα. Κατά την επέλευση, λοιπόν, μιας πανδημίας 

τόσο η αρχική εκτίμηση της κατάστασης, όσο και η ειδικότερη 

αναγνώριση της βαρύτητας του προβλήματος εκάστου ασθενή 

λαμβάνουν χώρα εντός του νοσοκομείου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 

πανδημία διαφέρει για παράδειγμα από μια φυσική καταστροφή, τα 

αποτελέσματα της οποίας μπορούν να εντοπιστούν σε μια συγκεκριμένη 

περιοχή, στην οποία οφείλει να μεταβεί αρχικά ο ιατρός. Κατά συνέπεια 

και ο  διαχωρισμός μεταξύ περισσότερων προσώπων, τα οποία έχουν 

προσβληθεί από την ίδια ασθένεια, θα πραγματοποιηθεί εντός του 

νοσοκομείου, σε περίπτωση ανεπάρκειας πόρων ή προσωπικού προς 

περίθαλψη όλων των ασθενών. 

                                                             
13 Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 152 – 153. 
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Τέλος, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί η άποψη αρκετών 

υποστηρικτών του διαχωρισμού σύμφωνα με την οποία οι κανόνες 

διαλογής και η τελική επιλογή ενός ασθενή έναντι άλλου θα πρέπει να 

εκτελούνται από μια ειδική επιτροπή ή έστω έναν ιατρό αποκλειστικά 

υπεύθυνο για αυτόν τον σκοπό, προκειμένου οι αρμόδιοι για την 

περίθαλψη ιατροί να μην εμπλέκονται σε αυτήν την επίπονη διαδικασία, 

αλλά να επικεντρώνονται στη φροντίδα του ήδη επιλεγέντος προσώπου14. 

Αντιλαμβάνεται κανείς πως μια τέτοια ενέργεια προϋποθέτει υψηλά 

επίπεδα οργάνωσης, τα οποία μπορεί να εκλείπουν σε περίπτωση 

επέλευσης ενός απρόοπτου καταστροφικού συμβάντος. Δεν θα πρέπει, 

λοιπόν, να αποκλειστεί η δυνατότητα διενέργειας της ανωτέρω 

περιγραφόμενης διαδικασίας και ιδίως του διαχωρισμού ασθενών 

απευθείας από τον θεράποντα ιατρό.  

 

2.2. Το ζήτημα της επαναξιολόγησης της κατάστασης των 

ασθενών 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανωτέρω διαδικασία και ειδικότερα ο 

διαχωρισμός των ασθενών (triage) απαιτούν συχνές επαναλήψεις, με την 

έννοια ότι η κατάσταση των ασθενών θα πρέπει να επαναξιολογείται εντός 

κάποιων ωρών, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 

εκατόν είκοσι (120). Η ανάγκη επαναξιολόγησης αιτιολογείται πλήρως 

από το γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου μπορεί να μεταβληθεί τόσο 

η κατάσταση των ασθενών, όσο και η διαθεσιμότητα προσωπικού και 

πόρων, με αποτέλεσμα να κρίνονται επιβεβλημένες μεταβολές στην 

                                                             
14 Truog R., Mitchell C., Daley G., The Τoughest Τriage – Allocating Ventilators in a 
Pandemic, N Engl J Med, 382/21, pp. 1973 – 1975 (1974 - 1975). Βλ. και Nguyen J., 
Liu A. et al, Impacts and challenges of the COVID-19 pandemic on emergency 
medicine physicians in the Unites States, American Journal of Emergency Medicine, 
48/2021, pp. 38 – 47, όπου αναφέρονται οι δραστικές επιπτώσεις στην ψυχολογία των 
ιατρών, οι οποίοι αναλάμβαναν τόσο την φροντίδα, όσο και την εφαρμογή κανόνων 
διαλογής σε ασθενείς με κορονοϊό SARS-CoV-2. Πρβλ. Frykberg E. R., ibid, pp. 272 – 
278 (276), όπου υποστηρίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό ο αρμόδιος για τον 
διαχωρισμό ασθενών να είναι ιατρός.  
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αρχική κατανομή15. Ιδίως δε σε περίπτωση που ο διαχωρισμός έλαβε 

αρχικά χώρα στο σημείο του καταστροφικού συμβάντος, εξυπακούεται 

πως θα επαναληφθεί τόσο με την πάροδο του χρόνου όσο και κατά την 

είσοδο στη νοσοκομειακή μονάδα, προκειμένου να υπάρξει όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και να αποφευχθεί η κατανομή ασθενών 

σε λανθασμένη κατηγορία16.  

Η προτεραιοποίηση, λοιπόν, μερικών ασθενών έναντι άλλων διακρίνεται 

σε δύο επίπεδα, το αρχικό και το επιγενόμενο. Το αρχικό επίπεδο 

αναφέρεται στο σημείο έναρξης της κατάλληλης θεραπείας, όπου 

επιλέγονται πρόσωπα σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, όπως 

αναπτύχθηκε ανωτέρω, ενώ το επιγενόμενο αφορά μεταγενέστερα 

χρονικά σημεία, όπου πραγματοποιείται επανέλεγχος της κατάστασης 

των αρχικώς επιλεγέντων προσώπων.  

Τέλος, αναφορικά με την ασθένεια του νέου κορονοϊού, η επανεξέταση 

των νοσούντων δύναται να λάβει χώρα όχι μόνο ανά σαράντα οκτώ (48) 

ώρες ως είθισται, αλλά και νωρίτερα, εφόσον παρατηρηθούν αλλαγές 

στον αριθμό των διαθέσιμων πόρων ή ραγδαία επιδείνωση της υγείας 

ενός ή περισσότερων ασθενών17. Με τον τρόπο αυτό, κρίνεται κατά πόσο 

η φροντίδα θα εξακολουθεί να παρέχεται στους ίδιους ασθενείς ή θα 

επιλεγούν κάποιοι άλλοι με μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης18. 

 

3. Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (TRIAGE) 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής, 

ο ιατρός οφείλει να προβεί σε διαχωρισμό ή άλλως διαλογή ασθενών. 

                                                             
15Ματσακάς Α., Ποινική Ιατρική Ευθύνη επί Επειγόντων Περιστατικών, Νομικά 
Μελετήματα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα Ε.Ε., Αθήνα, 2016, σελ. 165. 
16 Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται χρήση των όρων «Undertriage» και «Overtriage», 
προκειμένου να περιγραφούν σφάλματα κατά την κατανομή των ασθενών στις 
επιμέρους κατηγορίες. Βλ. σχετικά Frykberg E. R., ibid, pp. 272 – 278 (274 – 275).  
17 Leclerc Th., Donat A. et al, Prioritisation of ICU treatments for critically ill patients 
in a COVID-19 pandemic with scarce resources, Anaesth Crit Care Pain Med, 
39/2020, pp.  333 – 339 (338). 
18 Aziz S., Arabi Y. et al, Managing ICU surge during the COVID‑19 crisis: rapid 
guidelines, Intensive Care Med, 46/2020, pp. 1303 – 1325 (1318). 
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Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική για την μετέπειτα 

περίθαλψη των ασθενών, κρίνεται αναγκαία η κριτική προσέγγισή της. 

Εν προκειμένω, θα εξεταστεί η έννοια του διαχωρισμού ασθενών, οι 

επιμέρους κατηγορίες, καθώς και οι βασικές αρχές της διαδικασίας, ενώ 

θα αναλυθούν τα κριτήρια επιλογής μεταξύ περισσότερων ασθενών 

ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασής τους. 

 

3.1. Ορισμός και ιστορική αναδρομή 

Ως διαχωρισμός νοείται η κατηγοριοποίηση των ασθενών από τον ιατρό 

σύμφωνα με τη σοβαρότητα της κατάστασής τους, έτσι ώστε να υπάρξει 

αντίστοιχη ιεράρχηση των παρεχόμενων σε αυτούς υπηρεσιών, 

αποδίδοντας προτεραιότητα σε πρόσωπα που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο 

της ζωής τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται χρήση του όρου “triage”, 

ο οποίος προέρχεται από το γαλλικό ρήμα “trier”, που σημαίνει 

ταξινομώ, διαχωρίζω19. 

Ο διαχωρισμός αποτελεί μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία για την 

οποία απαιτούνται ιατρικές γνώσεις, εμπειρία και πλήρης αντίληψη από 

πλευράς ιατρού της κατάστασης, καθώς και της διαθεσιμότητας 

προσωπικού και πόρων. Θεωρείται δε απαραίτητος σε όλες τις 

περιπτώσεις μη επάρκειας των διαθέσιμων πόρων ή του προσωπικού, 

οπότε και ο ιατρός θα πρέπει να κατατάξει τους ασθενείς σε κατηγορίες, 

όπως θα αναλυθεί κατωτέρω. 

Ιστορικά, ο διαχωρισμός έλκει την καταγωγή του από τους 

Ναπολεόντειους Πολέμους, όπου ο στρατιωτικός ιατρός Dominique Jean 

Larrey παραχωρούσε προτεραιότητα περίθαλψης σε κάθε βαρύτατα 

τραυματισμένο στρατιώτη ανεξάρτητα από τον βαθμό ιεραρχίας του ή την 

καταγωγή του. Ιδιαίτερη καινοτομία του συστήματος αυτού ήταν η 

παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας ήδη στο πεδίο της μάχης, προτού 

                                                             
19 Βλ. σχετικά Nakao H. et al., A review of the history of the origin of triage from a 
disaster medicine perspective, Acute Medicine & Surgery, 4/2017, pp. 379 – 384 
(379), όπου και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της λέξης “triage”. 
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δηλαδή οι τραυματίες μεταφερθούν σε κάποιον υγειονομικό σχηματισμό. 

Πολλά χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου, ο 

χειρούργος ιατρός Nikolai I. Pirogov εξέλιξε τη μέθοδο του διαχωρισμού, 

χωρίζοντας τους τραυματίες στρατιώτες σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με 

τη βαρύτητα των τραυμάτων τους20. Με την πάροδο του χρόνου και ιδίως 

κατά την διάρκεια του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η μέθοδος του 

triage εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο, προκειμένου να καταλήξει στη 

σημερινή της μορφή και να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

πολεμικών συγκρούσεων21. 

 

3.2. Κατηγορίες διαχωρισμού 

Σε γενικές γραμμές παρατηρείται πως ο διαχωρισμός έχει ποικίλες 

μορφές, ανάλογα με το πλαίσιο γύρω από το οποίο πρόκειται να λάβει 

χώρα. Διακρίνεται, λοιπόν, στις εξής κατηγορίες22: 

1) Τακτικός στρατιωτικός διαχωρισμός θυμάτων: Αυτό το είδος 

διαχωρισμού αποτελεί και την πρώτη εμφάνιση της μεθόδου ιστορικά. 

Περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις διαλογής τραυματιών σε ένα πόλεμο, 

πάντοτε με γνώμονα την επιτυχία της στρατιωτικής αποστολής. 

2) Καθημερινός διαχωρισμός θυμάτων: Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται 

κάθε διαλογή ασθενών, η οποία πραγματοποιείται στα Τμήματα 

Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των μονάδων υγείας μιας χώρας, 

προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα πρόσωπα που χρήζουν άμεσης 

φροντίδας, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται εντέλει οποιοσδήποτε ασθενής, 

ανεξαρτήτως της βαρύτητας του περιστατικού.  

                                                             
20 Berchansky Κ., Criminal liability in medical triage: COVID-19 and scarcity of 
medical resources, 2020, available at www.researchgate.net (doi: 10.25136/2409-
7136.2020.9.34067) 
21 Mitchell G., A Brief History of Triage, Disaster Medicine and Public Health 
Preparedness, Vol.2, Issue S1, 2008, pp. S4 – S7 (S4 – S5). 
22 Ματσακάς Α., ό.π., σελ. 153 – 157. Βλ. και Canatan H., An Investigation on The 
Concept of Triage in The Event of Disasters And Emergencies: Definition, Ethical 
Decision-Making, Journal of International Health Sciences and Management, 
6(12)/2020, pp. 74 – 82 (78 - 81), όπου αναλύονται και επιμέρους συστήματα 
διαλογής για μερικές από τις εν λόγω κατηγορίες.  

http://www.researchgate.net/
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3) Διαχωρισμός θυμάτων λόγω πολυτραυματικού γεγονότος: Η κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις ύπαρξης μεγάλου αριθμού ασθενών, 

κατόπιν ενός πολυτραυματικού συμβάντος, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

σχετική δυσκολία περίθαλψης όλων των προσώπων συγχρόνως και κατ’ 

επέκταση ανάγκη διαχωρισμού τους. Βέβαια η όποια δυσκολία άμεσης 

ανταπόκρισης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με 

καταστάσεις μαζικής καταστροφής. Τέλος, παρότι δίνεται προτεραιότητα 

σε πιο κρίσιμα περιστατικά, τελικώς όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν της 

αναγκαίας περίθαλψης. 

4) Διαχωρισμός θυμάτων λόγω μαζικής καταστροφής: Εδώ εντάσσονται 

όλες οι περιπτώσεις επέλευσης μαζικών καταστροφών με μεγάλο αριθμό 

θυμάτων, τα οποία αδυνατούν να περιθάλψουν οι αρμόδιοι τοπικοί 

φορείς, με αποτέλεσμα να προτάσσεται η διαχείριση των πόρων και του 

προσωπικού με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ωφέλεια για 

τον μέγιστο αριθμό προσώπων. Η κατηγορία αυτή θα μας απασχολήσει 

περαιτέρω στην παρούσα εργασία. 

5) Διαχωρισμός θυμάτων λόγω ειδικών συνθηκών: Η κατηγορία αυτή 

αποτελεί ένα υποσύνολο του διαχωρισμού λόγω μαζικής καταστροφής, 

με την έννοια ότι αναφέρεται ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που η 

καταστροφή είναι αποτέλεσμα χρήσης ακτινοβολίας, βιολογικών ή 

χημικών όπλων. Κατ’ επέκταση χρειάζεται λήψη επιπλέον μέτρων κατά 

την περίθαλψη των ασθενών, όπως η απολύμανση και η χρήση 

προστατευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία 

των προσώπων που σπεύδουν προς παροχή βοήθειας23. Τηρουμένων των 

αναλογιών εδώ εντάσσεται και κάθε άλλη καταστροφή, κατά την οποία 

είναι απαραίτητη η λήψη των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων, όπως 

η πανδημία. 

6) Τηλεφωνικός διαχωρισμός: Η εν λόγω κατηγορία εμφανίστηκε τα 

τελευταία χρόνια βασιζόμενη στην εξέλιξη της τεχνολογίας και της 

τηλεϊατρικής, επιτρέποντας στους ιατρούς να προβαίνουν σε διάγνωση 

                                                             
23Βλ. σχετικές οδηγίες στον ιστότοπο: https://eody.gov.gr/wp-
content/uploads/2019/01/antimetopisi_asthenon_ston_topo_toy_symbantos.pdf 
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ασθενειών εξ αποστάσεως, χωρίς να είναι απαραίτητη η δια ζώσης επαφή 

με τον ασθενή. Συνολικά, τα οφέλη από τη χρήση του τηλεφωνικού 

διαχωρισμού και εν γένει της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας είναι 

ποικίλα, ιδίως σε περιπτώσεις μη επειγόντων περιστατικών, όπου δεν 

είναι απαραίτητη η άμεση αλληλεπίδραση ιατρού και ασθενή24. Η εξ 

αποστάσεως περίθαλψη μειώνει τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων 

πόρων στις νοσοκομειακές μονάδες, αυξάνει τον αριθμό του διαθέσιμου 

προσωπικού, ενώ περιορίζει τον κίνδυνο μετάδοσης οποιουδήποτε 

μολυσματικού ιού από άτομο σε άτομο και κατ’ επέκταση βελτιώνει τις 

συνθήκες πρόσβασης όσων έχουν πραγματικά ανάγκη στις μονάδες 

υγείας. Είναι, λοιπόν, μια ιδιαίτερα αποτελεσματική και προσιτή 

επιλογή. 

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, προς αποφυγή 

περαιτέρω μετάδοσης του νέου κορονοϊού, η μέθοδος του τηλεφωνικού 

triage αποτέλεσε βασικό όπλο στα χέρια των πληττόμενων από την 

πανδημία χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προς αντιμετώπιση 

μιας τόσο έκτακτης και απρόβλεπτης κατάστασης25. Ιδίως κατά την 

πρώτη φάση της πανδημίας, η εφαρμογή αυτού του είδους διαχωρισμού 

καθιερώθηκε ως υποχρεωτικό πρώτο στάδιο για την πλειοψηφία των 

περιστατικών, προκειμένου ο εκάστοτε πάροχος υπηρεσιών υγείας να 

κρίνει εν συνεχεία αν απαιτείται δια ζώσης συνάντηση με τον ασθενή26. 

Αφορούσε δε τόσο ασθενείς με κορονοϊό, οι οποίοι ήταν ασυμπτωματικοί 

ή παρουσίαζαν ελαφριά συμπτώματα, όσο και κάθε άλλον ασθενή, ο 

οποίος είχε ανάγκη ιατρικής περίθαλψης, ωστόσο η διάγνωση μπορούσε 

να γίνει εξ αποστάσεως προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων27. Με τον 

                                                             
24 Monaghesh E. et al, The role of telehealth during COVID-19 outbreak: a systematic 
review based on current evidence, BMC Public Health, 20/2020, pp. 1193 – 1201 
(1194). 
25 Cervino G., Oteri G., COVID-19 Pandemic and Telephone Triage before Attending 
Medical Office: Problem or Opportunity?, Medicina, 56/2020, pp. 250 – 252 (250). 
26 Morreel S., Philips H. et al, Organisation and characteristics of out-of-hours primary 
care during a COVID-19 outbreak: A real-time observational study, PLOS ONE, 
15(8)/2020, pp. 1 – 10 (4 – 5). 
27 Ferorelli D. et al, Medical Legal Aspects of Telemedicine in Italy: Application Fields, 
Professional Liability and Focus on Care Services During the COVID-19 Health 
Emergency, Journal of Primary Care & Community Health, Vol. 11, 2020, pp. 1 – 9 
(5). 
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τρόπο αυτό, προστατεύονταν τόσο οι πολίτες όσο και οι ίδιοι οι ιατροί 

από τον κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού, χωρίς να εμποδίζεται η 

παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Είναι δε αυτονόητο πως ο τηλεφωνικός 

διαχωρισμός τύγχανε εφαρμογής μόνο σε ελαφριά περιστατικά, τα οποία 

μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ορθά με τη χρήση της τεχνολογίας, 

χωρίς να είναι επιτρεπτή η επέκτασή του σε βαρύτερα περιστατικά, όπου 

είναι απαραίτητη η δια ζώσης εξέταση του ασθενή.  

 

3.3. Βασικές αρχές διαχωρισμού – Κατηγοριοποίηση ασθενών 

Όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη 

μελέτη του διαχωρισμού στο πλαίσιο μιας μαζικής καταστροφής. Για τον 

σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω ανάλυση της εν λόγω 

κατηγορίας, έτσι ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητά τα επιμέρους 

επίπεδα της διαδικασίας.  

Έχοντας ολοκληρώσει, λοιπόν, τις δύο πρώτες υποχρεώσεις του κατά την 

επέλευση στον τόπο της καταστροφής, ήτοι την αρχική εκτίμηση της 

κατάστασης και την αναγνώριση των κακώσεων των θυμάτων, ο ιατρός 

προβαίνει σε διαχωρισμό των ασθενών χωρίζοντάς τους σε τέσσερις 

επιμέρους κατηγορίες, καθεμία εκ των οποίων συμβολίζεται με ένα 

χρώμα28. 

Στην πρώτη κατηγορία, η οποία αντιστοιχεί στο κόκκινο χρώμα, 

εντάσσονται τα πρόσωπα πρώτης προτεραιότητας, τα οποία χρήζουν 

άμεσης περίθαλψης λόγω επικείμενου κινδύνου ζωής. Πρόκειται για 

πρόσωπα των οποίων τα τραύματα, παρότι πολύ σοβαρά, μπορούν να 

αντιμετωπιστούν στο σημείο της καταστροφής, χωρίς να απαιτείται 

κάποια χρονοβόρα διαδικασία. Παραδείγματα τέτοιων περιστατικών είναι 

η εκτεταμένη αιμορραγία, η απόφραξη των αεραγωγών και η 

αναπνευστική ανεπάρκεια. 

                                                             
28Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 156 – 157• Frykberg E. R., ibid, pp. 272 – 278 (273 – 274). 
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Στη δεύτερη κατηγορία, η οποία προσδιορίζεται με κίτρινο χρώμα, 

ανήκουν πρόσωπα δεύτερης προτεραιότητας, τα οποία επιδέχονται 

αναβολής στην περίθαλψή τους εξαιτίας του ότι δεν είναι δυνατή η 

φροντίδα τους στον τόπο της καταστροφής. Τα τραύματα αυτών των 

προσώπων είναι σοβαρά και η καθυστέρηση της περίθαλψής τους δεν 

μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας. Ως παραδείγματα τέτοιων 

περιπτώσεων μπορούν να αναφερθούν οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 

και τα βαριά εγκαύματα29. 

Η τρίτη κατηγορία, η οποία χαρακτηρίζεται από το πράσινο χρώμα, 

περιλαμβάνει εκείνους τους ασθενείς τρίτης προτεραιότητας, των οποίων 

τα τραύματα είναι ελαφρά, με αποτέλεσμα να μην επείγει η περίθαλψή 

τους, η οποία μάλιστα μπορεί να δοθεί και από βοηθητικό προσωπικό. 

Η τέταρτη κατηγορία, η οποία συμβολίζεται με μαύρο, γκρι ή μπλε 

χρώμα, περικλείει όλα τα πρόσωπα με μηδαμινές πιθανότητες επιβίωσης 

λόγω βαρύτατων τραυμάτων, καθώς και όσους έχουν ήδη αποβιώσει. Εν 

προκειμένω, οι ιατροί περιορίζονται κατά βάση σε παροχή ψυχολογικής 

υποστήριξης και ανακουφιστικών φαρμάκων, δεδομένου ότι περαιτέρω 

ενασχόληση με τέτοιους ασθενείς δεν κρίνεται σκόπιμη, καθώς θα 

στερούσε την αναγκαία φροντίδα από πρόσωπα με μεγαλύτερες 

πιθανότητες επιβίωσης. 

Όπως επισημάνθηκε και ανωτέρω, η διαδικασία αυτή και η κατάταξη των 

ασθενών σε κατηγορίες λαμβάνει χώρα εκ νέου στο χώρο του 

νοσοκομείου κατά την άφιξη εκάστου ασθενή. Με τον τρόπο αυτό 

επιβεβαιώνεται η βαρύτητα κάθε περιστατικού και αποφασίζεται είτε η 

άμεση περίθαλψη είτε η σχετική καθυστέρηση στην παροχή των 

απαραίτητων ιατρικών υπηρεσιών και η κατ’ επέκταση αναμονή του 

ασθενή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. 

Συνοψίζοντας, από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει πως ως πρωταρχικό 

κριτήριο κατηγοριοποίησης των ασθενών εμφανίζεται ο βαθμός 

                                                             
29 Πρβλ. Ματσακά Α., ό.π., σελ. 162 – 163, όπου στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 
ασθενείς με ελαφρύτερα τραύματα, των οποίων η ζωή δεν βρίσκεται άμεσα σε κίνδυνο. 
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βαρύτητας των κακώσεων, με την έννοια της ύπαρξης άμεσου κινδύνου 

ζωής και τη συνεπαγόμενη ανάγκη επείγουσας περίθαλψης. 

Προτεραιότητα, λοιπόν, θα πρέπει να παρέχεται πάντοτε σε κάθε 

πρόσωπο, του οποίου η ζωή κινδυνεύει έναντι εκείνου, του οποίου η 

υγεία μπορεί μεν να επιδεινωθεί, χωρίς ωστόσο να οδηγηθεί στον θάνατο. 

Μάλιστα, η επιλογή του ασθενή με υψηλές πιθανότητες πλήρους 

ανάκαμψης κατόπιν θεραπείας προτάσσεται έναντι τόσο εκείνου που 

δύναται να ανακάμψει χωρίς θεραπεία, όσο και εκείνου που η 

σοβαρότητα της κατάστασής του μειώνει δραματικά τις πιθανότητες 

ανάκαμψης, ακόμη και με την κατάλληλη θεραπεία30.  

Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ύπαρξη υψηλών πιθανοτήτων 

βελτίωσης και εντέλει επιβίωσης του ασθενή σε περίπτωση περίθαλψής 

του, καθώς απώτερος στόχος του διαχωρισμού είναι πάντοτε η διάσωση 

όσο το δυνατόν περισσότερων προσώπων. Τέλος, λαμβάνεται υπόψη και 

ο εκτιμώμενος χρόνος της απαιτούμενης ιατρικής πράξης, καθώς και οι 

αναγκαίοι για αυτήν πόροι, δεδομένου ότι η παροχή βοήθειας σε 

πλείονες ασθενείς απαιτεί τη διενέργεια σύντομων πράξεων σε καθένα 

από αυτούς και τη χρήση μικρού αριθμού πόρων31. Ιδίως δε σε 

περίπτωση παροχής της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης εντός του 

νοσοκομειακού χώρου, θα πρέπει να προτιμηθεί ο ασθενής που 

υπολογίζεται να βελτιωθεί πιο σύντομα, προκειμένου να απελευθερωθεί 

εξίσου σύντομα η κλίνη και ο ιατρικός εξοπλισμός προς εξυπηρέτηση 

ενός άλλου προσώπου. 

Πάντως, παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω κριτήρια έχουν επικρατήσει στη 

διεθνή κοινότητα για τη διενέργεια διαχωρισμού θυμάτων, δεν μπορεί να 

παραβλεφθεί το ότι η εφαρμογή τους είναι αδύνατη μεταξύ περισσότερων 

ασθενών ενταγμένων στο ίδιο επίπεδο προτεραιότητας, οι οποίοι 

παρουσιάζουν ισάξιες πιθανότητες επιβίωσης. Τι ισχύει, λοιπόν, σε 

περίπτωση που περισσότεροι ασθενείς ίδιου επιπέδου δεν δύνανται να 

λάβουν την αναγκαία περίθαλψη λόγω έλλειψης πόρων ή προσωπικού; 

                                                             
30 Emanuel E., Persad G. et al, Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the 
Time of Covid-19, N Engl J Med, 382/21, pp. 2049 – 2055 (2052). 
31 Ματσακάς Α., ό.π., σελ. 177 - 179. 
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Ποια είναι τα κριτήρια εκείνα με τα οποία ο ιατρός μπορεί να επιλέξει 

μεταξύ περισσότερων ασθενών εντός της ίδιας κατηγορίας; 

 

3.4. Κριτήρια επιλογής μεταξύ περισσότερων ασθενών εντός 

του ίδιου επιπέδου προτεραιότητας 

Στη διεθνή κοινότητα έχουν επικρατήσει τέσσερις συνολικά θεωρίες 

αναφορικά με τα κριτήρια κατηγοριοποίησης ασθενών, τα οποία 

επιχειρούν να εφαρμοστούν και εντός του ίδιου επιπέδου 

προτεραιότητας. Ανάλογα με τα εφαρμοστέα κριτήρια καθεμιάς, αυτές 

διακρίνονται στη θεωρία του εξισωτισμού, τη θεωρία της προτεραιότητας, 

τη θεωρία του ωφελιμισμού και τη θεωρία της κοινωνικής ωφέλειας32. 

 

3.4.1. Η θεωρία του εξισωτισμού 

Όπως εύστοχα παρατηρείται, παρότι φαινομενικά η θεωρία του 

εξισωτισμού επιχειρεί να κατανείμει ισότιμα τους περιορισμένους 

ιατρικούς πόρους μεταξύ των ασθενών, στην πραγματικότητα, όχι μόνο 

δεν εξισώνει όλους τους ασθενείς, αλλά αντιτίθεται στην αρχή της 

δικαιοσύνης δημιουργώντας απλώς ίσες πιθανότητες προς πρόσβαση σε 

ιατρικούς πόρους και όχι ίση παροχή αυτών33. 

Κατά κύριο λόγο η εν λόγω θεωρία στηρίζεται στο κριτήριο της χρονικής 

προτεραιότητας, σύμφωνα με το οποίο προτάσσεται η σωτηρία του 

ασθενή, ο οποίος κατέφθασε πρώτος στο νοσοκομείο ή τον οποίο ο ιατρός 

εντόπισε πρώτο, χωρίς να έχει σημασία η βαρύτητα ή όχι της κατάστασής 

                                                             
32 Βλ. αναλυτικά Ακριβοπούλου Χ., Τραγικές ιατρικές επιλογές και ιατρική της 
καταστροφής κατά την πανδημία SARS-CoV-2, ΕφημΔΔ 1/2020, σελ. 55 – 81 (66 – 
74). Μάλιστα, με αφορμή την πανδημία του νέου κορονοϊού, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας συνέστησε ορισμένες από τις εν λόγω αρχές ως εφαρμοστέες κατά τη 
διαλογή ασθενών με Covid-19, γεγονός που αποδεικνύει την ευρεία αποδοχή που 
λαμβάνουν οι αρχές αυτές παγκοσμίως. Βλ. σχετικά στον ιστότοπο: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-
answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-ethics-resource-allocation-
and-priority-setting. 
33 Ακριβοπούλου Χ., ό.π., σελ. 55 – 81 (66). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-ethics-resource-allocation-and-priority-setting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-ethics-resource-allocation-and-priority-setting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-ethics-resource-allocation-and-priority-setting
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του34. Στην πράξη, λοιπόν, φαίνεται να αποκλείει από την κατάλληλη 

θεραπεία όλα τα πρόσωπα, των οποίων η πρόσβαση σε μονάδες υγείας 

είναι για οποιονδήποτε λόγο δυσχερής, ενώ είναι εμφανές πως το 

κριτήριο αυτό στηρίζεται στην τυχαιότητα, αντιτιθέμενο ουσιαστικά στη 

λογική του διαχωρισμού, σύμφωνα με την οποία πρέπει πάντα να δίνεται 

προτεραιότητα σε ασθενείς με επικείμενο κίνδυνο ζωής. 

Επιπλέον, συχνή εφαρμογή στο πλαίσιο του εξισωτισμού έχει η μέθοδος 

της κλήρωσης, η οποία στοχεύει στην ουδέτερη κατανομή των ιατρικών 

πόρων σε περισσότερα πρόσωπα, ούσα ανεπηρέαστη από οποιοδήποτε 

άλλο κριτήριο και κατ’ επέκταση αδιάφορη απέναντι στην ύπαρξη ή μη 

ιδιαιτεροτήτων των αποδεκτών των εν λόγω παροχών. Όπως και το 

κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας, έτσι και η κλήρωση στηρίζεται 

στην τυχαιότητα. Συνεπώς, κοινή συνισταμένη των δύο προαναφερθέντων 

κριτηρίων αποτελεί η πρόταξη της τυπικής έναντι της ουσιαστικής 

ισότητας προς επίλυση των ανακύπτοντων προβλημάτων στην ιατρική των 

καταστροφών.  

Από τα ανωτέρω καθίσταται εμφανές πως η εφαρμογή της θεωρίας του 

εξισωτισμού και ειδικότερα των κριτηρίων της χρονικής προτεραιότητας ή 

της κλήρωσης οφείλει να αποκλειστεί, καθώς, παρά τον φαινομενικά 

αμερόληπτο χαρακτήρα τους, η παροχή των διαθέσιμων πόρων και η εν 

γένει περίθαλψη των ασθενών απομακρύνεται από ιατρικά κριτήρια 

στηριζόμενη ουσιαστικά στην τύχη. Πράγματι, θα ήταν το λιγότερο άδικη 

η διάσωση ενός ελαφρά τραυματισμένου προσώπου έναντι ενός άλλου με 

βαρύτερα τραύματα ή η περίθαλψη ενός ελαφρά νοσούντος ασθενή με 

Covid-19 έναντι ενός άλλου με βαρύτατες επιπλοκές λόγω της ίδιας 

ασθένειας, με αποκλειστικό κριτήριο τον πρότερο εντοπισμό του πρώτου 

έναντι του δεύτερου από το ιατρικό προσωπικό. Εξάλλου, ας μην 

ξεχνάμε ότι τόσο το Σύνταγμα όσο και η ΕΣΔΑ επιτάσσουν τον σεβασμό 

της ζωής και της αξίας του ανθρώπου (άρθρα 2 παρ. 1 Σ., 5 παρ. 2,5 Σ., 

2 ΕΣΔΑ), με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η πρόταξη της αναλογικής 

                                                             
34 Leclerc Th., Donat A. et al, ibid, pp.  333 – 339 (335). 
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έναντι της τυπικής ισότητας αναφορικά με την πρόσβαση στις μονάδες 

υγείας και τους διαθέσιμους πόρους. 

Κατ’ εξαίρεση, μοναδική περίπτωση στην οποία είναι αποδεκτή η 

εφαρμογή της αρχής της χρονικής προτεραιότητας είναι η παροχή 

μοσχευμάτων σε ίσης βαρύτητας ασθενείς, ενώ υποστηρίζεται και η 

εφαρμογή του κριτηρίου της κλήρωσης σε περιπτώσεις ασθενών 

ενταγμένων στο ίδιο επίπεδο, των οποίων η περίθαλψη υπολογίζεται ίδιας 

διάρκειας και απαιτεί τη χρήση ίδιου αριθμού πόρων35. 

 

3.4.2. Η θεωρία της προτεραιότητας 

Σε ένα πρώτο επίπεδο, η θεωρία της προτεραιότητας προτάσσει την 

περίθαλψη των νεότερων ηλικιακά ασθενών έναντι των γηραιότερων, 

στηριζόμενη ουσιαστικά στην ηλικία των θυμάτων36. Βασικό επιχείρημα 

της θεωρίας αυτής αποτελεί η σκέψη ότι τα νεότερα άτομα διαθέτουν 

κατά τη φυσιολογική πορεία των πραγμάτων περισσότερα χρόνια ζωής 

έναντι ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία ωστόσο δεν είχαν την 

ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο, διερχόμενα από όλα τα στάδια 

της ζωής37. Έτσι, κρίνεται προτιμητέα η διάσωση και η παροχή των 

διαθέσιμων πόρων σε νεαρούς ασθενείς, προκειμένου να έχουν τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρίες ζωής, όπως έκαναν τουλάχιστον 

έως ένα βαθμό άτομα μεγαλύτερης ηλικίας38.  Ωστόσο, μια τέτοια 

προσέγγιση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δεδομένου ότι έρχεται σε 

πλήρη αντίθεση με την αρχή της απόλυτης προστασίας της αξίας του 

                                                             
35 Βλ. σχετικά Κρανιδιώτη Γ., Βιοηθικά διλήμματα κατά την πανδημία της Covid-19: 
διαλογή (triage) ασθενών για νοσηλεία στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, 
Επιστημονικά Χρονικά 25(3)/2020, σελ. 399 – 407 (400), όπου επισημαίνεται πως 
παρά τη δυνατότητα εφαρμογής της κλήρωσης σε ισοβαρή περιστατικά, εξακολουθεί να 
υφίσταται ο κίνδυνος απώλειας πολύτιμου χρόνου λόγω έλλειψης εξοικείωσης των 
ιατρών με την εν λόγω μέθοδο. Πρβλ. Ακριβοπούλου Χ., ό.π., σελ. σελ. 55 – 81 (66), 
όπου η ταχύτητα της διαδικασίας της κλήρωσης χαρακτηρίζεται ως βασικό 
πλεονέκτημά της. 
36 Βλ. και Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 161 – 162. 
37Netters S. et al., Pandemic ICU triage challenge and medical ethics, BMJ Supportive 
& Palliative Care, 11/2021, pp. 133–137 (135). 
38 Κρανιδιώτης Γ., ό.π., σελ. 399 – 407 (401 – 402), όπου αναφέρονται με πληρότητα τα 
επιχειρήματα υπέρ και κατά της εφαρμογής του ηλικιακού κριτηρίου. 
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ανθρώπου, υπονομεύοντας την αξία της ζωής των μεγαλύτερων σε ηλικία 

προσώπων και δημιουργώντας κατά συνέπεια μια απαράδεκτη διάκριση. 

Συνεπώς, ένα τέτοιο κριτήριο είναι σε κάθε περίπτωση καταδικαστέο, μη 

δυνάμενο να εφαρμοστεί κατά αποκλειστικότητα39.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η εν λόγω θεωρία τάσσεται υπέρ της 

υπεράσπισης των ασθενέστερων, δηλαδή των βαρύτερα τραυματισμένων 

και πιο ευάλωτων ανθρώπων. Η θέση αυτή φαίνεται να πληροί τις 

προϋποθέσεις εφαρμογής της ουσιαστικής ισότητας, προτάσσοντας 

επιπλέον τις αρχές της αλληλεγγύης, καθώς και της διανεμητικής 

δικαιοσύνης40. Πράγματι, στο πλαίσιο της ιατρικής των καταστροφών η 

περίθαλψη των βαρύτερα τραυματισμένων προσώπων αποτελεί βασικό 

κανόνα, ο οποίος αποσκοπεί εντέλει στη διάσωση μεγαλύτερου αριθμού 

ασθενών. Συνεπώς, ο δεύτερος κανόνας της θεωρίας της προτεραιότητας 

είναι πράγματι εφαρμόσιμος κατά τον διαχωρισμό των ασθενών σε 

ευρύτερες κατηγορίες βάσει της κρισιμότητας της κατάστασής τους. 

Ωστόσο, η παροχή της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης στον 

ασθενέστερο αδυνατεί να δώσει ικανοποιητική λύση αναφορικά με ίσης 

βαρύτητας περιστατικά, στα οποία είναι αδύνατη η στάθμιση μεταξύ της 

κρισιμότητας τους, δεδομένου ότι όλοι οι ασθενείς παρουσιάζουν 

παρόμοιες πιθανότητες επιβίωσης.  

Συνοψίζοντας, η θεωρία της προτεραιότητας παρέχει μεν ένα εφαρμόσιμο 

κριτήριο στο πλαίσιο του ευρύτερου διαχωρισμού ασθενών, μη δυνάμενη 

ωστόσο να δικαιολογήσει με πληρότητα κάθε πτυχή του κρίσιμου αυτού 

ζητήματος. 

 

 

 
                                                             
39Εξαίρεση και εδώ αποτελεί η εφαρμογή του ηλικιακού κριτηρίου στις μεταμοσχεύσεις 
σε συνδυασμό με το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας. Βλ. σχετικά Ακριβοπούλου 
Χ., ό.π., σελ. σελ. 55 – 81 (69)• Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 161, 163. 
40 Ακριβοπούλου Χ., ό.π., σελ. σελ. 55 – 81 (68 – 69), όπου μοναδικές επιφυλάξεις ως 
προς την πρόταξη της προστασίας των ασθενέστερων εκφράζονται αναφορικά με την 
παροχή μοσχευμάτων. 
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3.4.3. Η θεωρία του ωφελιμισμού 

Η θεωρία του ωφελιμισμού χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή δύο 

κανόνων στην προσπάθεια επίλυσης του διλήμματος κατανομής των 

ιατρικών πόρων μεταξύ περισσότερων ασθενών41. 

Ως πρώτος κανόνας τίθεται η σωτηρία όσο το δυνατόν περισσότερων 

ανθρώπων, χωρίς εν προκειμένω η διάσωσή τους να εξαρτάται από 

οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, πέρα από την κλινική τους εικόνα. Με άλλα 

λόγια, ο κανόνας αυτός στοχεύει στην προστασία των ανθρώπινων ζωών 

ως σύνολο και όχι κάθε ανθρώπινης ζωής ξεχωριστά, με αποτέλεσμα η 

αξία της ζωής κάθε ανθρώπου να προσδιορίζεται μέσα από το κοινωνικό 

σύνολο. Ωστόσο, παρά την φαινομενικά ισότιμη προσέγγιση όλων των 

ανθρώπων, στην πράξη εξακολουθεί να παραβιάζεται η αρχή της 

διανεμητικής δικαιοσύνης, δεδομένου ότι δεν παύει να ελλοχεύει ο 

κίνδυνος παράλληλης εφαρμογής άλλων κριτηρίων, όπως για 

παράδειγμα ηλικιακών, τα οποία εντέλει αναιρούν την ουσία του 

ωφελιμισμού. 

Ως δεύτερο κανόνα η εν λόγω θεωρία χρησιμοποιεί τον υπολογισμό του 

προσδόκιμου ζωής μεταξύ των περισσότερων ασθενών, με την έννοια του 

προβλεπόμενου χρόνου ζωής εκάστου ανθρώπου κατόπιν θεραπείας, ο 

οποίος δεν σχετίζεται απαραίτητα με την ηλικία του. Με τον τρόπο αυτό, 

κριτήριο αποτελεί η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων «ετών ζωής», 

για τον προσδιορισμό των οποίων δύναται να ληφθούν υπόψη και 

προϋπάρχοντα χρόνια νοσήματα, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη 

συνολική εικόνα του ασθενή. Ωστόσο, παρότι ο κανόνας αυτός τυγχάνει 

συχνής εφαρμογής στο πλαίσιο του διαχωρισμού ασθενών, δεν παύει να 

είναι προβληματικός εξαιτίας της δυσκολίας ύπαρξης έγκυρων ιατρικών 

προβλέψεων. Συνεπώς, δεν πρέπει να προκρίνεται ο αποκλεισμός ενός 

ατόμου από την κατάλληλη θεραπεία, αποκλειστικά και μόνο λόγω της 

                                                             
41 Ακριβοπούλου Χ., ό.π., σελ. σελ. 55 – 81 (71 – 73). 
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ύπαρξης ενός χρόνιου νοσήματος, δεδομένης της παραβίασης της αρχής 

της ουσιαστικής ισότητας42. 

Συνολικά, η θεωρία του ωφελιμισμού είναι μέχρι στιγμής η πιο 

εφαρμόσιμη στην πράξη. Σε κάθε, όμως, περίπτωση απαιτείται ο 

συνδυασμός της με άλλους κανόνες και κριτήρια, έτσι ώστε να μην 

παραβιάζονται θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης.  

 

3.4.4. Η θεωρία της κοινωνικής ωφέλειας 

Η θεωρία της κοινωνικής ωφέλειας αποτελεί ίσως την αρχαιότερη από 

όλες, δεδομένου ότι εμφανίστηκε και εφαρμόστηκε ήδη από τους 

Ναπολεόντειους Πολέμους. Βασική θέση της εν λόγω θεωρίας είναι η 

παροχή προτεραιότητας στην περίθαλψη των ασθενών σύμφωνα με την 

κοινωνική ιδιότητα αυτών. Με άλλα λόγια, ο κανόνας αυτός στηρίζεται 

στην μετέπειτα κοινωνική ανταπόδοση της επιλογής και σωτηρίας ενός 

προσώπου έναντι άλλου43. 

Ως κριτήριο, λοιπόν, προτάσσεται ο κοινωνικός ρόλος του θύματος, με 

την έννοια ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο πρόσωπο εκείνο, το 

οποίο εφόσον επιβιώσει θα συνεισφέρει με τον τρόπο του στην εξέλιξη της 

κοινωνίας. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να προτιμηθεί η σωτηρία μιας 

μητέρας έναντι μιας άτεκνης γυναίκας και ενός επιστήμονα έναντι ενός 

ανέργου ή ενός κατάδικου.  

Παρότι η εφαρμογή του κριτηρίου της κοινωνικής ωφέλειας μπορούσε να 

δικαιολογηθεί σε περίοδο πολέμου, στις μέρες μας ο χρησιμοθηρικός 

χαρακτήρας του εν λόγω κριτηρίου είναι αναμφίβολα εμφανής, 

μετατρέποντας την περίθαλψη ασθενών σε κοινωνική ανταλλαγή 

οφέλους. Πράγματι, η διάσωση προσώπων με αποκλειστικό κριτήριο το 

όφελος της κοινωνίας αντιτίθεται όχι μόνο στην προστασία της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και στην ελεύθερη ανάπτυξη της 

                                                             
42 Κρανιδιώτης Γ., ό.π., σελ. 399 – 407 (403). 
43 Ακριβοπούλου Χ., ό.π., σελ. 55 – 81 (73). 
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προσωπικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1, 2 του Συντάγματος. 

Όπως δε ορθώς υποστηρίζεται, το κριτήριο αυτό επαναφέρει έμμεσα την 

εφαρμογή της θανατικής ποινής όσον αφορά πρόσωπα καταδικασθέντα 

για εγκλήματα, χωρίς λευκό ποινικό μητρώο, μετατρέποντας ουσιαστικά 

τον ιατρό σε κριτή του τρόπου διαβίωσης εκάστου ασθενή44. Συνεπώς, η 

γενικευμένη εφαρμογή της αρχής της κοινωνικής ωφέλειας θα πρέπει να 

αποκλειστεί στο στάδιο του διαχωρισμού ασθενών, υπό τη σκέψη πως με 

τον τρόπο αυτό καταπατάται η αρχή της ουσιαστικής ισότητας. 

Μοναδική εξαίρεση και κατ’ επέκταση εφαρμογή του κριτηρίου της 

κοινωνικής ωφέλειας θα πρέπει να γίνει δεκτή εν καιρώ πανδημίας 

αναφορικά με την άμεση περίθαλψη του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού έναντι του λοιπού πληθυσμού, καθώς και την ταχύτερη 

πρόσβαση αυτού τόσο σε ιατρικό εξοπλισμό, όσο και στα κατάλληλα 

φάρμακα συμπεριλαμβανομένου του εμβολίου κατά του κορονοϊού 

Sars-CoV-2. Η προστασία του προσωπικού των νοσοκομείων κατά 

προτεραιότητα έναντι του λοιπού πληθυσμού δικαιολογείται πλήρως με 

το σκεπτικό ότι τα πρόσωπα αυτά ευρισκόμενα στην πρώτη γραμμή 

οφείλουν να προστατευτούν άμεσα, συμβάλλοντας έτσι στη διάσωση 

περισσότερων ανθρώπινων ζωών. Η προστασία τους, λοιπόν, αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση της σωτηρίας μεγαλύτερου αριθμού ασθενών, 

εξυπηρετώντας έτσι τον απώτερο στόχο της ιατρικής των καταστροφών45. 

Συνοψίζοντας, από την παράθεση των τεσσάρων θεωριών καθώς και των 

επιμέρους κριτηρίων τους προκύπτει με σαφήνεια η αδυναμία 

οποιασδήποτε θεωρίας να ικανοποιήσει από μόνη της με πληρότητα τις 

ανάγκες της ιατρικής των καταστροφών, παρέχοντας σαφή κριτήρια σε 

περίπτωση ύπαρξης ασθενών ίσης βαρύτητας. Αναμφίβολα, η ανωτέρω 

ανάλυση δεν επιχειρεί σε καμία περίπτωση να υποσκελίσει την αξία των 

                                                             
44Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 162 – 163.  
45 Βλ. Ακριβοπούλου Χ., ό.π., σελ. 55 – 81 (74)• Emanuel E., Persad G. et al, ibid,, pp. 
2049 – 2055 (2053)• Βιδάλης Τ., COVID 19: Η προτεραιότητα ασθενών στη 
νοσοκομειακή περίθαλψη (triage), 2021, διαθέσιμο στον ιστότοπο 
www.constitutionalism.gr. Πρβλ. Κρανιδιώτη Γ., ό.π., σελ. 399 – 407 (400 – 401), 
όπου υποστηρίζεται ότι η προτεραιοποίηση της περίθαλψης των ιατρών έναντι των 
λοιπών ασθενών θα κλόνιζε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας αναφορικά με το αδιάβλητο 
της διαδικασίας του διαχωρισμού. 

http://www.constitutionalism.gr/


~ 34 ~ 
 

επιμέρους θεωριών, καθεμιά εκ των οποίων εξακολουθεί έως σήμερα να 

βρίσκει εφαρμογή κατά κύριο λόγο κατά τον ευρύτερο διαχωρισμό 

ασθενών και τη σύγκρουση ανόμοιων περιστατικών. Το ερώτημα, λοιπόν, 

παραμένει. Υπάρχει κάποιο γενικώς αποδεκτό και εφαρμόσιμο κριτήριο 

επιλογής σε περιπτώσεις ισοβαρών μεταξύ τους περιστατικών; 

 

3.4.5. Ρυθμίσεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 

Κατόπιν της προβολής ορισμένων ενστάσεων αναφορικά με την 

εφαρμογή των πιο διαδεδομένων κριτηρίων, εύλογα αναρωτιέται κανείς 

με ποιο τελικά κριτήριο επιλέγει ο ιατρός την περίθαλψη ενός ασθενή 

έναντι άλλου, όταν η κατάσταση και των δύο χαρακτηρίζεται εξίσου 

κρίσιμη. Εν συνεχεία, θα εξετάσουμε τις σχετικές ρυθμίσεις του Κώδικα 

Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ) σε μια προσπάθεια εύρεσης ικανοποιητικής 

λύσης.  

Σε ένα πρώτο επίπεδο, το άρθρο 9 ΚΙΔ περιγράφει τις υποχρεώσεις του 

ιατρού έναντι του ασθενή προβλέποντας μεταξύ άλλων την παροχή 

προτεραιότητας στην προστασία της ζωής του ασθενούς (παρ. 1) και την 

αδυναμία άρνησης παροχής υπηρεσιών, εκτός αν αυτή καθίσταται 

αντικειμενικά αδύνατη (παρ. 2). Αναφορικά δε με καταστάσεις μαζικής 

καταστροφής, η παράγραφος 5 υποχρεώνει κάθε ιατρό σε προσφορά 

υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την ένταξή του σε σχέδιο διάσωσης και την 

ύπαρξη αμοιβής. Όπως φαίνεται, οι διατάξεις αυτές παρέχουν ένα γενικό 

πλαίσιο των υποχρεώσεων ενός ιατρού, τονίζοντας σε κάθε περίπτωση την 

ανάγκη άμεσης περίθαλψης και διάσωσης ασθενών. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το άρθρο 15 ΚΙΔ παρέχει τις γενικές 

κατευθύνσεις διαχείρισης μιας κατάστασης, η οποία οδηγεί σε 

σύγκρουση καθηκόντων46. Σε μια τέτοια περίπτωση ο ιατρός οφείλει να 

λειτουργήσει “με βάση την επιστημονική του γνώση, τη σύγκριση των 

έννομων αγαθών που διακυβεύονται, τον απόλυτο σεβασμό της 

                                                             
46 Κουκούλης Α. - Ν., Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης και Δεοντολογίας, εκδ. Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2020, σελ. 30. 
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ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας και τη συνείδησή του στο πλαίσιο των 

αρχών του άρθρου 2”. Από την ανωτέρω ρύθμιση προκύπτει πως μεταξύ 

περισσότερων ασθενών, οι οποίοι χρήζουν άμεσης περίθαλψης, είναι 

αδιάφορο ποιον θα επιλέξει εντέλει ο ιατρός, εφόσον λειτουργεί με 

σεβασμό απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, έχοντας λάβει υπόψη τα 

προσβαλλόμενα έννομα αγαθά και στηριζόμενος τόσο στις γνώσεις του, 

όσο και στη συνείδησή του. 

Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας της διάταξης του άρθρου 15 ΚΙΔ, 

κρίνεται σκόπιμη η εξέταση κάθε κριτηρίου ξεχωριστά. Αρχικά, στην 

έννοια της επιστημονικής γνώσης, εντάσσεται αρχικά κάθε γνώση την 

οποία απέκτησε ο ιατρός σε προπτυχιακό επίπεδο, κατά τη διάρκεια της 

άσκησης προς απόκτηση ειδικότητας, καθώς και κατά την μετέπειτα 

συνεχή ιατρική του εκπαίδευση. Επιπλέον, ως επιστημονική γνώση 

θεωρούνται τόσο οι αποκτηθείσες ιατρικές δεξιότητες κατά την άσκηση 

του επαγγέλματος, όσο και κάθε τεκμηριωμένος κανόνας της ιατρικής 

επιστήμης47.  

Αναφορικά με το κριτήριο της σύγκρισης των έννομων αγαθών, 

παρατηρείται πως ο Κώδικας επιχειρεί με έμμεσο τρόπο να προάγει τη 

μέθοδο του διαχωρισμού ασθενών, η οποία στηρίζεται μεταξύ άλλων στη 

σύγκριση των προσβαλλόμενων έννομων αγαθών. Εξυπακούεται, λοιπόν, 

πως σε περίπτωση σύγκρουσης καθηκόντων ο ιατρός οφείλει να επιλέξει 

την προστασία εκείνου του έννομου αγαθού, το οποίο υπερέχει έστω και 

κατά λίγο έναντι του άλλου. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται 

η στάθμιση της ζωής ως προσβαλλόμενου έννομου αγαθού, γεγονός που 

επιβεβαιώνει και το άρθρο 15 ΚΙΔ, καθιστώντας τον απόλυτο σεβασμό 

της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας ως τρίτο κριτήριο. Να σημειωθεί 

πως πέραν του άρθρου 15 ΚΙΔ και το άρθρο 3 παρ. 1 αυτού αναφέρεται 

στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών με σεβασμό στην ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια.  

                                                             
47 Σακελλαροπούλου Β., Σακελλαρόπουλος Θ., Ιατρική των καταστροφών και των 
κρίσεων, Αρμ 5/2020, σελ. 927 – 932 (930). 
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Τέλος, ως συνείδηση του ιατρού νοείται η ηθική στάση του απέναντι σε 

μια κατάσταση, σύμφωνα με την οποία προβαίνει σε μια ενέργεια ή 

παράλειψη. Εν προκειμένω, αυτή η συνείδηση του ιατρού στηρίζεται στις 

αρχές του άρθρου 2 ΚΙΔ, σύμφωνα με το οποίο η ιατρική χαρακτηρίζεται 

ως λειτούργημα. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται μεταξύ άλλων η 

ανάγκη σεβασμού αφενός του ίδιου του ιατρικού επαγγέλματος, 

αφετέρου της ανθρώπινης ζωής ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάκριση 

φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού κλπ48. Ο ιατρός, 

λοιπόν, εμφανίζεται ως προστάτης της υγείας εκάστου ανθρώπου, με 

αποτέλεσμα οποιαδήποτε πράξη του να πρέπει να διέπεται υποχρεωτικά 

από τις αρχές του άρθρου 2 ΚΙΔ. Σε κάθε περίπτωση δε η άσκηση του 

ιατρικού επαγγέλματος οφείλει, σύμφωνα με την 3η παράγραφο του εν 

λόγω άρθρου, να διέπεται από τους «γενικά αποδεκτούς και ισχύοντες 

κανόνες της ιατρικής επιστήμης», δηλαδή αυτούς που δημιουργήθηκαν 

μέσα από την άσκηση της ιατρικής επιστήμης, τις ποικίλες ανακαλύψεις, 

καθώς και τη θεωρητική συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας49. 

Συνοψίζοντας, από την ανωτέρω παράθεση των ρυθμίσεων του ΚΙΔ 

προκύπτει πως ο Κώδικας αναφέρει κάποιους γενικούς κανόνες, οι 

οποίοι εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγκρουσης καθηκόντων, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιλογή του ιατρού θα στηρίζεται όσο 

είναι δυνατόν σε αντικειμενικές παραμέτρους. Ωστόσο, σε κανένα σημείο 

του Κώδικα ή της Αιτιολογικής Έκθεσης αυτού δεν εξειδικεύονται τα 

κριτήρια επιλογής, γεγονός που προκαλεί εντύπωση αν αναλογισθεί 

κανείς την βαρύτητα του εν λόγω ζητήματος. Συνεπώς, ούτε ο ΚΙΔ 

προβαίνει στην παράθεση συγκεκριμένων κανόνων διαλογής ασθενών, 

τους οποίους θα είχε τη δυνατότητα να εφαρμόσει ο εκάστοτε θεράπων 

ιατρός στο πλαίσιο μιας καταστροφής, προσαρμόζοντάς τους φυσικά στις 

ιδιαίτερες συνθήκες αυτής50. 

                                                             
48 Εν προκειμένω, σχετική είναι και η διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 εδ.β΄ ΚΙΔ, σύμφωνα 
με την οποία απαγορεύεται η διακριτική μεταχείριση ορισμένων προσώπων έναντι 
άλλων βάσει διακρίσεων οικονομικών, κοινωνικών κλπ. 
49 Σακελλαροπούλου Β., Σακελλαρόπουλος Θ., ό.π., σελ. 927 – 932 (931). 
50 Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 168, όπου επισημαίνεται ότι το άρθρο 15 ΚΙΔ δεν αναφέρει 
σαφείς κανόνες συμπεριφοράς. Πρβλ. Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., Η ποινική ευθύνη 
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3.4.6. Τελική θέση ως προς τα εφαρμοστέα κριτήρια 

Τόσο από την ανάλυση των επιμέρους θεωριών, όσο και από τις σχετικές 

διατάξεις του ΚΙΔ προκύπτει με σαφήνεια η ύπαρξη ποικίλων 

θεωρητικών κατευθύνσεων, των οποίων το πρακτικό αντίκρισμα δεν έχει 

αποτυπωθεί μέχρι σήμερα σε κάποιον κανόνα δικαίου, πρωτόκολλο ή 

οδηγία αναφορικά με τη διαχείριση μιας καταστροφής σε εθνικό 

επίπεδο. 

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η εντύπωση πως στην πραγματικότητα 

αποδεκτό είναι κάθε κριτήριο, το οποίο έχει ορθολογική βάση, με την 

έννοια ότι δεν προσβάλλει βασικές αρχές της έννομης τάξης. 

Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια επιλογή, η 

οποία στηρίζεται σε ρατσιστικά κίνητρα ή είναι αποτέλεσμα χρηματισμού 

του ιατρού. 

Υπό τη σκέψη αυτή, πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστή η ανθρώπινη ζωή 

και η αξία αυτής, όπως αυτές προστατεύονται τόσο από το Σύνταγμα της 

Ελλάδας, όσο και από ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά κείμενα. Επομένως, 

δεν πρέπει να θεωρείται επιτρεπτή η λήψη υπόψη κριτηρίων, τα οποία 

στηρίζονται σε διακρίσεις φύλου, φυλής, ηλικίας, σεξουαλικού 

προσδιορισμού, κοινωνικής τάξης, οικονομικής κατάστασης ή 

αναπηρίας51. Επιπλέον, θεμελιώδους σημασίας είναι η δίκαιη κατανομή 

των διαθέσιμων πόρων, με την έννοια ότι οι ασθενείς θα πρέπει κατά 

κύριο λόγο να εξυπηρετούνται με βάση τις ανάγκες τους, όπως προστάζει 

η αρχή της διανεμητικής δικαιοσύνης. Μάλιστα, ο θεράπων ιατρός θα 

πρέπει να έχει υπόψη του την περιορισμένη διαθεσιμότητα αυτών, με 

αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η κατά το δυνατόν ορθότερη διαχείρισή 

τους προς διάσωση του μέγιστου αριθμού ασθενών. Τέλος, είναι 

                                                                                                                                                                              
των γιατρών για ανθρωποκτονία ή σωματική βλάβη από αμέλεια, σε: Καϊάφα - Γκμπάντι 
Μ., Παπαγεωργίου Δ., Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., Ταρλατζής Β., Τάσκος Ν., 
Φουντεδάκη Κ. (επιμ.), Ιατρική ευθύνη από αμέλεια (αστική – ποινική), εκδ. Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2013, σελ.  103 – 122 (119), όπου υποστηρίζεται ότι η τήρηση των 
κριτηρίων του άρθρου 15 ΚΙΔ αρκεί για τη μη τιμώρηση του ιατρού σε περίπτωση 
θανάτου ή επιδείνωσης της υγείας ενός προσώπου, του οποίου η περίθαλψη 
παραλείφθηκε.  
51 Leclerc Th., Donat A. et al, ibid, pp.  333 – 339 (334)• Βιδάλης Τ., ό.π., διαθέσιμο 
στον ιστότοπο www.constitutionalism.gr 
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αυτονόητο πως οι ανάγκες εκάστου ασθενή θα πρέπει να κρίνονται 

αντικειμενικά και να στηρίζονται αποκλειστικά σε ιατρικά δεδομένα52.  

Μάλιστα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμη και στην περίπτωση 

που οι κανόνες διαλογής θεμελιώθηκαν με αφορμή την πανδημία του 

νέου κορονοϊού, δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από αυτούς τους κανόνες 

ασθενείς μη νοσούντες με κορονοϊό, οι οποίοι χρήζουν άμεσης εισαγωγής 

σε ΜΕΘ. Με άλλα λόγια, η έλλειψη πόρων επηρεάζει τόσο τους ασθενείς 

με κορονοϊό, όσο και τους λοιπούς ασθενείς, των οποίων η κατάσταση 

μπορεί να είναι εξίσου κρίσιμη. Επομένως, παρά το γεγονός ότι 

επιβάλλεται ο διαχωρισμός των μεν από τους δε και η περίθαλψή τους σε 

διαφορετικές ΜΕΘ, η σωστή εφαρμογή των κριτηρίων διαλογής δεν 

πρέπει να εξαιρεί έναν ασθενή με μοναδικό κριτήριο το είδος του 

νοσήματος, εφόσον φυσικά η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο και 

υπάρχουν πιθανότητες επιβίωσής του με την παροχή της κατάλληλης 

θεραπείας53. 

Συμπερασματικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαλογή ασθενών και η 

λήψη μέτρων προς ρύθμιση της πρόσβασής τους στην κατάλληλη 

θεραπεία είναι μια αναγκαία αντίδραση μπροστά στις τραγικές 

επιπτώσεις ενός καταστροφικού γεγονότος, όπως η πανδημία Covid-19. 

Εφόσον, λοιπόν, δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των 

θεράποντων ιατρών, αλλά αντίθετα θεωρείται υποχρέωσή τους, στόχος θα 

πρέπει να είναι ο εν λόγω διαχωρισμός να γίνεται με τρόπο οργανωμένο, 

ηθικό και δίκαιο, προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη ισορροπία 

και να αποφευχθούν ακραία φαινόμενα είτε έλλειψης ιεράρχησης είτε 

και υπερβολικής και αυστηρής εφαρμογής κριτηρίων προτεραιοποίησης 

ασθενών. 

Προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού απαιτείται συνδυαστική εφαρμογή 

των επιμέρους κανόνων και θεωριών, προκειμένου να υπάρξει ένα 

                                                             
52 Βλ. και Βιδάλη Τ., ό.π., διαθέσιμο στον ιστότοπο www.constitutionalism.gr, όπου 
μεταξύ άλλων προκρίνεται και η προτεραιοποίηση όσων δύνανται να ανακάμψουν πιο 
σύντομα, υπό τη σκέψη πως με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται εντέλει η διάσωση όσο το 
δυνατόν περισσότερων προσώπων. 
53 Leclerc Th., Donat A. et al, ibid, pp.  333 – 339 (335). 

http://www.constitutionalism.gr/
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ικανοποιητικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι καμία αξία δεν θεωρείται 

ικανή να ρυθμίσει αυτοτελώς το πολύπλοκο ζήτημα της κατανομής των 

διαθέσιμων ιατρικών πόρων και της φροντίδας των ασθενών από το 

ιατρικό προσωπικό54. Εφόσον, λοιπόν, ο ιατρός σέβεται τις ανωτέρω 

αρχές, καθώς και τα άρθρα 2, 9 και 15 ΚΙΔ, όπως αυτά αναπτύχθηκαν 

ανωτέρω, λειτουργεί πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο ανεξάρτητα από το 

τελικώς επιλεχθέν κριτήριο. Το δίκαιο, λοιπόν, παρέχει ένα γενικό 

πλαίσιο αφήνοντας εντέλει στον ιατρό την τελική στάθμιση και επιλογή. 

Μάλιστα, μεταξύ δύο ασθενών ίσης βαρύτητας η επιλογή του ιατρού 

μπορεί να στηρίζεται ακόμη και σε κλήρωση, υπό την προϋπόθεση 

τήρησης του συνόλου των ανωτέρω κανόνων55.  

 

3.5. Κριτική αποτίμηση - δικαιική προσέγγιση διαχωρισμού 

ασθενών 

Έχοντας αναλύσει εκτενώς το ζήτημα του διαχωρισμού και τα 

ανακύπτοντα προβλήματα, θα εξετάσουμε κατωτέρω το αποδεκτό ή μη 

της μεθόδου του διαχωρισμού από δικαιικής πλευράς. 

Με μία πρώτη ματιά, η εφαρμογή του διαχωρισμού σε οποιαδήποτε 

μορφή του έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα, και ιδίως το 

άρθρο 5 παρ.2 αυτού αναφορικά με την απόλυτη προστασία της ζωής. 

Πράγματι, η επιλογή μιας κατηγορίας ασθενών έναντι άλλης ανεξαρτήτως 

του εφαρμοζόμενου κριτηρίου δημιουργεί εκ πρώτης όψεως 

αδικαιολόγητες διακρίσεις. 

Εξαιτίας αυτού, δεν είναι λίγοι όσοι αντιτίθενται πλήρως στην εφαρμογή 

της μεθόδου του διαχωρισμού, παραλληλίζοντας τη διαδικασία αυτή με 

την κατηγοριοποίηση στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη διάρκεια του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Έτι περαιτέρω, συσχετίζουν το διαχωρισμό με την 

                                                             
54 Emanuel E., Persad G. et al, ibid,, pp. 2049 – 2055 (2051). 
55 Βλ. Καρδίμη Θ., Η δυνατότητα παραίτησης από τις εγγυήσεις των άρθρων 2, 3, 5, και 
6 της ΕΣΔΑ, Ε.Δ. 5/2020, σελ. 1290 – 1343 (1342). Πρβλ. Leclerc Th., Donat A. et al, 
ibid, pp.  333 – 339 (335), όπου αποκλείεται η εφαρμογή της μεθόδου της κλήρωσης, 
με το επιχείρημα ότι περιφρονείται η μοναδικότητα κάθε ανθρώπινης ζωής. 
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ευθανασία, οδηγούμενοι στο συμπέρασμα ότι με τον τρόπο αυτό 

υποβαθμίζεται ή και εκμηδενίζεται η αξία της ζωής προσώπων με 

βαρύτατες κακώσεις. Εντέλει, καταλήγουν στον χαρακτηρισμό των 

ανωτέρω προσώπων ως θυμάτων πολέμου και των ιατρών ως πρακτόρων 

θανάτου, θεωρώντας πως η ιατρική των καταστροφών αποτελεί μετεξέλιξη 

της ιατρικής του πολέμου56. 

Παρά τις όποιες επικρίσεις, είναι αδύνατο να παραβλεφθεί το γεγονός ότι 

ο διαχωρισμός είναι μια ευρέως αποδεκτή τακτική, η οποία 

χρησιμοποιείται στην ιατρική επιστήμη57. Βασικό δε επιχείρημα υπέρ 

του διαχωρισμού αποτελεί η θέση πως σε περίπτωση μη εφαρμογής του 

δεν θα υπήρχε τελικά δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων 

και προσωπικού λόγω των συνθηκών στο σημείο της καταστροφής, με 

αποτέλεσμα όχι μόνο την επιδείνωση της υγείας, αλλά και την απώλεια 

περισσότερων ανθρώπινων ζωών58. Με άλλα λόγια, σε τέτοιες καταστάσεις 

οφείλει να προτάσσεται η μέγιστη δυνατή ωφέλεια για τον μέγιστο αριθμό 

προσώπων59. 

Συνεπώς, παρότι η μέθοδος του διαχωρισμού ασθενών αντιτίθεται σε 

βασικές δικαιικές αρχές, εντέλει επιβάλλεται από την πραγματικότητα, 

με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει αποδεκτή και από την έννομη τάξη. 

Με άλλα λόγια, ο διαχωρισμός εξαναγκάζει ουσιαστικά το δίκαιο να 

κρίνει ορθολογικά το ζήτημα της προστασίας μιας ζωής έναντι άλλης, 

παρότι και οι δύο είναι ισάξιες. Για το σκοπό αυτό άλλωστε 

διαμορφώθηκαν και τα ανωτέρω εξεταζόμενα κριτήρια, προκειμένου 

δηλαδή μια πράξη αρχικά αντίθετη στην έννομη τάξη, να συμβαδίσει 

τελικά με αυτήν.  

                                                             
56Kohlsdorf C., Pflicht, Macht und Gewissen: Betrachtungen zur Katastrophenmedizin, 
in: Mayer J. (Hrsg.), Katastrophenmedizin oder: Die Lehre vom ethisch bitteren 
Handeln, Neckarsulm, München, 1987, S. 6 – 7 • Ομοίως, Ματσακάς Α., ό.π., σελ. 
181 – 182. 
57Υποστηρίζεται μάλιστα ότι η εφαρμογή του triage δεν είναι αποτέλεσμα επιστημονικής 
έρευνας, αλλά αντίθετα στηρίζεται σε κανόνες κοινής συναίνεσης μεταξύ των 
υποστηρικτών της. Βλ. αναλυτικά Hogan D., Lairet J., Triage, in: Hogan D., Burstein 
J. (Εds), Disaster Medicine, Wolters Kluwer Health - Lippincott Williams and 
Wilkins, 2007, pp. 16, 26 – 27. 
58 Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 159. 
59 Ματσακάς Α., ό.π., σελ. 183. 
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4. Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί η ευσύνοπτη και συγχρόνως 

κατατοπιστική ανάλυση του καταστροφικού γεγονότος της πανδημίας60, 

με έμφαση στην πανδημία του κορονοϊού Sars-CoV-2, η οποία 

αποτέλεσε την αφορμή για επαναφορά των συζητήσεων περί θέσπισης 

ενός ενιαίου εθνικού πρωτοκόλλου διαλογής ασθενών στο πλαίσιο μιας 

καταστροφής.  

 

4.1. Συγκριτική παράθεση χαρακτηριστικών πανδημίας 

έναντι λοιπών καταστροφών: ιδίως η πανδημία Covid-19 

Όπως επισημάνθηκε και ανωτέρω, η πανδημία εντάσσεται στην 

κατηγορία των ανθρωπογενών καταστροφών, με αποτέλεσμα να 

εφαρμόζονται και επί αυτής οι κανόνες της ιατρικής των καταστροφών. 

Βέβαια, οι εν λόγω κανόνες οφείλουν να προσαρμόζονται κατάλληλα, 

προκειμένου να ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες της 

πανδημίας, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη ότι η περίθαλψη των ασθενών 

λαμβάνει χώρα απευθείας σε οργανωμένες νοσοκομειακές μονάδες και 

όχι στο σημείο επέλευσης του καταστροφικού συμβάντος. 

Επιπλέον, εν αντιθέσει με άλλα είδη καταστροφών, θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι χαρακτηριστικό κάθε πανδημίας είναι η εκτεταμένη 

διάρκειά της, με αποτέλεσμα οι αντοχές του συστήματος υγείας να 

δοκιμάζονται εντέλει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο 

μπορεί να διαρκέσει και κάποια χρόνια61. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια 

πολύ χαρακτηριστική διαφορά της πανδημίας συγκριτικά με άλλες 

                                                             
60 Σε γενικές γραμμές, ως πανδημία ορίζεται εκείνη η επιδημία, η οποία εξαπλώνεται 
παγκοσμίως ή σε μια εκτεταμένη περιοχή, διασχίζοντας πάντως διεθνή σύνορα και 
επηρεάζοντας ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Βλ. σχετικά Kelly H., The classical 
definition of a pandemic is not elusive, Bull World Health Organ, 89/2011, pp. 540 – 
541 (540). 
61 Reid L., Triage of critical care resources in COVID-19: a stronger role for justice, J 
Med Ethics, 46/2020, pp. 526 – 530 (526). 
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καταστροφές, όπως για παράδειγμα ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, όπου 

η ανάγκη εφαρμογής των κανόνων της ιατρικής των καταστροφών είναι 

πιο περιορισμένη, τουλάχιστον χρονικά. 

Έτι περαιτέρω, συγκεκριμένα η πανδημία του κορονοϊού SARS-CoV-2 

προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση των εθνικών συστημάτων 

υγείας λόγω της αδυναμίας σύγκρισής της με προηγούμενες πανδημίες. 

Πράγματι, η ταχύτατη, πολύ εύκολη και ανεξαρτήτως ηλικίας μετάδοση 

του νέου κορονοϊού σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μετάδοσής του από 

ασυμπτωματικούς φορείς, καθώς και η προσβολή ζωτικών οργάνων του 

ανθρώπινου σώματος, με έμφαση στους πνεύμονες, συνετέλεσαν στον 

χαρακτηρισμό της πανδημίας αυτής ως μιας πρωτοφανούς και ιδιαίτερα 

κρίσιμης κατάστασης. 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά του νέου κορονοϊού κατέστησαν αναγκαία 

τη λήψη εκτάκτων μέτρων προς διαχείριση της εν λόγω κρίσης, κατά 

κύριο λόγο εξαιτίας της ανάγκης για ιδιαίτερη και συνήθως μακρόχρονη 

νοσοκομειακή φροντίδα, η οποία πολύ συχνά λαμβάνει χώρα εντός των 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) προς αναπνευστική υποστήριξη 

των πιο ευάλωτων ασθενών62. Μάλιστα, υποστηρίζεται πως αυτή η 

αυξημένη ζήτηση σε αναπνευστήρες είναι το κυρίαρχο πρόβλημα στην εν 

λόγω πανδημία και αποτελεί τον βασικό λόγο διαχωρισμού ασθενών, 

δεδομένης της παρατηρούμενης έλλειψης παγκοσμίως63. 

Συνοψίζοντας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού, 

παρατηρείται εν γένει μεγάλη ανάγκη για συγκεκριμένες παροχές, όπως 

αναπνευστήρες, οθόνες παρακολούθησης των ζωτικών σημείων των 

ασθενών, ενδοφλέβια και μη φάρμακα, προκειμένου να υπάρξει η 

μέγιστη δυνατή περίθαλψη για κάθε ασθενή64. Δεδομένου, λοιπόν, ότι 

ένας μεγάλος αριθμός νοσούντων χρήζει μηχανικής υποστήριξης προς 

ενίσχυση του αναπνευστικού του συστήματος, είναι πολύ πιθανό να μην 

υπάρχει επάρκεια των παρεχόμενων μέσων για όλους τους ασθενείς. Έτι 

                                                             
62 Ακριβοπούλου Χ., ό.π., σελ. 55 – 81 (56 - 57). 
63 Truog R., Mitchell C., Daley G., ibid, pp. 1973 – 1975 (1974). 
64 Emanuel E., Persad G. et al, ibid,  pp. 2049 – 2055 (2050). 
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περαιτέρω, η κατάσταση χειροτερεύει εξαιτίας της ανεπάρκειας του 

προσωπικού, ο αριθμός του οποίου δεν επαρκεί προς αντιμετώπιση όλων 

των περιστατικών65. Συνεπώς, οι αυξημένες νοσοκομειακές ανάγκες των 

νοσούντων σε συνδυασμό με την έλλειψη πόρων και προσωπικού 

επέβαλαν ουσιαστικά την εφαρμογή της μεθόδου triage, ή άλλως του 

διαχωρισμού των ασθενών. Όπως δε εύστοχα παρατηρήθηκε, με την 

ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας Covid-19, το δίλημμα των ιατρών δεν 

αφορούσε αποκλειστικά την επιλογή του ασθενή, ο οποίος θα λάβει 

αναπνευστικής υποστήριξης, αλλά επεκτάθηκε ακόμη και στην επιλογή 

των ασθενών, οι οποίοι θα νοσηλευθούν σε απλές κλίνες, δεδομένου ότι 

και σε αυτές παρατηρήθηκαν φαινόμενα ανεπάρκειας66. 

Πώς ακριβώς, λοιπόν, επηρέασε η πανδημία Covid-19 τόσο την χώρα 

μας όσο και τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, οδηγώντας αυτές στην 

εφαρμογή των κανόνων της ιατρικής των καταστροφών, όπου εντάσσεται 

και η μέθοδος του διαχωρισμού ασθενών; 

 

4.2. Η εξέλιξη της πανδημίας Covid-19 στην Ελλάδα και σε 

άλλες χώρες του πλανήτη 

 

4.2.1. Οι επιμέρους φάσεις της πανδημίας Covid-19 στη χώρα μας 

Αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην 

Ελλάδα, οφείλουμε να διακρίνουμε μεταξύ της λεγόμενης πρώτης φάσης 

της πανδημίας και της δεύτερης ή και τρίτης φάσης αυτής. Η πρώτη 

φάση αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα περίπου 7 – 8 μηνών, δηλαδή 

από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2020, οπότε και εμφανίστηκαν τα πρώτα 

κρούσματα στη χώρα μας, έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 

Η δεύτερη φάση αναφέρεται ουσιαστικά στην επιδημιολογική κατάσταση 

της χώρας από τον Οκτώβριο του 2020 και έπειτα, οπότε τα νοσοκομεία 

της χώρας ήρθαν αντιμέτωπα με το δεύτερο και το τρίτο «κύμα» του 

                                                             
65 Aziz A., Arabi Y. et al, ibid, pp. 1303–1325 (1309, 1314). 
66 Καρδίμης Θ., ό.π., σελ. 1290 – 1343 (1340). 
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κορονοϊού, ιδίως κατά τον Νοέμβριο του 2020 και τον Απρίλιο του 2021 

αντίστοιχα. Η ανωτέρω διάκριση είναι εξέχουσας σημασίας δεδομένων 

των διαφορετικών συνθηκών κάθε περιόδου, οι οποίες οδήγησαν και σε 

διαφορετική αντιμετώπιση της κρίσιμης αυτής κατάστασης. 

Πιο αναλυτικά, κατά το πρώτο διάστημα από την εμφάνιση του νέου 

κορονοϊού η κατάσταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ήπια και 

πλήρως ελεγχόμενη, δεδομένου ότι ο αριθμός των νοσούντων ήταν 

αρκετά χαμηλός, με αποτέλεσμα να μην παρατηρηθούν φαινόμενα 

διαλογής ασθενών, ήτοι εισαγωγής στην εντατική ενός ασθενούς έναντι 

άλλου. Πράγματι, την περίοδο αυτή το κράτος προέβη σε έκδοση γενικών 

οδηγιών περί προστασίας του πληθυσμού και συστάσεων περί ατομικής 

ευθύνης, καθώς και οδηγιών προς τους επαγγελματίες υγείας και τους 

χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων 

την αντιμετώπιση των ασθενών με λοίμωξη Covid-19 ανάλογα με τη 

βαρύτητα κάθε περιστατικού67. Μάλιστα, υιοθετήθηκε και η μέθοδος του 

τηλεφωνικού διαχωρισμού ασθενών προς παροχή ιατρικών υπηρεσιών εξ 

αποστάσεως σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα68. 

Δυστυχώς, όμως, η κατάσταση χειροτέρευσε δραματικά από το δεύτερο 

κύμα της πανδημίας και έπειτα, καθώς η αύξηση του αριθμού των 

ασθενών ανά ημέρα οδήγησε αναπόφευκτα στην εισαγωγή όλο και 

περισσότερων νοσούντων στα νοσοκομεία της χώρας και κατ’ επέκταση 

στις ΜΕΘ. Πράγματι, από τον Νοέμβριο του 2020 και έπειτα 

παρατηρήθηκε αρκετά συχνά πλήρης κάλυψη των διαθέσιμων κλινών 

για νοσούντες με κορονοϊό, ιδίως στις περιφέρειες της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης. Υπό αυτές τις συνθήκες, το εθνικό σύστημα υγείας 

δοκιμάστηκε όπως ποτέ άλλοτε, καθώς η έλλειψη κλινών και ιατρικών 

πόρων, ιδίως αναπνευστήρων, προς κάλυψη των αναγκών του συνόλου 

των ασθενών ήταν πλέον καθημερινό φαινόμενο, γεγονός που 

αναπόφευκτα οδήγησε σε μεγάλες λίστες αναμονής για είσοδο ασθενών 

σε ΜΕΘ ή ακόμη και σε διασωλήνωση ασθενών σε κοινές κλίνες. 

                                                             
67 Βλ. αναλυτικά το σύνολο των δημοσιευμένων οδηγιών στον ιστότοπο 
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/. 
68 Βλ. άρθρο 16 ΠΝΠ Α΄ 84/13.04.2020. 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
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Προς επίρρωση των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η παράθεση ορισμένων 

στατιστικών στοιχείων προερχόμενων από τις επιμέρους φάσεις της 

πανδημίας Covid-19 στην Ελλάδα69. Στις 5 Απριλίου 2020, κατά τη 

διάρκεια του λεγόμενου πρώτου «κύματος» της πανδημίας, 

καταγράφηκαν μόλις 62 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ ο 

συνολικός αριθμός των νοσούντων ανερχόταν σε 1735, εκ των οποίων οι 

93 νοσηλεύονταν εντός ΜΕΘ. Την 1η Δεκεμβρίου 2020, οπότε η χώρα 

βρισκόταν υπό το δεύτερο «κύμα», τα ημερήσια κρούσματα ανήλθαν σε 

2199, ενώ ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων από την έναρξη της 

πανδημίας είχε φτάσει σε 107470. Μάλιστα, ο αριθμός των 

διασωληνωμένων ασθενών ανερχόταν σε 596. Τέλος, στις 5 Απριλίου 

2021, κατά το τρίτο «κύμα» της πανδημίας, σημειώθηκαν 1866 νέα 

κρούσματα, ενώ συνολικά είχαν νοσήσει 277277 άνθρωποι. Παρότι δε ο 

ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων ήταν μειωμένος εν συγκρίσει με τον 

Δεκέμβριο του 2020, ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών ήταν 

αρκετά υψηλότερος, δεδομένου ότι καταγράφηκαν 759 ασθενείς εντός 

ΜΕΘ. 

Τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν με σαφήνεια τις έκτακτες 

συνθήκες υπερφόρτωσης του εθνικού συστήματος υγείας, από τις οποίες 

προέκυψε άμεσα ο κίνδυνος ανεπάρκειας των διαθέσιμων κλινών και 

ιατρικών πόρων εν γένει, ιδίως από τη δεύτερη φάση της πανδημίας και 

έπειτα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η αναμονή των ασθενών για 

διασωλήνωση ήταν πλέον πραγματικότητα σε πολλά νοσοκομεία, οι 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες δεν προέβησαν στην έκδοση ειδικών 

οδηγιών ή συστάσεων αναφορικά με τα προτεινόμενα κριτήρια 

προτεραιοποίησης ασθενών με λοίμωξη Covid-19 σε περίπτωση 

ισοβαρών περιστατικών, παρά αρκέστηκαν στην ανανέωση των ήδη 

υπαρχουσών οδηγιών προς αντιμετώπιση των νοσούντων εν γένει 

σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα.  

                                                             
69 Βλ. σχετικά τις ημερήσιες  εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από τον 
νέο κορονοϊό (COVID-19), οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο 
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/.  

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
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Το γεγονός αυτό προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, αν αναλογισθεί κανείς ότι 

η ανεπάρκεια εξοπλισμού και ιατρικών πόρων δεν ήταν άγνωστη στην 

Ελλάδα, όπως αποδεικνύει η έκδοση οδηγίας περί ορθολογικής χρήσης 

ιατρικού εξοπλισμού σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού. Όπως 

αντιλαμβάνεται κανείς, με τον τρόπο αυτό το ιατρικό προσωπικό βρέθηκε 

πλήρως εκτεθειμένο αναφορικά με τη διαχείριση περιστατικών ίσης 

βαρύτητας σε περίπτωση έλλειψης πόρων, καθώς έπρεπε να διαχειριστεί 

την κατάσταση κατά την κρίση του, χωρίς να διαθέτει έστω κάποιες 

ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές υπό μορφή συστάσεων. 

 

4.2.2. Η διαχείριση της πανδημίας Covid-19 από άλλες χώρες του 

πλανήτη: τα παραδείγματα της Ιταλίας, της Ισπανίας, του 

Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ 

Πέρα από τη χώρα μας, η έλλειψη κατάλληλων μέσων και προσωπικού 

οδήγησε σε καταστροφικά αποτελέσματα σε διάφορες χώρες του 

πλανήτη, μεταξύ των οποίων και η Ιταλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Μάλιστα, στις χώρες αυτές ο αριθμός των 

κρουσμάτων αυξανόταν ραγδαία ήδη από το πρώτο «κύμα» της 

πανδημίας, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί έλλειψη ιατρικών πόρων σε 

σύντομο χρονικό διάστημα.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω χώρες προέβησαν άμεσα στη 

δημοσιοποίηση πρωτοκόλλων σχετικά με τη διαλογή ασθενών σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ιατρικών πόρων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το 

γεγονός πως κάθε χώρα φαίνεται να εφάρμοσε διαφορετικά κριτήρια 

διαλογής προς παραχώρηση προτεραιότητας σε ασθενείς, με αποτέλεσμα 

να παρατηρούνται έντονες αποκλίσεις στην αξιολόγηση των τιθέμενων 

ηθικών αρχών.   

Η περίπτωση  της Ιταλίας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα εφαρμογής κανόνων διαλογής ασθενών, δεδομένου ότι η 

ταχύτατη εξάπλωση του ιού στην εν λόγω χώρα οδήγησε ήδη από τις 
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πρώτες εβδομάδες σε έλλειψη διαθέσιμων ιατρικών πόρων και κατ’ 

επέκταση στην ανάγκη προτεραιοποίησης ασθενών70. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, η Ιταλία στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στη θεωρία του 

ωφελιμισμού, παρέχοντας τους περιορισμένους πόρους σύμφωνα με τη 

μέγιστη δυνατή ωφέλεια για τον μέγιστο αριθμό ασθενών. Μάλιστα, δεν 

απέκλεισε την ύπαρξη ηλικιακών διακρίσεων κατά την επιλογή μεταξύ 

περισσότερων ασθενών71, ενώ αρνητικά λαμβάνονταν υπόψη και οι τυχόν 

προϋπάρχουσες ασθένειες, εφόσον περιόριζαν αισθητά τη 

λειτουργικότητα του ασθενή72. 

Από την άλλη πλευρά, το Ηνωμένο Βασίλειο τάχθηκε υπέρ της πλήρους 

απαγόρευσης των διακρίσεων και δη των ηλικιακών, προτάσσοντας σε 

γενικές γραμμές τη διάσωση των ασθενών με την καλύτερη πρόγνωση, 

ανεξάρτητα μάλιστα από το συνολικό προσδόκιμο ζωής τους73. 

Καθοριστικής σημασίας ήταν, λοιπόν, η κλινική αξιολόγηση εκάστου 

ασθενή, η οποία στηριζόταν σε αντικειμενικά ιατρικά κριτήρια. 

Τέλος, η Ισπανία και οι ΗΠΑ προτίμησαν την εφαρμογή των ήδη 

υπαρχόντων πρωτοκόλλων αναφορικά με τους κανόνες εισαγωγής σε 

ΜΕΘ, τα οποία προσάρμοσαν στις ανάγκες της πανδημίας. Εφαρμογή εν 

προκειμένω είχε το σύστημα διαλογής SOFA, το οποίο εξαιρεί από την 

παροχή της κατάλληλης φροντίδας ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα ή 

συνολικά χαμηλό προσδόκιμο ζωής, ενώ θεωρεί αποδεκτή την εφαρμογή 

ηλικιακών ή άλλων διακρίσεων. Μάλιστα, οι συστάσεις της Ισπανίας 

αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων και στο κριτήριο της κοινωνικής αξίας του 

ασθενή, με την έννοια της προσφοράς αυτού στην κοινωνία74. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδίως στις 

ΗΠΑ, τα νοσοκομεία των οποίων προέβησαν πολύ συχνά σε 

αδικαιολόγητες διακρίσεις αφήνοντας εκτός ΜΕΘ τόσο ασθενείς με 

                                                             
70 Βιδάλης Τ., ό.π., διαθέσιμο στον ιστότοπο www.constitutionalism.gr 
71 Emanuel E., Persad G. et al, ibid, pp. 2049 – 2055 (2049). 
72 Κρανιδιώτης Γ., ό.π., σελ. 399 – 407 (404)• Σαλαμούρα Μ., Κριτήρια επιλογής των 
ασθενών στις ΜΕΘ εν μέσω SARS-CoV-2 (COVID-19), Βιοηθικά, 6(2)/2020, σελ. 65 – 
73 (68 – 69). 
73 British Medical Association (BMA), COVID-19 – ethical issues. A guidance note, 
2020, pp. 1 – 9 (4), available at https://www.bma.org.uk/.  
74 Κρανιδιώτης Γ., ό.π., σελ. 399 – 407 (404). 

https://www.bma.org.uk/
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σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, όσο και ασθενείς προερχόμενους από τις 

κατώτερες κοινωνικές τάξεις75. 

 

4.3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

4.3.1. Ανακύπτοντα προβλήματα από την ανυπαρξία οδηγιών περί 

διαλογής ασθενών στο πλαίσιο ενός καταστροφικού γεγονότος 

Η ανυπαρξία σχετικών ρυθμίσεων περί διαλογής ασθενών κατά την 

επέλευση μιας καταστροφής συνεπάγεται σωρεία ανακύπτοντων 

προβλημάτων και ηθικών διλημμάτων στο πρόσωπο του ιατρού. 

Κατά την επέλευση ενός καταστροφικού γεγονότος, ο ιατρός θα πρέπει 

αναγκαστικά να προβεί σε διαχωρισμό ασθενών (triage), έτσι ώστε να 

λάβουν υποστήριξη τα πρόσωπα εκείνα, των οποίων η ζωή κινδυνεύει 

άμεσα, με αποτέλεσμα να στερούνται αποτελεσματικής κλινικής 

φροντίδας λοιπά πρόσωπα, των οποίων η κλινική κατάσταση είναι μεν 

σοβαρή, όχι όμως κρίσιμη. Όσο έντονο και αν φαντάζει το ανωτέρω ηθικό 

δίλημμα του ιατρού, δεν δύναται να συγκριθεί με την περίπτωση εκείνη 

κατά την οποία οφείλει να επιλέξει μεταξύ περισσότερων ασθενών ίσης 

βαρύτητας, εκ των οποίων χρήζουν όλοι άμεσης φροντίδας.  

Πράγματι, ο απόλυτος χαρακτήρας της προστασίας της ανθρώπινης 

ζωής, με την έννοια ότι η αξία της ζωής εκάστου ανθρώπου είναι 

αδιαμφισβήτητη76, καθίσταται εμπόδιο στην επιλογή μεταξύ δύο 

ασθενών, των οποίων η ζωή κινδυνεύει εξίσου, με αποτέλεσμα να μην 

προκύπτει ζήτημα στάθμισης διαφορετικών έννομων αγαθών. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με την εν γένει απαγόρευση των διακρίσεων κατά την 

                                                             
75 Reid L., ibid, pp. 526 – 530 (527)• Ακριβοπούλου Χ., ό.π., σελ. 55 – 81 (76 – 79). 
76 Στην πραγματικότητα, η ποινική προστασία του έννομου αγαθού της ζωής είναι 
σχετική, καθώς περιορίζεται από την ίδια την έννομη τάξη, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της και να αποφευχθούν βαρύτατες προσβολές της. 
Βλ. σχετικά Ανδρουλάκη Ν., Ποινικόν Δίκαιον – Ειδικόν Μέρος, τόμος Α΄, εκδ. Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, 1974, σελ. 18 – 19, όπου υποστηρίζεται ότι η απόλυτη προστασία της 
ανθρώπινης ζωής δεν θα επέτρεπε την άρση του άδικου χαρακτήρα μιας 
ανθρωποκτονίας τελούμενης σε άμυνα. 
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άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, όπως αυτή αναλύθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, αιτιολογούν πλήρως το αδιέξοδο στο οποίο 

μπορεί να βρεθεί ο ιατρός. 

Με ποιον τρόπο, λοιπόν, θα μπορούσε να ενισχυθεί ο ιατρός στο 

δύσκολο έργο της επιλογής; 

 

4.3.2. Η ανάγκη θέσπισης ρυθμίσεων αναφορικά με τους 

εφαρμοστέους κανόνες διαλογής ασθενών κατά την επέλευση 

ενός καταστροφικού γεγονότος 

Είναι γεγονός πως η επέλευση της πανδημίας Covid-19 επανέφερε στο 

προσκήνιο τις συζητήσεις περί αναγκαιότητας θέσπισης ρυθμίσεων περί 

διαλογής ασθενών στο πλαίσιο της ιατρικής των καταστροφών. Από την 

παράθεση των ανωτέρω στοιχείων αναφορικά με τη διαχείριση της 

πανδημίας σε διάφορες χώρες του πλανήτη, εύλογα αναρωτιέται κανείς 

που αποσκοπεί εντέλει η ύπαρξη κανόνων διαλογής ασθενών κατά την 

αντιμετώπιση μιας οποιασδήποτε καταστροφής. 

Η ιδιαίτερη σημασία της έκδοσης τέτοιου είδους κανόνων αναφορικά με 

τη διαχείριση κρίσεων επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι καταστροφές 

αποτελούν ένα ιδιαίτερα σύνηθες φαινόμενο, το οποίο δεν πρόκειται να 

εκλείψει. Μέσα από την έγκαιρη θέσπιση σχετικών ρυθμίσεων, η 

εκάστοτε κυβέρνηση αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία, ούσα καλύτερα 

προετοιμασμένη για μια τέτοια κατάσταση77. Πράγματι, η διαχείριση 

μιας καταστροφής εκ μέρους της πολιτείας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

κάποιους ελάχιστους κανόνες πάντοτε με γνώμονα τη μέγιστη ωφέλεια 

της κοινωνίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποφυγή 

περιστατικών διαφθοράς, στην ύπαρξη ασφάλειας δικαίου και την 

εφαρμογή των κανόνων της ουσιαστικής ισότητας κατά τη χρήση των 

διαθέσιμων ιατρικών πόρων και την εν γένει παροχή ιατρικών υπηρεσιών 

                                                             
77 Institute of Medicine (IOM), Crisis Standards of Care: A Systems Framework for 
Catastrophic Disaster Response, National Academies Press, Vol. 1, 2012, pp. 57. 
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στους ασθενείς78. Μάλιστα, προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων 

απαραίτητη είναι η δημοσιοποίηση των εν λόγω κανόνων, έτσι ώστε να 

δύναται να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος, πέρα από το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό. 

Ωστόσο, ως λόγος υψίστης σημασίας θα πρέπει να θεωρείται η απαλλαγή 

του ιατρού από το δίλημμα της επιλογής μεταξύ περισσότερων ασθενών, 

δεδομένου ότι κάθε ιατρός τόσο κατά τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων 

του, όσο και στο πλαίσιο της ιατρικής των καταστροφών θα πρέπει να 

λειτουργεί υπό την προστασία του κράτους δικαίου79. Με άλλα λόγια, η 

πρόθεση πίσω από τη θέσπιση κανόνων διαλογής ασθενών είναι η 

υποστήριξη των ιατρών της πρώτης γραμμής, όταν έρχονται αντιμέτωποι 

με μια δύσκολη ή φαινομενικά αδύνατη απόφαση. 

Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαία η θέσπιση σε εθνικό επίπεδο ενός 

ρυθμιστικού πλαισίου προς παροχή οδηγιών διαχείρισης κρίσιμων 

καταστάσεων και κανόνων διαλογής ασθενών, προκειμένου ο ιατρός να 

μη χρειαστεί να έρθει αντιμέτωπος με το φρικτό καθήκον της επιλογής 

μεταξύ περισσότερων ασθενών χωρίς να συνεπικουρείται από 

αντικειμενικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες ελαφρύνουν έστω και 

λίγο το ηθικό βάρος της επιλογής80. Εκ των πραγμάτων, όταν οι 

απαιτήσεις για τεχνολογικό εξοπλισμό υπερβούν τις δυνατότητες του 

συστήματος υγείας, ο ιατρός θα κληθεί να επιλέξει μεταξύ περισσότερων 

ασθενών81. Ωστόσο, το ιδιαίτερο ηθικό βάρος της εν λόγω απόφασης 

μπορεί σε κάθε περίπτωση να μειωθεί με την ύπαρξη σχετικών οδηγιών 

και την παροχή σχετικής προστασίας στο ιατρικό προσωπικό. 

Είναι, βέβαια, αυτονόητο πως η θέσπιση ενός ενιαίου πρωτοκόλλου περί 

εφαρμογής κανόνων διαλογής ασθενών στη χώρα μας δεν δύναται να 

                                                             
78 Βιδάλης Τ., Σαββάκης Χ., Triage, Βιοηθικά, 7(1)/2021, σελ. 2 – 4 (3). 
79 Emanuel E., Persad G. et al, ibid, pp. 2049 – 2055 (2054)• Βιδάλης Τ., ό.π., 
διαθέσιμο στον ιστότοπο www.constitutionalism.gr 
80 Σαλαμούρα Μ., ό.π., σελ. 65 – 73 (69)• Kreh A. et al, Ethical and psychosocial 
considerations for hospital personnel in the Covid-19 crisis: Moral injury and 
resilience, PLOS ONE, 16(4)/2021, pp. 1 – 17 (3 – 4), όπου αναφέρονται και όλες οι 
ψυχολογικές επιπτώσεις από το βάρος της επιλογής μεταξύ περισσότερων ασθενών. 
81 Καρδίμης Θ., ό.π., σελ. 1290 – 1343 (1340). 
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λάβει τη μορφή κανόνα δικαίου, καθώς κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν 

έμμεση νομιμοποίηση αφαίρεσης ανθρώπινων ζωών, προσκρούοντας στις 

διατάξεις του Συντάγματος περί απόλυτης προστασίας της ανθρώπινης 

ζωής. Από την άλλη πλευρά, είναι άτοπο να μην υπάρχει σχετική γενική 

ρύθμιση για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, όπως η κατηγοριοποίηση 

ανθρώπων βάσει της κατάστασης της υγείας τους. Θα πρέπει, λοιπόν, να 

θεωρείται επιτρεπτή η θέσπιση συστάσεων, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα, 

προκειμένου να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια στους θεράποντες 

ιατρούς. 

 

5. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Είναι γεγονός πως σε περίπτωση πρόκλησης σωματικής βλάβης ή 

θανάτου σε ασθενή γεννάται το ζήτημα της ποινικής ευθύνης του ιατρού 

λόγω προσβολής έννομων αγαθών του ασθενή και κατ’ επέκταση 

παραβίασης των σχετικών διατάξεων του ΚΙΔ και του ΠΚ. Η εν λόγω 

ποινική ευθύνη, παρότι εμφανίζεται συνήθως σε περιπτώσεις ιατρικού 

σφάλματος, δεν αποκλείεται να εξετασθεί και υπό έκτακτες συνθήκες, 

όπου ο ιατρός ασκεί το επάγγελμά του σύμφωνα με τους κανόνες της 

ιατρικής των καταστροφών82. Προς κατανόηση των ανακύπτοντων 

ζητημάτων, τα οποία θα διερευνηθούν στη συνέχεια, κρίνεται σκόπιμη η 

παράθεση ορισμένων υποθετικών πραγματικών περιστατικών.  

Ας υποθέσουμε ότι η επέλευση μιας φυσικής καταστροφής, όπως για 

παράδειγμα ενός ιδιαίτερα μεγάλου σεισμού, προκαλεί σε σύντομο 

                                                             
82 Η έννοια του ιατρικού σφάλματος διακρίνεται από τη θεωρία σε τρία στάδια, ανάλογα 
με το χρονικό σημείο παρέκκλισης του ιατρού από την ενδεδειγμένη συμπεριφορά 
σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Εμφανίζεται, λοιπόν, στο στάδιο της 
πρόγνωσης, στο στάδιο εκτέλεσης των θεραπευτικών ενεργειών και στο στάδιο μετέπειτα 
παρακολούθησης του ασθενή. Μάλιστα, στην πράξη συχνά γίνεται δεκτό πως η έννοια 
της ιατρικής ευθύνης ταυτίζεται με αυτήν του ιατρικού σφάλματος. Βλ. σχετικά 
Κουτσούκο Ε., Η ιατρική ευθύνη στο πεδίο του ποινικού δικαίου, ΔωδΝομ 2/2020, σελ. 
156 – 164 (157 – 158). Πρβλ. Αβραμίδου Ε., Ζητήματα αιτιώδους συνδέσμου και 
αντικειμενικού καταλογισμού στην ιατρική αμέλεια, ΠειρΝ 4/2019, σελ. 293 – 308 
(295 – 297), όπου η συγγραφέας προβαίνει σε εν μέρει διαφορετική κατηγοριοποίηση. 
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χρονικό διάστημα εκτεταμένες καταστροφές και μεγάλο αριθμό 

τραυματιών, οι οποίοι δεν δύνανται να λάβουν συγχρόνως της αναγκαίας 

περίθαλψης λόγω ανεπάρκειας πόρων ή/και προσωπικού. Ο ιατρός, 

λοιπόν, ο οποίος κλήθηκε προς παροχή ιατρικής βοήθειας στο σημείο 

της καταστροφής, επιλαμβάνεται της φροντίδας ενός βαρύτατα 

τραυματισμένου προσώπου, του οποίου η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, 

έναντι ενός άλλου του οποίου τα τραύματα είναι μεν σοβαρά, χωρίς 

ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του άμεσα. Ωστόσο, παρότι ο δεύτερος 

τραυματίας δεν οδηγήθηκε στο θάνατο, η κατάσταση της υγείας του 

επιδεινώθηκε αρκετά, με αποτέλεσμα να υποστεί μόνιμη βλάβη στα κάτω 

άκρα, η οποία θα είχε αποφευχθεί, εάν ο ιατρός προέβαινε σε άμεση 

διάσωση και περίθαλψη αυτού.  

Επιπλέον, έστω ότι σε ένα νοσοκομείο βρίσκονται δύο ασθενείς με Covid-

19, των οποίων η κατάσταση είναι εξίσου κρίσιμη και χρήζουν άμεσα 

διασωλήνωσης, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους. 

Δυστυχώς, όμως, υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην εντατική μόνο για έναν 

επιπλέον ασθενή, με αποτέλεσμα ο ιατρός να πρέπει να επιλέξει μεταξύ 

των δύο προσώπων. Από την επιλογή αυτή, ωστόσο, προκαλείται θάνατος 

του άλλου ασθενή, ο οποίος δεν έλαβε της απαραίτητης φροντίδας εντός 

της εντατικής.  

Παρά τις φαινομενικές διαφορές τους, τα ανωτέρω υποθετικά 

παραδείγματα θέτουν το εξής κοινό ερώτημα: Υπάρχει εν προκειμένω 

ποινική ευθύνη του ιατρού στο πλαίσιο του τελούμενου διαχωρισμού 

(triage) των ασθενών; 

 

5.1. Προβληματισμοί σε επίπεδο αντικειμενικής υπόστασης: 

Ενέργεια ή παράλειψη του ιατρού; 

 

5.1.1. Ανάλυση των άρθρων 14 και 15 ΠΚ: προϋποθέσεις ύπαρξης 

ενέργειας ή παράλειψης 
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Σύμφωνα με το άρθρο 14 ΠΚ,  στην έννοια της αξιόποινης πράξης 

εντάσσεται τόσο η ενέργεια όσο και η παράλειψη. Η αναζήτηση, λοιπόν, 

της ποινικής ευθύνης του ιατρού για την επιδείνωση της υγείας ή και το 

θάνατο ενός ασθενή, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, άρχεται από την 

εξέταση του είδους της τελούμενης από τον ιατρό πράξης, δηλαδή το 

κατά πόσο η επιλογή ενός ασθενή έναντι άλλου αντιστοιχεί σε κάποια 

αξιόποινη ενέργεια ή παράλειψη. 

Υπενθυμίζεται πως ως πράξη, με τη στενή έννοια του όρου, νοείται κάθε 

αυτοκυβερνούμενη σωματική κίνηση ενός ανθρώπου (ενέργεια), η οποία 

γίνεται αντιληπτή στον εξωτερικό κόσμο και στρέφεται κατά ενός ή 

περισσότερων προσώπων, επενεργώντας έτσι τόσο στον φυσικό όσο και 

στον κοινωνικό κόσμο83. Από την άλλη πλευρά, στην έννοια της 

παράλειψης εντάσσεται κάθε ανάσχεση σωματικής κίνησης (αδράνεια), η 

οποία επίσης γίνεται αντιληπτή στον εξωτερικό κόσμο και προσβάλλει 

έννομα αγαθά τρίτων λόγω της μη τέλεσης της αναμενόμενης ενέργειας84. 

Ήδη, λοιπόν, από τον νόμο αναγνωρίζεται ρητά σε γενικό επίπεδο και η 

παράλειψη ως είδος συμπεριφοράς, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως έγκλημα85.  

Μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ύπαρξη σε κάθε περίπτωση 

αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της ενέργειας ή παράλειψης του δράστη και 

του επελθόντος αποτελέσματος. Συνεπώς, το αποτέλεσμα θα πρέπει 

πράγματι να μπορεί να αποδοθεί στον δράστη συνδεόμενο με την πράξη 

του, γεγονός που είναι συχνά δύσκολο να αποδειχθεί σε περιπτώσεις 

χρονικής ή και τοπικής απόστασης μεταξύ πράξης και αποτελέσματος. 

Εν προκειμένω, ως επικρατέστερη θεωρία, η οποία εφαρμόζεται και από 

τη νομολογία, εμφανίζεται η θεωρία του ισοδυνάμου των όρων, σύμφωνα 

με την οποία οποιαδήποτε πράξη, ως όρος της αιτιώδους διαδρομής, 

                                                             
83 Μανωλεδάκης Ι., Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., Ποινικό Δίκαιο 
– Επιτομή Γενικού Μέρους, εκδ. Σάκκουλα, Ζ’ έκδοση, 2005, σελ. 177 – 185• 
Παρασκευόπουλος Ν., Τα θεμέλια του ποινικού δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, 2η έκδ., 2020, 
σελ. 93 – 96. 
84 Μανωλεδάκης Ι., Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., ό.π., σελ. 186 – 
189. 
85Παπακυριάκου Θ., Οριοθέτηση της ποινικής ευθύνης για παραλείψεις, εκδ. 
Σάκκουλα, 2014, σελ. 167. 
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θεωρείται αιτία του αποτελέσματος, εφόσον συνέβαλε στην επέλευση 

αυτού86. Ωστόσο, δεδομένου ότι η εν λόγω θεωρία δέχεται συχνά 

επικρίσεις λόγω του ευρέος περιεχομένου της, προτιμητέα φαίνεται η 

θεωρία της φυσικής ενότητας της πράξης87. Σύμφωνα με αυτήν, η έννοια 

της ενέργειας περιλαμβάνει τόσο την ενέργεια που οδηγεί άμεσα στο 

αποτέλεσμα, όσο και εκείνη που εγκλωβίζει ουσιαστικά το θύμα, το 

οποίο με τη δική του ενέργεια οδηγείται εντέλει στο ίδιο αποτέλεσμα. 

Αντίστοιχα, προκειμένου μια συμπεριφορά να χαρακτηριστεί ως 

παράλειψη απαιτείται η κοινωνικά αναμενόμενη ενέργεια, η οποία εν 

προκειμένω παραλείπεται, να εμπόδιζε τη δημιουργία ή την εξέλιξη ενός 

κινδύνου προσβολής εννόμων αγαθών88.  Με άλλα λόγια, θα πρέπει να 

θεωρείται σχεδόν βέβαιη η μη επέλευση του αποτελέσματος, εάν ο 

δράστης προέβαινε στην απαραίτητη ενέργεια. 

Αναφορικά με τα εγκλήματα παράλειψης, οφείλουμε να επισημάνουμε 

πως διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα γνήσιας και μη γνήσιας 

παράλειψης ή άλλως δια παραλείψεως τελούμενα εγκλήματα ενέργειας 

κατά τον Ανδρουλάκη89. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται αυτά, τα 

οποία είναι τυποποιημένα στον Ποινικό Κώδικα ως εγκλήματα 

παράλειψης, με την έννοια ότι απαιτείται μια αδράνεια για την πλήρωση 

της αντικειμενικής υπόστασης. Αντιθέτως, στη δεύτερη κατηγορία 

ανήκουν τα εγκλήματα εκείνα, των οποίων η αντικειμενική υπόσταση 

πληρείται με την τέλεση μιας ενέργειας, με αποτέλεσμα η πρόκληση του 

ίδιου αποτελέσματος με παράλειψη να μην τυποποιείται ευθέως στη 

διάταξη, αλλά να συνάγεται έμμεσα σε συνδυασμό με το άρθρο 15 ΠΚ. 

Επομένως, μέσω του άρθρου αυτού προτάσσεται η εξίσωση της ποινικής 

                                                             
86 Βλ. σχετικά Αβραμίδου Ε., ό.π., σελ. 293 – 308 (293). Αναφορικά με το σύνολο των 
θεωριών περί αιτιώδους συνάφειας βλ. και Φράγκο Κ., Online κατ’ άρθρο ερμηνεία 
Ποινικού Κώδικα, εκδ. Σάκκουλα, 2019, άρθρο 14 παρ. 27 – 34. 
87 Πρβλ. Παρασκευόπουλο Ν., ό.π., σελ. 97 - 103, όπου κατόπιν ανάλυσης της έννοιας 
της αιτιώδους συνάφειας και των προβληματισμών γύρω από την εξακρίβωσή της, 
υποστηρίζεται πως η θεωρία της φυσικής ενότητας δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνη 
της, αλλά σε συνδυασμό με την κοινωνική αιτιότητα/ενότητα της πράξης. 
88 Μανωλεδάκης Ι., Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., ό.π., σελ. 203, 
208. 
89 Ανδρουλάκης Ν., Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος, Τόμος Ι, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 
2006, σελ. 179 – 180• Ομοίως και Χωραφάς Ν., Ποινικόν Δίκαιον, Τόμος Α, εκδ. Αφοί 
Π. Σάκκουλα, 1978, σελ. 160, 167. 
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απαξίας μεταξύ μιας παράλειψης προς αποτροπή και μιας ενέργειας 

πρόκλησης του ίδιου αξιόποινου αποτελέσματος90. 

Ως προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 15 ΠΚ τίθενται οι εξής: α) 

παράλειψη, με την έννοια της ανάσχεσης κοινωνικά αναμενόμενης 

μυϊκής κίνησης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα 

ενέργειας91, β) πρόκληση αποτελέσματος στον εξωτερικό κόσμο, το οποίο 

τιμωρείται εφόσον προκλήθηκε με κίνηση, γ) αιτιώδης σύνδεσμος 

παράλειψης και αποτελέσματος, δ) η αναμενόμενη μυϊκή κίνηση προς 

αποτροπή του αποτελέσματος να αποτελεί ιδιαίτερη νομική υποχρέωση 

του δράστη.  

Αναφορικά με την έννοια της ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης, ως τέτοια 

χαρακτηρίζεται κάθε ειδική υποχρέωση, η οποία αποδίδεται σε ένα 

συγκεκριμένο πρόσωπο από το νόμο, μια σύμβαση ή προηγούμενη 

επικίνδυνη ενέργεια του ίδιου92. Κατά κύριο λόγο, λοιπόν, η υποχρέωση 

θα πρέπει να προέρχεται από το ίδιο το δίκαιο και όχι από τους 

ευρύτερους κανόνες κοινωνικής συμβίωσης93. Είναι δε αυτονόητο πως η 

υποχρέωση θα πρέπει να αφορά την παρεμπόδιση επέλευσης ενός 

συγκεκριμένου αποτελέσματος και όχι την γενική αποτροπή επέλευσης 

αρνητικών συνεπειών94. 

Ειδικά για τον ιατρό, η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση αυτού μπορεί να 

προκύψει είτε μέσω εκούσιας ανάληψης είτε μέσω νομοθετικής 

επιφόρτισης. Ως εκούσια ανάληψη λογίζεται η ιδιωτική σύμβαση 

παροχής ιατρικών υπηρεσιών, η οποία συνάπτεται άμεσα μεταξύ ιατρού 

και ασθενή ή έμμεσα με τον ιδιωτικό φορέα όπου εργάζεται ο ιατρός. 

Από την άλλη πλευρά, περίπτωση νομοθετικής επιφόρτισης υπάρχει όταν 

                                                             
90 Παπακυριάκου Θ., ό.π., σελ. 167. 
91Συμεωνίδου – Καστανίδου Ε., Η ποινική ευθύνη σε περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών, ΔιΔικ 1/2020, σελ. 84 – 91 (84). 
92 Παρασκευόπουλος Ν., ό.π., σελ. 134 – 135, όπου αναφέρονται και παραδείγματα για 
κάθε περίπτωση. Ομοίως, Φράγκος Κ., ό.π., 2019, άρθρο 15, παρ. 9 – 19. 
93 Εξαίρεση στον εν λόγω κανόνα θέτει η περίπτωση εκούσιας ανάληψης υποχρέωσης 
προερχόμενης από τις λεγόμενες σχέσεις κοινωνικής αβροφροσύνης, η οποία 
εξομοιώνεται με νομική σύμβαση. Βλ. σχετικά Μανωλεδάκη Ι., Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., 
Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., ό.π., σελ. 357. 
94 Παπακυριάκου Θ., ό.π., σελ. 168 – 170. 
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ο ιατρός έχει συμβληθεί με κρατικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών. 

Είναι δε λογικό πως στην δεύτερη περίπτωση δυσχεραίνει η δυνατότητα 

προσδιορισμού των επαγγελματικών υποχρεώσεων από τον ίδιο τον ιατρό, 

δεδομένου ότι αυτές έχουν ήδη προσδιοριστεί από τον νόμο95.  

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 

και ιδίως τα άρθρα 2 και 9 αυτού. Εξέχουσας σημασίας θεωρούνται 

μάλιστα οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 9 ΚΙΔ, οι 

οποίες επιβάλλουν στον ιατρό την παροχή της απαραίτητης φροντίδας σε 

όποιον έχει ανάγκη, εφόσον πρόκειται για επείγοντα περιστατικά ή 

έκτακτες καταστάσεις μαζικής καταστροφής96. Υπό την έννοια αυτή, είναι 

αδιάφορη η ύπαρξη σύμφωνης γνώμης του ιατρού, η οποία 

προϋποτίθεται για την κατάρτιση μιας ιδιωτικής σύμβασης, καθώς ο 

ιατρός υποχρεούται σε παροχή της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης σε 

κάθε ασθενή, ακόμη κι αν αυτή περιορίζεται στην παροχή πρώτων 

βοηθειών, ακριβώς λόγω της καθιέρωσης ειδικής υποχρέωσής του εκ του 

νόμου97. Μάλιστα, ο ιατρός θεωρείται υπεύθυνος και για την μεταφορά 

του προσώπου στον αρμόδιο ιατρό ή νοσοκομείο, εφόσον η αρχική 

περίθαλψη έλαβε χώρα στο σημείο του συμβάντος. 

Συνοψίζοντας, κάθε θεράπων ιατρός, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για 

τη φροντίδα ενός προσώπου και εγγυητής της ασφάλειάς του98, αποκτά 

ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τέλεση όλων των ενδεικνυόμενων 

ενεργειών προς διάσωση του εν λόγω ασθενή99. 

 

                                                             
95 Βλ. σχετικά Φράγκο Κ., ό.π., 2019, άρθρο 15, παρ. 23 – 24, όπου αναφέρονται και 
επιμέρους παραδείγματα των υποχρεώσεων ενός ιατρού. 
96 Σακελλαροπούλου Β., ό.π., σελ. 82 – 83. 
97 Παπακυριάκου Θ., ό.π., σελ. 509 – 513. 
98 Η εγγυητική θέση του ιατρού απέναντι στον ασθενή γίνεται ευρέως αποδεκτή από τη 
νομολογία και αναφέρεται στο ρόλο προστασίας και ασφάλειας της ζωής του ασθενή, 
τον οποίο ο ιατρός αναλαμβάνει με την ανάληψη ενός περιστατικού. Βλ. σχετικά 
ΠλημμΒολ 589/2018, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS, ΑΠ 669/2011, 
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS, ΑΠ 1034/2013, Τράπεζα Νομικών 
Πληροφοριών NOMOS, ΑΠ 939/2020, ΠοινΔικ 4/2021, σελ. 549 – 565.    
99 Φράγκος Κ., Ιατρική ευθύνη, εκδ. Σάκκουλα, 2018, σελ. 27, 280. 
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5.1.2. Υπαγωγή υποθετικών πραγματικών περιστατικών στις διατάξεις του 

ΠΚ – Τα πιθανά τελούμενα εγκλήματα από τον ιατρό 

Έχοντας υπενθυμίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της ενέργειας και της 

παράλειψης, μπορούμε να επιστρέψουμε στις αρχικώς διαμορφωθείσες 

υποθέσεις αναφορικά με την ευθύνη του ιατρού σε περίπτωση επιλογής 

μεταξύ δύο ασθενών. Είναι εμφανές πως η άφεση ενός ασθενή χωρίς την 

αναγκαία περίθαλψη αντιστοιχεί σε παράλειψη του ιατρού, ο οποίος εν 

προκειμένω δεν προχωρά στην αναμενόμενη κοινωνική ενέργεια, με 

αποτέλεσμα να προκληθεί επιδείνωση της υγείας του ασθενή ή και 

θάνατος αυτού. Πληρούνται, λοιπόν, όλες οι προϋποθέσεις τέλεσης ενός 

εγκλήματος δια παραλείψεως. 

Πράγματι, δεδομένου ότι η δυνατότητα ενέργειας κρίνεται ξεχωριστά 

προς κάθε πρόσωπο και όχι συγχρόνως, προκύπτει ότι ο ιατρός είχε σε 

κάθε περίπτωση δυνατότητα ενέργειας, εφόσον μπορούσε να επιλέξει τον 

άλλον ασθενή αντί αυτού που τελικά επέλεξε. Με άλλα λόγια, είναι 

λανθασμένη η θέση η οποία υποστηρίζει ανυπαρξία δυνατότητας 

ενέργειας του ιατρού, με το επιχείρημα ότι η επιλογή του ενός ασθενή 

αυτομάτως οδηγεί σε αδυναμία ενέργειας έναντι του άλλου100. 

Μάλιστα, εφόσον υπάρχει όχι μόνο δυνατότητα ενέργειας, αλλά και 

ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, η παράλειψη 

περίθαλψης ενός ασθενή από την οποία προκύπτει άμεσα ο θάνατος ή η 

εν γένει επιδείνωση της υγείας του ως αποτέλεσμα, πληροί όλα τα 

στοιχεία μιας αξιόποινης πράξης τελούμενης δια παραλείψεως. Απομένει 

μόνο να εξετάσουμε ποιας ή ποιων αξιόποινων πράξεων η αντικειμενική 

υπόσταση πληρείται. 

Αναφορικά με το πρώτο υποθετικό παράδειγμα, όπου η παράλειψη 

άμεσης παροχής ιατρικής βοήθειας οδήγησε σε μόνιμη σωματική βλάβη 

του τραυματία, χωρίς ωστόσο να επέλθει ο θάνατος αυτού, φαίνεται πως 

                                                             
100 Βλ. σχετικά Μανωλεδάκη Ι., Ποινικό Δίκαιο – Γενική Θεωρία, εκδ. Σάκκουλα, 2004, 
σελ. 903 – 904, όπου υποστηρίζεται ότι η άφεση ενός εξίσου τραυματισμένου 
προσώπου χωρίς την κατάλληλη ιατρική φροντίδα δεν συνιστά καν παράλειψη του 
ιατρού, δεδομένου ότι αυτός έχει απλά μια γενική υποχρέωση διάσωσης οποιουδήποτε 
ασθενή ίσης βαρύτητας και το όποιο δίλημμα επιλογής είναι νομικά αδιάφορο. 
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πληρείται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της βαριάς 

σωματικής βλάβης. Ανάλογα δε με την ύπαρξη δόλου ή αμέλειας στο 

πρόσωπο του ιατρού, ζήτημα το οποίο θα εξεταστεί στη συνέχεια, 

εφαρμοστέο θα είναι το άρθρο 310 ΠΚ ή το άρθρο 314 ΠΚ. 

Εξυπακούεται πως, εάν η υφιστάμενη βλάβη ήταν ελαφρύτερη, θα 

γινόταν λόγος για το έγκλημα της απλής ή επικίνδυνης σωματικής 

βλάβης (άρθρα 308 και 309 ΠΚ). 

Εάν, όμως, η παράλειψη του ιατρού οδήγησε στο θάνατο του ασθενή, 

όπως συμβαίνει στο δεύτερο υποθετικό παράδειγμα, θα πληρείται η 

αντικειμενική υπόσταση της ανθρωποκτονίας. Ανάλογα δε με τον βαθμό 

υπαιτιότητας του ιατρού, το κατά πόσο δηλαδή αποδεχόταν ή όχι την 

επέλευση του θανάτου ως αποτέλεσμα, η ενδεχόμενη δίωξη θα στηρίζεται 

είτε στο άρθρο 299 παρ.1 ΠΚ είτε στο άρθρο 302 ΠΚ.  

Δεδομένου δε ότι όλα τα προαναφερθέντα εγκλήματα είναι μη γνήσιας 

παράλειψης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνδυάζονται με το άρθρο 

15 ΠΚ. Μάλιστα, η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του ιατρού αποτελεί εν 

προκειμένω στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης καθενός 

εγκλήματος101. 

Ωστόσο, αντί των ανωτέρω εγκλημάτων, υποστηρίζεται πως ένας ιατρός 

μπορεί να κατηγορηθεί για το έγκλημα της έκθεσης (άρθρο 306 παρ.1 

περ.β΄ ΠΚ)102. Το εν λόγω έγκλημα, το οποίο είναι γνήσιο έγκλημα 

παράλειψης, εντάσσεται στην κατηγορία των εγκλημάτων συγκεκριμένης 

διακινδύνευσης, με αποτέλεσμα να θεωρείται ολοκληρωμένο ήδη από τη 

θέση του ασθενή σε κίνδυνο, ακόμη κι αν αυτός εντέλει διασωθεί103.  

Υποκειμενικά απαιτείται πάντοτε δόλος, ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει 

τόσο την παράλειψη όσο και τη συνεπαγόμενη επαύξηση του κινδύνου 

                                                             
101 Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών, εκδ. Νομική 
Βιβλιοθήκη, 3η έκδοση, 2016, σελ. 36, 61. 
102 Αναφορικά με ζητήματα συρροής μεταξύ των εγκλημάτων της έκθεσης και της 
ανθρωποκτονίας ή της σωματικής βλάβης βλ. Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., ό.π., 2016, 
σελ. 112 – 113. 
103Σατλάνης Χ., Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος, εκδ. Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2η έκδοση, 2019, σελ.235• Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., ό.π., 2016, σελ. 
102. 
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ζωής του ασθενή. Συνεπώς, εν προκειμένω ο ιατρός δεν αποδέχεται ούτε 

το θάνατο, ούτε τη σωματική βλάβη του ασθενή, παρά μόνο τον κίνδυνο 

ζωής αυτού. Στην περίπτωση αυτή, η επέλευση βαριάς βλάβης της υγείας 

ή θανάτου του ασθενή λογίζεται ως επιβαρυντική περίσταση, σύμφωνα 

με την 2η παράγραφο του άρθρου 306 ΠΚ.  

 

5.2. Προβληματισμοί σε επίπεδο υποκειμενικής υπόστασης: 

Δόλος ή αμέλεια του ιατρού; 

Έχοντας εξετάσει το ζήτημα του τελούμενου εγκλήματος από πλευράς 

αντικειμενικής υπόστασης, σκόπιμο κρίνεται να προσδιορίσουμε εν 

συνεχεία τον βαθμό υπαιτιότητας του ιατρού, εξετάζοντας τη στάση του 

απέναντι στο επερχόμενο αποτέλεσμα, προκειμένου να συμπεράνουμε 

κατά πόσο η πράξη του οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια αυτού. 

 

5.2.1. Προϋποθέσεις ύπαρξης δόλου (άρθρο 27 ΠΚ) 

Αναφορικά με τον δόλο, οφείλουμε αρχικά να τονίσουμε πως η νομική 

έννοια αυτού διαφέρει από την καθημερινή. Με άλλα λόγια, ως δόλος 

σύμφωνα με το άρθρο 27 ΠΚ, νοείται η γνώση και θέληση ή έστω 

αποδοχή τέλεσης της πράξης, καθώς και του αποτελέσματος αυτής. Με 

την έννοια αυτή, ο νομικός δόλος πρέπει να διακρίνεται από την 

λεγόμενη δολιότητα ενός προσώπου, η οποία ταυτίζεται με την 

κακοβουλία αυτού και την προσπάθεια εξαπάτησης και εκμετάλλευσης 

άλλων.  

Υπενθυμίζεται ότι στη νομική επιστήμη ο δόλος διακρίνεται σε τρεις 

υποκατηγορίες: α) τον άμεσο δόλο α΄ βαθμού, β) τον άμεσο δόλο β΄ 

βαθμού και γ) τον ενδεχόμενο δόλο104. Ιδίως δε για την θεμελίωση του 

ενδεχόμενου δόλου δεν είναι απαραίτητο ο δράστης να επιδοκιμάζει το 

επερχόμενο αποτέλεσμα, αρκεί απλώς να το αποδέχεται, δεδομένου ότι 

                                                             
104 Βλ. αναλυτικά Παρασκευόπουλο Ν., ό.π., σελ. 215 – 217. 
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διαφορετικά θα περιοριζόταν υπερβολικά το πεδίο εφαρμογής της εν 

λόγω κατηγορίας105. 

Σε κάθε περίπτωση, ο δράστης θα πρέπει να καλύπτει υποκειμενικά όλα 

τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του τελούμενου εγκλήματος, 

καθώς και το επερχόμενο αποτέλεσμα. Μάλιστα, στα τελούμενα δια 

παραλείψεως εγκλήματα ο δόλος του δράστη επεκτείνεται και στην 

ύπαρξη ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης αυτού, οπότε θα πρέπει να 

γνωρίζει την ειδική θέση προστασίας απέναντι στο έννομο αγαθό και 

τουλάχιστον να αποδέχεται την προσβολή του106. 

Αναμφίβολα, εφόσον θεωρήσουμε πως ένας ιατρός, ο οποίος παραλείπει 

να περιθάλψει καταλλήλως ένα πρόσωπο, εξαιτίας της ανεπάρκειας των 

διαθέσιμων πόρων και όχι κάποιας προσωπικής έχθρας, ενεργεί με δόλο, 

αυτός θα είναι σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενος. Πράγματι, αφήνοντας 

έναν ασθενή εκτός ΜΕΘ, ο ιατρός γνωρίζει, έστω και ως ενδεχόμενο, πως 

η υγεία του ασθενούς αυτού θα επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος 

να οδηγηθεί ακόμη και στον θάνατο. Μη περιθάλποντας τον ασθενή, 

ουσιαστικά επιτρέπει την επέλευση του θανάτου του. Την κατάσταση 

αυτή ο ιατρός αναπόφευκτα αποδέχεται, παρότι φυσικά δεν επιθυμεί το 

θάνατο κανενός ασθενούς107. Σε κάθε περίπτωση ο ιατρός φαίνεται να 

αποδέχεται τη θέση της ζωής του εν λόγω ασθενή σε κίνδυνο. Αλλά και 

στην περίπτωση επιδείνωσης της υγείας του τραυματισμένου προσώπου 

και όχι θανάτου αυτού, θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως ο ιατρός 

γνωρίζει και αποδέχεται την ενδεχόμενη βλάβη της υγείας του εξαιτίας 

της αναμονής, την επέλευση της οποίας δεν επιδοκιμάζει σε καμία 

περίπτωση.  

                                                             
105 Συμεωνίδου – Καστανίδου Ε., ό.π., ΔιΔικ 1/2020, σελ. 84 – 91 (87). Πρβλ. Φράγκο 
Κ., ό.π., 2019, άρθρο 27, παρ. 17 – 19, όπου αναφέρεται ότι η επιδοκιμασία του 
αποτελέσματος είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης 
ενδεχόμενου δόλου. 
106 Συμεωνίδου – Καστανίδου Ε., ό.π., 2016, σελ. 37. 
107Μανωλεδάκης Ι.,Καϊάφα – Γκμπάντι Μ.,Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε.,ό.π.,σελ. 219 . 
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Ωστόσο, δεδομένου ότι ο δόλος ως βαθμός υπαιτιότητας δεν γίνεται 

συχνά αποδεκτός από τη θεωρία για τέτοιες καταστάσεις108, σκόπιμη 

κρίνεται η εξέταση της παράλειψης του ιατρού από πλευράς αμέλειας.  

 

5.2.2. Προϋποθέσεις ύπαρξης αμέλειας (άρθρο 28 ΠΚ) 

Στη θεωρία πολύ συχνά η αμέλεια διακρίνεται σε εξωτερική και 

εσωτερική, με την πρώτη να αποτελεί απαραίτητο προστάδιο για τη 

στοιχειοθέτηση της δεύτερης109. Πολύ συνοπτικά υπενθυμίζεται ότι ως 

εξωτερική αμέλεια νοείται το σφάλμα στη συμπεριφορά του δράστη, το 

οποίο εκδηλώνεται στον εξωτερικό κόσμο και συνδέεται άμεσα με την 

επέλευση του αποτελέσματος, το οποίο δεν θα είχε επέλθει 

διαφορετικά110.  

Από την άλλη πλευρά, η αποκαλούμενη εσωτερική αμέλεια προβλέπεται 

στο άρθρο 28 ΠΚ και εξετάζεται σε δύο επίπεδα ως προς τα αξιολογικά 

στοιχεία της. Αφενός με μέτρο την προσοχή που θα κατέβαλε ο μέσος 

συνετός άνθρωπος υπό τις ίδιες περιστάσεις, αφετέρου σύμφωνα με τις 

                                                             
108 Βλ. σχετικά Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 169 – 170, όπου τίθεται το δίλημμα της επιλογής 
μεταξύ της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ή από αμέλεια για την πράξη του ιατρού. Η 
γράφουσα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τελούμενη πράξη δια παραλείψεως δεν έχει 
την απαιτούμενη απαξία, έτσι ώστε να εξομοιωθεί με έγκλημα ενέργειας, με αποτέλεσμα 
να προκρίνει εντέλει την ενσυνείδητη αμέλεια ως βαθμό υπαιτιότητας έναντι του 
ενδεχόμενου δόλου. Ομοίως, Bonvicini Β., Cecchi R. et al, Legal scenarios in the 
coronavirus time: Medico legal implications in the aspects of governance, Legal 
Medicine 48/2021, pp. 1 – 4 (3), όπου οι συγγραφείς κάνουν δεκτή την περίπτωση της 
ανθρωποκτονίας από αμέλεια αναφορικά με την αντίστοιχη ποινική ευθύνη των ιατρών 
στην Ιταλία. Πρβλ. όμως Berchansky Κ., ibid, available at www.researchgate.net (doi: 
10.25136/2409-7136.2020.9.34067), όπου ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα 
πως σε τέτοιες περιπτώσεις ο ιατρός συνειδητά αποδέχεται τον θάνατο ενός ασθενή, 
παρότι δεν τον επιδιώκει ούτε επιθυμεί, με αποτέλεσμα η πράξη του να περιβάλλεται 
από ενδεχόμενο δόλο. 
109 Φράγκος Κ., ό.π., 2019, άρθρο 28, παρ. 1 – 2. 
110 Παρασκευόπουλος Ν., ό.π., σελ. 223 - 224• Βλ. Σατλάνη Χ., ό.π., σελ. 241, όπου 
αναφέρεται στην έννοια της εξωτερικής αμέλειας στο πλαίσιο εξέτασης του εγκλήματος 
της θανατηφόρας έκθεσης. )• Ο ίδιος, Μια επισκόπηση της ποινικής ευθύνης για 
πρόκληση θανάτου ή σωματικής βλάβης από αμέλεια ιατρών, Εγκληματολογία 
1/2017, σελ. 131 επ. (131 – 132). Πρβλ. Μανωλεδάκη Ι., Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., 
Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., ό.π., σελ. 240 – 244, όπου υποστηρίζεται ότι η υιοθέτηση 
της έννοιας της εξωτερικής αμέλειας θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η αμέλεια 
οφείλει να κρίνεται αποκλειστικά σε υποκειμενικό επίπεδο• Ομοίως, Χωραφάς Ν., ό.π., 
σελ. 283 – 284.  

http://www.researchgate.net/
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δυνατότητες του ίδιου του δράστη προς αποφυγή του αποτελέσματος111. 

Μάλιστα, κατ’ αντιστοιχία με τον δόλο και η αμέλεια χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες: α) την ενσυνείδητη αμέλεια α΄ βαθμού, β) την ενσυνείδητη 

αμέλεια β΄ βαθμού και γ) την ασυνείδητη αμέλεια112. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως η αμέλεια ταυτίζεται με την απροσεξία του δράστη, 

εξαιτίας της οποίας υποτίμησε τις πιθανότητες πραγμάτωσης ενός 

αποτελέσματος ή δεν το προέβλεψε καν. Ειδικά για τον ιατρό, αμελής 

θεωρείται η συμπεριφορά του, όταν αυτός από επιπολαιότητα, άγνοια ή 

απρονοησία δεν ενεργεί σύμφωνα με τους γενικά παραδεδεγμένους 

κανόνες της ιατρικής και δεν προβαίνει σε ορθή διάγνωση και 

θεραπεία113. Μάλιστα, ως μέτρο σύγκρισης λογίζεται ο μέσος συνετός 

ιατρός της ίδιας ειδικότητας και υπό τις ίδιες συνθήκες περίθαλψης 

ασθενών114. Επιπλέον, αν γίνει δεκτή η έννοια της εξωτερικής αμέλειας, 

αυτή θα συνίσταται στη μη περίθαλψη του ασθενή παρά την ύπαρξη 

ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης. 

Πάντως, εφόσον θεωρήσουμε πως ο ιατρός της υπόθεσής μας 

διακατέχεται από αμέλεια, αυτή θα εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία, 

της ενσυνείδητης αμέλειας α΄ βαθμού, με την έννοια ότι ο ιατρός 

προφανώς και γνωρίζει ως ενδεχόμενο την επιδείνωση της υγείας του 

ασθενούς ή το θάνατο αυτού, όπως και στην περίπτωση του ενδεχόμενου 

δόλου, ωστόσο δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα αυτό, αλλά αντίθετα 

ελπίζει στη μη επέλευσή του115. Αυτή ακριβώς είναι και η διαφορά σε 

βουλητικό επίπεδο μεταξύ του ενδεχόμενου δόλου και της ενσυνείδητης 

                                                             
111 Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., ό.π., 2016, σελ. 64• Βλ. σχετική νομολογία: ΟλΑΠ 
3/2012, ΑΠ 485/2016, ΑΠ 62/2017, διαθέσιμες στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών 
NOMOS. 
112 Βλ. αναλυτικά Μανωλεδάκη Ι., Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., 
ό.π., σελ. 235• Ομοίως, Παρασκευόπουλος Ν., ό.π., σελ. 226. 
113 Φράγκος Κ., ό.π., 2018, σελ. 543. 
114 Κουτσούκος Ε., ό.π., σελ. 156 – 164 (158). 
115Να σημειωθεί πως ο ακριβής προσδιορισμός του είδους της αμέλειας είναι 
απαραίτητος από το δικαστήριο, καθώς διαφορετικά η απόφαση θεωρείται αναιρετέα 
λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης. Βλ. σχετικά ΑΠ 1354/2017, Τράπεζα Νομικών 
Πληροφοριών NOMOS. 
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αμέλειας, καθώς στη δεύτερη περίπτωση ο δράστης δεν εγκρίνει ούτε 

συγκατατίθεται στην επέλευση του αποτελέσματος116. 

 

5.2.3. Τελική θέση ως προς τον βαθμό υπαιτιότητας του ιατρού 

Η ανωτέρω ανάλυση αναφορικά με τον βαθμό υπαιτιότητας του ιατρού 

στο πλαίσιο της ιατρικής των καταστροφών στόχευε στην ανάδειξη ενός 

ιδιαίτερα αμφιλεγόμενου ζητήματος, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο 

δίλημμα της επιλογής μεταξύ ενδεχόμενου δόλου και ενσυνείδητης 

αμέλειας117. 

Αφενός, είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι ο ιατρός, ο οποίος 

παραλείπει την παροχή της κατάλληλης φροντίδας σε έναν ασθενή, 

πιστεύει ότι δεν πρόκειται να επέλθει επιδείνωση της υγείας του ή 

θάνατος αυτού. Αφετέρου, θα μπορούσε να γίνει δεκτό πως, παρότι 

γνωρίζει το ενδεχόμενο επέλευσης του αποτελέσματος, ελπίζει ότι με 

κάποιο τρόπο θα αποφευχθεί.  

Παρότι η πρόταξη του ενδεχόμενου δόλου μπορεί να φαντάζει ακραία, 

θέση της παρούσας εργασίας είναι πως η παράλειψη του ιατρού θα 

πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα του ενδεχόμενου δόλου, υπό την 

σκέψη ότι ο ιατρός, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τους γενικά 

παραδεδεγμένους κανόνες της ιατρικής και διαθέτει σχετική εμπειρία, 

γνωρίζει πως η άφεση ενός ασθενή αβοήθητου θα οδηγήσει σε βλάβη της 

υγείας του ή θάνατο αυτού. Την κατάσταση αυτή ο ιατρός αποδέχεται, 

έστω και αναγκαστικά, προκειμένου να διασώσει έναν άλλο ασθενή. 

Μάλιστα, δεν θεωρείται αποδεκτό το επιχείρημα ότι δεν δύναται να 

αποδοθεί στον ιατρό δόλος, δεδομένου ότι αυτός δεν λειτουργεί εν 

προκειμένω ιδιοτελώς, αλλά αντίθετα ενεργεί μέσα στο πλαίσιο του 

                                                             
116 Βλ. αναλυτικά Παρασκευόπουλο Ν., ό.π., σελ. 218 – 221, όπου αναφέρονται όλες οι 
υποστηριζόμενες θέσεις περί διαφοράς μεταξύ ενδεχόμενου δόλου και ενσυνείδητης 
αμέλειας. Πρβλ. Φράγκο Κ., ό.π., 2019, άρθρο 28, παρ. 14 – 16, όπου ο συγγραφέας 
εντάσσει την ελπίδα αποφυγής του αποτελέσματος στην έννοια του ενδεχόμενου δόλου. 
117 Βλ. σχετική ανάλυση γύρω από τον εν λόγω προβληματισμό σε Παρασκευόπουλο Ν., 
Ενδεχόμενος δόλος, ενσυνείδητη αμέλεια και κατ’ ιδέαν συρροή: το ελληνικό ποινικό 
δίκαιο προβληματίζεται σοβαρά, ΠοινΔικ 3/2005, σελ. 317 – 322. 
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επαγγέλματός του, καθώς ο νομικός δόλος δεν ταυτίζεται σε καμία 

περίπτωση με την ιδιοτέλεια ή την κακοβουλία ενός προσώπου, όπως 

επισημάνθηκε ανωτέρω. Έτι περαιτέρω, η ύπαρξη ενδεχόμενου δόλου 

δεν συνεπάγεται επιδοκιμασία του αποτελέσματος. 

Μοναδική περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε να γίνει δεκτή η 

ύπαρξη αμέλειας του ιατρού φαίνεται να είναι η λανθασμένη ταξινόμηση 

του ασθενή σε χαμηλότερο επίπεδο προτεραιότητας. Πράγματι, η μη 

ορθή ιατρική εκτίμηση της κατάστασης της υγείας ενός ασθενή, εξαιτίας 

της οποίας παραλείπεται η άμεση περίθαλψή του, χαρακτηρίζεται ως 

σφάλμα κατά τη διάγνωση, οπότε θα πρέπει να αποδοθεί σε αμέλεια του 

διενεργούντος τον διαχωρισμό118. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την τελική επιλογή μεταξύ 

ενδεχόμενου δόλου και ενσυνείδητης αμέλειας, είναι βέβαιο πως ο 

ιατρός θα πρέπει τελικά να μείνει ατιμώρητος, όπως θα αναλυθεί εκτενώς 

στη συνέχεια.  

 

5.3. Εξέταση λόγων άρσης του αδίκου 

Είναι γεγονός πως προτού καταδικαστεί ένας ιατρός για μια πράξη του, η 

οποία οδήγησε σε θάνατο ή επιδείνωση της υγείας ενός ασθενή, θα 

πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσο αυτή η ενέργεια ή παράλειψή του ήταν 

τελικά άδικη, με την έννοια ότι δεν υπήρχε κάποιος εφαρμόσιμος λόγος 

άρσης του αδίκου. Στην ενότητα αυτή, λοιπόν, θα εξετάσουμε τους 

πιθανούς λόγους άρσης του αδίκου αναφορικά με την παράλειψη 

σωτηρίας ενός προσώπου από τον ιατρό στο πλαίσιο του διαχωρισμού 

ασθενών, έτσι ώστε να καταλήξουμε τελικώς στην αποδοχή ή μη ευθύνης 

του ιατρού. 

Οι λόγοι άρσης του αδίκου, οι οποίοι κρίνεται ότι μπορούν να 

εφαρμοστούν εν προκειμένω, είναι η κατάσταση ανάγκης του άρθρου 25 

                                                             
118 Αβραμίδου Ε., ό.π., σελ. 293 – 308 (297). 
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ΠΚ, καθώς και η σύγκρουση καθηκόντων, η οποία όμως δεν 

θεμελιώνεται στον Κώδικα ως λόγος άρσης του αδίκου. 

 

5.3.1. Η κατάσταση ανάγκης ως λόγος άρσης του αδίκου 

Η διάταξη του άρθρου 25 ΠΚ προβλέπει άρση του άδικου χαρακτήρα 

της πράξης, με αποτέλεσμα τη μη τιμώρηση του δράστη σε περίπτωση 

κατάστασης ανάγκης. Μια ενέργεια ή παράλειψη, λοιπόν, η οποία 

στοχεύει στην αποτροπή ενός παρόντος και αναπότρεπτου διαφορετικά 

κινδύνου, θεωρείται δικαιολογημένη από το δίκαιο και δεν τιμωρείται, 

υπό την προϋπόθεση ότι είναι σημαντικά κατώτερη από την 

επαπειλούμενη προσβολή ενός προσωπικού ή περιουσιακού έννομου 

αγαθού του ίδιου του δράστη ή κάποιου τρίτου119. Φαίνεται πως η 

κατάσταση ανάγκης ως λόγος άρσης του αδίκου στηρίζεται στην αρχή της 

κοινωνικής αλληλεγγύης, η οποία επιτάσσει εν προκειμένω την υπεροχή 

και κατ’ επέκταση την προστασία ενός έννομου αγαθού έναντι άλλου120. 

Εύλογα, όμως, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο η διάσωση της ζωής 

ενός ασθενή θεωρείται ανώτερη ή κατώτερη έναντι της ζωής κάποιου 

άλλου. Χωρίς καμία αμφιβολία και έχοντας ως βάση το άρθρο 5 παρ. 2 

και 5 του Συντάγματος αναφορικά με την προστασία της ζωής και της 

υγείας κάθε ανθρώπου, η ανθρώπινη ζωή δεν επιτρέπεται να σταθμίζεται 

ποσοτικά ή ποιοτικά και κατ’ επέκταση να συγκρίνεται με κάποια άλλη. 

Στο υποθετικό παράδειγμα, λοιπόν, που απαιτείται διασωλήνωση και των 

δύο νοσούντων με Covid-19, το δικαίωμα στη χρήση αναπνευστήρα 

ταυτίζεται με το δικαίωμα στη ζωή, με αποτέλεσμα να υφίσταται 

σύγκρουση ισοδύναμων έννομων αγαθών121. Συνεπώς, δεδομένου ότι δεν 

πληρείται η απαιτούμενη προϋπόθεση της μικρότερης βαρύτητας της 

μιας προσβολής έναντι της άλλης προς κατάφαση της κατάστασης 

ανάγκης ως λόγου άρσης του αδίκου, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως 

                                                             
119 Αναφορικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 25 ΠΚ, βλ. Μανωλεδάκη Ι., 
ό.π., σελ. 880 – 896, Παρασκευόπουλο Ν., ό.π. σελ.  174 – 178, Φράγκο Κ., ό.π., 2019, 
άρθρο 25, παρ. 1 – 19. 
120 Παρασκευόπουλος Ν., ό.π., σελ. 173. 
121Καρδίμης Θ., ό.π., σελ. 1290 – 1343 (1340).  
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το άρθρο 25 δεν αίρει τον άδικο χαρακτήρα της παράλειψης του ιατρού 

προς διάσωση ενός ασθενή έναντι άλλου122.  

Υπάρχει εντέλει κάποια περίπτωση κατά την οποία μπορεί να 

εφαρμοστεί το άρθρο 25 ΠΚ στο πλαίσιο της ιατρικής των καταστροφών;  

Σύμφωνα με μια μερίδα της θεωρίας, η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα 

οφείλει να είναι καταφατική, όταν τα προσβαλλόμενα έννομα αγαθά δεν 

είναι ίσης βαρύτητας. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να συμβεί σε περίπτωση 

που μεταξύ δύο ασθενών μόνο ο ένας εξ αυτών βρίσκεται σε κίνδυνο 

ζωής, με την έννοια ότι η παροχή ιατρικής φροντίδας προς αυτόν 

καθίσταται επιτακτική προς αποφυγή επέλευσης του θανάτου του. 

Αντίθετα, η παράλειψη άμεσης φροντίδας του άλλου ασθενή μπορεί μεν 

να οδηγήσει σε επιδείνωση της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητάς 

του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του123. Υπό την έννοια 

αυτή, καθίσταται εμφανές πως η ανθρώπινη ζωή υπερέχει έναντι της 

σωματικής ακεραιότητας και εν γένει της υγείας ως εννόμου αγαθού, με 

αποτέλεσμα η περίθαλψη του ενός ασθενή έναντι του άλλου να 

δικαιολογείται ως κατάσταση ανάγκης. Επομένως, ο ιατρός, ο οποίος 

παρέλειψε τη διάσωση ενός τραυματία στον τόπο της καταστροφής, με 

αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί μόνιμη βλάβη της υγείας του, δεν 

θα τιμωρηθεί για το έγκλημα του άρθρου 310 ΠΚ λόγω πλήρωσης των 

προϋποθέσεων του άρθρου 25 ΠΚ και άρσης του άδικου χαρακτήρα της 

παράλειψής του. 

Αντίστοιχα, υποστηρίζεται ότι εφαρμογή του άρθρου 25 ΠΚ μπορεί να 

υπάρξει και στην περίπτωση κατά την οποία ο ιατρός οφείλει να επιλέξει 

μεταξύ ενός ασθενή με σημαντικές πιθανότητες επιβίωσης έναντι ενός 

άλλου βαρύτατα τραυματισμένου, ο οποίος εμφανίζει μηδενικές 

πιθανότητες επιβίωσης. Εν προκειμένω, θα έλεγε κανείς πως η επιλογή 

του ιατρικά θεραπεύσιμου ασθενή είναι επιβεβλημένη βάσει των αρχών 

του διαχωρισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διάσωση όσο το δυνατόν 

περισσότερων προσώπων, χωρίς φυσικά να υπονοείται η υπεροχή της 

                                                             
122Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 172 – 173. 
123Σακελλαροπούλου Β., Σακελλαρόπουλος Θ., ό.π., σελ. 927 – 932 (929). 
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ζωής του θεραπεύσιμου ασθενή έναντι της ζωής του άλλου124. Ωστόσο, 

οποιαδήποτε προσπάθεια θεραπείας ενός ασθενή με μηδενικές 

πιθανότητες βελτίωσης, θα συνιστούσε αποκλειστικά απώλεια χρόνου και 

πόρων προς διάσωση ασθενών, των οποίων η ζωή βρίσκεται μεν σε 

κίνδυνο, υπάρχει δε μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης125.  

Χαρακτηριστικό νομολογιακό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση του 

Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Καλαμάτας 50/2015, όπου το Συμβούλιο 

αποφάνθηκε να μην γίνει κατηγορία για το έγκλημα της θανατηφόρας 

έκθεσης ασθενή, του οποίου ο θάνατος ήταν επικείμενος, με αποτέλεσμα 

οι ιατροί να προβούν στην παροχή του μοναδικού μηχανήματος 

αναπνευστικής υποστήριξης σε άλλη ασθενή, η οποία και επιβίωσε. Εν 

προκειμένω, έγινε δεκτή η ύπαρξη κατάστασης ανάγκης ως λόγου άρσης 

του αδίκου, σύμφωνα με τα άρθρα 25 ΠΚ, 12 και 15 ΚΙΔ, καθώς, παρότι 

διακυβευόταν σε κάθε περίπτωση το έννομο αγαθό της ζωής, τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της σύγκρουσης ήταν τόσο διαφορετικά, με αποτέλεσμα 

η προκληθείσα βλάβη να είναι σημαντικά κατώτερη της 

απειλούμενης126. 

Υπό τη σκέψη αυτή, δεν πράττει άδικα ο ιατρός, ο οποίος προχωρεί σε 

διασωλήνωση ενός ασθενή με Covid-19 αφήνοντας εκτός ΜΕΘ έναν 

βαρύτατα προσβεβλημένο από τη νόσο ασθενή, ο οποίος δυστυχώς δεν 

προβλέπεται να ανακάμψει, ακόμη και με μηχανική υποστήριξη127. 

Πάντως, παρότι και σε αυτήν την περίπτωση η μια προσβολή εμφανίζεται 

κατώτερη έναντι της άλλης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η εφαρμογή της 

κατάστασης ανάγκης ως λόγου άρσης του αδίκου οφείλει να γίνεται 

εξαιρετικά, δεδομένου ότι τα ιατρικά στατιστικά δεν είναι αδιάψευστα και 

                                                             
124 Παρασκευόπουλος Ν., ό.π., σελ. 178. 
125 Σακελλαροπούλου Β., Σακελλαρόπουλος Θ., ό.π., σελ. 927 – 932 (932). 
126 Βλ. σχετικά ΣυμβΠλημΚαλαμ 50/2015, ΠοινΔικ 12/2015, σελ. 1125 – 1134• 
Ομοίως, Ζήσης Α., Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, εκδ. Σάκκουλα, Τόμος 1, 2018, σελ. 
622.20. 
127 Στη θεωρία γίνεται δεκτή και η αντίστροφη περίπτωση της αποσωλήνωσης ενός 
εγκεφαλικά νεκρού ή ετοιμοθάνατου ασθενή, προκειμένου να επωφεληθεί από την 
μοναδική κλίνη ΜΕΘ ένας ασθενής με μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Βλ. 
Χαραλαμπάκη Α., Ιατρική ευθύνη - Νομικές και Δεοντολογικές παράμετροι, εκδ. Π.Ν. 
Σάκκουλας, 2016, σελ. 49• Σακελλαροπούλου Β., Σακελλαρόπουλος Θ., ό.π., σελ. 927 – 
932 (932). 
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κατ’ επέκταση ο χαρακτηρισμός μιας κατάστασης ως μη αναστρέψιμης 

πρέπει να γίνεται με φειδώ. 

Συνοψίζοντας, από τα ανωτέρω προκύπτει πως η κατάσταση ανάγκης 

τυγχάνει εφαρμογής ως λόγος άρσης του αδίκου στο στάδιο του 

ευρύτερου διαχωρισμού των ασθενών, δηλαδή μεταξύ όσων χρήζουν 

άμεσης περίθαλψης και όσων η ιατρική φροντίδα μπορεί να 

καθυστερήσει ή ακόμη και να παραλειφθεί πλήρως. Συνεπώς, δεν είναι 

άδικη η πράξη ενός ιατρού, ο οποίος περιθάλπει πρώτα τους βαρύτερα 

τραυματισμένους ασθενείς έναντι τόσο των ελαφρύτερα όσο και των 

βαρύτατα τραυματισμένων προσώπων, καθώς με τον τρόπο αυτό 

εξυπηρετείται ο σκοπός της διάσωσης όσο το δυνατόν περισσότερων 

ανθρώπων συνολικά. 

Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει αναφορικά με περιστατικά ίσης 

βαρύτητας, σε περίπτωση δηλαδή που και οι δύο ασθενείς χρήζουν 

άμεσης ιατρικής περίθαλψης, καθώς διαφορετικά κινδυνεύουν να 

χάσουν τη ζωή τους. Τι γίνεται, λοιπόν, σε περίπτωση που η υγεία δύο 

νοσούντων με Covid-19 έχει επιδεινωθεί δραματικά, με αποτέλεσμα να 

είναι αναγκαία η διασωλήνωση και των δύο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 

διαθέσιμος αναπνευστήρας και για τους δύο; Πώς αίρεται ο άδικος 

χαρακτήρας μιας παράλειψης ενός ιατρού, ο οποίος περιθάλπει έναν 

ασθενή έναντι άλλου, παρότι κινδυνεύει εξίσου η ζωή και των δύο; 

Απάντηση στα ανωτέρα ερωτήματα φαίνεται να δίνει η σύγκρουση 

καθηκόντων ως λόγος άρσης του αδίκου. 

 

5.3.2. Η σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσης του αδίκου 

Ως σύγκρουση καθηκόντων νοείται το αδιέξοδο στο οποίο μπορεί να 

βρεθεί ένα πρόσωπο ενώπιον μιας επικείμενης προσβολής περισσότερων 

εννόμων αγαθών, δεδομένης της ανυπαρξίας σχετικής δικαιικής 

ρύθμισης και κατ’ επέκταση της αδυναμίας του δικαίου να επιλύσει το 
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αδιέξοδο αυτό128. Υπό την έννοια αυτή, η σύγκρουση καθηκόντων 

εμφανίζεται όταν η εκπλήρωση ενός καθήκοντος από ένα πρόσωπο 

προϋποθέτει την αδυναμία εκπλήρωσης και προσβολή ενός άλλου, με 

αποτέλεσμα ο δράστης να ενεργεί αντίθετα προς τις επιταγές του δικαίου 

ανεξάρτητα από το καθήκον που θα επιλέξει να εκπληρώσει129. Μάλιστα, 

παρότι η σύγκρουση καθηκόντων ως γενικός λόγος άρσης του αδίκου δεν 

θεμελιώνεται στον Ποινικό Κώδικα, είναι ευρέως αποδεκτή από την 

επιστημονική κοινότητα και από τη νομολογία, ιδίως αναφορικά με 

περισσότερα συγκρουόμενα ισοδύναμα καθήκοντα ενέργειας ενός 

ιατρού130. 

Αναφορικά με το είδος των καθηκόντων, εάν δηλαδή τα προσκρουόμενα 

καθήκοντα δύνανται να είναι και ηθικά, κατά την κρατούσα άποψη ως 

αληθινή σύγκρουση θα πρέπει να λογίζεται μόνο αυτή μεταξύ νομικών 

καθηκόντων και όχι δύο ηθικών ή ενός ηθικού και ενός νομικού, 

δεδομένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο νομοθέτης έχει ήδη προτάξει 

την εφαρμογή του νομικού καθήκοντος ως ανώτερου, οπότε και δεν 

προστατεύεται το πρόσωπο που επιλέγει το ηθικό καθήκον131. Με άλλα 

λόγια, οποιοδήποτε ανακύπτον ηθικό δίλημμα σε περίπτωση 

σύγκρουσης, η οποία έχει ήδη λυθεί νομικά, δεν δύναται να άρει τον 

άδικο χαρακτήρα της πράξης, παρά μόνο τον καταλογισμό αυτής στον 

δράστη132. Να σημειωθεί δε ότι η σύγκρουση θα πρέπει να υφίσταται 

                                                             
128 Μανωλεδάκης Ι., Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., ό.π., σελ. 679 
– 680. 
129 Φράγκος Κ., ό.π., 2019, άρθρο 25, παρ. 34 – 35. 
130 Πράγματι, ο Ποινικός Κώδικας θεμελιώνει έμμεσα τη σύγκρουση καθηκόντων ως 
λόγο άρσης του αδίκου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μόνο στο άρθρο 21 ΠΚ, το 
οποίο ωστόσο δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις σύγκρουσης ιατρικών 
καθηκόντων, με αποτέλεσμα η ανάλυση του να εκφεύγει της παρούσας εργασίας.  
131 Παρασκευόπουλος Ν., ό.π., σελ. 283• Μανωλεδάκης Ι., Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., 
Συμεωνίδου – Καστανίδου Ε., ό.π., σελ. 676 – 681, όπου ως αληθινή σύγκρουση 
καθηκόντων νοείται μόνο αυτή μεταξύ δύο ισοδύναμων καθηκόντων ενέργειας, 
δεδομένου ότι όλες οι άλλες περιπτώσεις έχουν ήδη επιλυθεί από το δίκαιο. Η έννοια 
της αληθινής σύγκρουσης καθηκόντων αντιπαραβάλλεται με τη φαινομενική 
σύγκρουση αυτών, κατά την οποία η πρόσκρουση δύο διατάξεων επιλύεται από το ίδιο 
το δίκαιο κατόπιν ορθής ερμηνείας αυτών. Θεμελιωτής της εν λόγω διάκρισης στην 
Ελλάδα ήταν ο Μαγκάκης. Βλ. σχετικά Μαγκάκη Γ. – Α., Η σύγκρουση καθηκόντων ως 
οριακή κατάσταση του ποινικού δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 1980, σελ. 23 
επ. 
132 Η εν λόγω θέση αποτελεί και την κρατούσα άποψη στη νομολογία, η οποία δέχεται 
τη σύγκρουση καθηκόντων ως λόγο άρσης του αδίκου, μόνο εφόσον τα συγκρουόμενα 
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μεταξύ δύο καθηκόντων ενέργειας ή ενός καθήκοντος ενέργειας και ενός 

παράλειψης, δεδομένου ότι εκ των πραγμάτων δεν νοείται αδυναμία μη 

τέλεσης περισσότερων πράξεων ταυτοχρόνως133. 

Εντός της ελληνικής νομικής θεωρίας δεν είναι λίγοι εκείνοι, οι οποίοι 

αποδέχονται με ευρύτητα τη σύγκρουση καθηκόντων ως λόγο άρσης του 

αδίκου, επεκτείνοντάς την αρκετές φορές σε κάθε περίπτωση ύπαρξης 

ισοδύναμων νομικών καθηκόντων, όχι απαραίτητα ιατρικών. 

Αρχικά, ο Μαγκάκης, ο οποίος ασχολήθηκε εκτεταμένα με το ζήτημα της 

σύγκρουσης καθηκόντων στην ελληνική έννομη τάξη, υποστηρίζει 

χαρακτηριστικά πως η σύγκρουση καθηκόντων «οδηγεί τη νομική σκέψη 

στα ακραία όρια των μεθοδολογικών δυνατοτήτων της», ενισχύοντας τη 

θέση αυτή με το επιχείρημα ότι εν προκειμένω το ίδιο το δίκαιο 

δημιουργεί αυτήν την οριακή κατάσταση, κατά την οποία είναι αδύνατη 

η στάθμιση και κατ’ επέκταση η υπεροχή ενός καθήκοντος έναντι άλλου, 

δεδομένου ότι και τα δύο είναι ισοδύναμα134. Με άλλα λόγια, η 

σύγκρουση καθηκόντων εμφανίζεται με αυτήν τη μορφή σε περίπτωση 

επικείμενου κινδύνου περισσότερων ανθρώπινων ζωών, υπέρ των οποίων 

υπάρχει καθήκον προστασίας, χωρίς όμως να είναι δυνατή η ταυτόχρονη 

παροχή της, με αποτέλεσμα η διάσωση ενός προσώπου να συνεπάγεται 

αυτομάτως την προσβολή του καθήκοντος έναντι των λοιπών προσώπων. 

Συνεπώς, κατά τον Μαγκάκη η λύση θα πρέπει να βρεθεί από το ίδιο το 

δίκαιο, χωρίς να απαιτείται από τον φορέα των συγκρουόμενων και 

αντιφατικών καθηκόντων η ταυτόχρονη εκπλήρωσή τους135.  

Προκειμένου δε η σύγκρουση καθηκόντων να λειτουργήσει ως λόγος 

άρσης του αδίκου, θα πρέπει να εκπληρωθεί είτε το in concreto πιο 

σημαντικό καθήκον, είτε οποιοδήποτε εκ των δύο εάν είναι ισοδύναμα. 

                                                                                                                                                                              
καθήκοντα είναι νομικά. Σε διαφορετική περίπτωση μοναδική δυνατότητα αποτελεί η 
άρση του καταλογισμού. Βλ. ενδεικτικά ΠλημΑθ 4397/1996, Τράπεζα Νομικών 
Πληροφοριών NOMOS, ΣυμβΠλημΡοδοπ 123/2003, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών 
NOMOS. 
133 Μανωλεδάκης Ι., Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου – Καστανίδου Ε., ό.π., σελ. 681 
– 682. 
134 Μαγκάκης Γ. – Α., ό.π., σελ. 11. 
135 Μαγκάκης Γ. – Α., ό.π., σελ. 39, 45. 
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Επιπλέον, θα πρέπει ο δράστης να έχει επίγνωση του ότι βρίσκεται 

ενώπιον μιας σύγκρουσης νομικών καθηκόντων και να επιδιώκει σε κάθε 

περίπτωση στην εκπλήρωση ενός εξ αυτών. Ακόμη, η εν λόγω σύγκρουση 

δεν θα πρέπει να οφείλεται σε υπαιτιότητα του δράστη, με την έννοια της 

σκόπιμης πρόκλησης της κατάστασης αυτής από τον ίδιο προκειμένου 

να τελέσει κάποια αξιόποινη πράξη υπό το κάλυμμα της σύγκρουσης 

καθηκόντων136. 

Κατά τον Χωραφά, η σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσης του αδίκου 

γίνεται δεκτή όταν ο φορέας επιλέγει είτε το σπουδαιότερο καθήκον, 

εφόσον παρατηρείται διαφοροποίηση στη μεταξύ τους βαρύτητα, είτε 

οποιοδήποτε εκ των δύο, σε περίπτωση ισοδύναμων νομικών 

καθηκόντων137.  

Παρομοίως, ο Ανδρουλάκης ανάγει τη σύγκρουση καθηκόντων σε 

αυτοτελή και αυθύπαρκτο λόγο άρσης του αδίκου, με το επιχείρημα πως 

το πρόσωπο που ευρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση δεν πράττει άδικα, 

εφόσον επιλέγει το – έστω και κατά λίγο – υπέρτερο καθήκον ή 

οποιοδήποτε καθήκον, σε περίπτωση που αυτά είναι ισοδύναμα138. 

Μάλιστα, θεωρεί πως ως σύγκρουση καθηκόντων θα πρέπει να 

λαμβάνεται κατά κύριο λόγο υπόψη εκείνη μεταξύ περισσότερων 

καθηκόντων ενέργειας. 

Ακόμη, ο Χαραλαμπάκης είναι υποστηρικτής της ελεύθερης επιλογής 

μεταξύ περισσότερων ισοδύναμων καθηκόντων σωτηρίας από έναν ιατρό, 

υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για νομικά καθήκοντα, η διενέργεια 

των οποίων επιβάλλεται υποχρεωτικά από την έννομη τάξη. Με την 

έννοια αυτή, η επιλογή ενός ασθενή και η κατά συνέπεια παραμέληση 

ενός άλλου δεν συνιστά άδικη πράξη. Αντιθέτως, αποτελεί ένα τραγικό 

δίλημμα, με την έννοια ότι έκαστο καθήκον προστατεύει ένα υπέρτατο 

έννομο αγαθό, μια ύψιστη δικαιική αξία, με αποτέλεσμα ο ιατρός να 

οφείλει μεν την εκπλήρωση όλων, να αδυνατεί ωστόσο εκ των πραγμάτων. 

                                                             
136 Μαγκάκης Γ. – Α., ό.π., σελ. 33 - 34. 
137 Χωραφάς Ν., ό.π., σελ. 222. 
138 Ανδρουλάκης Ν., ό.π., 2006, σελ. 450 – 451. 
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Εφόσον, λοιπόν, η έννομη τάξη δεν επιλύει ουσιαστικά το πρόβλημα, 

έχει υποχρέωση ανοχής της οποιασδήποτε επιλογής του ιατρού139.  

Κατά την άποψη του Μυλωνόπουλου, η σύγκρουση καθηκόντων θα 

πρέπει να εφαρμόζεται ως λόγος άρσης του αδίκου, εφόσον δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της κατάστασης ανάγκης 

αναφορικά με δύο καθήκοντα ενέργειας. Σε μια τέτοια περίπτωση όπου ο 

δράστης θα «έπραττε έτσι κι αλλιώς άδικα», είναι επιβεβλημένη η άρση 

του αδίκου ως προς τις παραλειπόμενες υποχρεώσεις, υπό την 

προϋπόθεση ότι εκπληρώθηκε μια από αυτές140. 

Δεκτή ως λόγο άρσης του αδίκου κάνει τη σύγκρουση καθηκόντων και η 

Συμεωνίδου – Καστανίδου, αποκλειστικά όμως για την περίπτωση 

σύγκρουσης δύο ισοδύναμων νομικών καθηκόντων και δη ιατρικών. 

Μάλιστα, θέτει ως παράδειγμα τον ιατρό, ο οποίος καταφθάνει στο 

σημείο του ατυχήματος και αδυνατεί να σώσει όλους τους τραυματίες 

που χρήζουν άμεσης περίθαλψης. Κατά τα λοιπά, σε όλες τις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, ακόμη και συγκρουόμενων μεταξύ τους νομικών 

καθηκόντων, κρίνει πως η εν λόγω σύγκρουση δύναται να λειτουργήσει 

μόνο ως λόγος άρσης του καταλογισμού141.  

Τέλος, σύμφωνα με τον Κωστάρα, στο πλαίσιο της αληθινής σύγκρουσης 

καθηκόντων, το άδικο της πράξης αίρεται είτε από τον νόμο είτε από τον 

ίδιο τον δράστη ενόψει της «αφηρημένης αντιφατικότητας των προσταγών 

του δικαίου»142. Είναι εμφανές πως η σύγκρουση δύο ισοδύναμων 

ιατρικών καθηκόντων εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία, κατά την οποία 

ο ιατρός, ως δράστης της αρχικώς άδικης παράλειψης σωτηρίας ενός ή 

περισσότερων ασθενών, εντέλει αίρει ο ίδιος τη σύγκρουση και τον άδικο 

χαρακτήρα της πράξης του μέσω οποιασδήποτε επιλογής, αφού η 

                                                             
139 Χαραλαμπάκης Α., Σύνοψη Ποινικού Δικαίου – Γενικό Μέρος, Τόμος Ι, εκδ. Π.Ν. 
Σάκκουλα, 2010, σελ. 516 – 518. 
140 Βλ. αναλυτικά το σκεπτικό σε Μυλωνόπουλο Χρ., Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος Ι, 
εκδ. Π. Ν. Σάκκουλα, 2007, σελ. 506 – 509. 
141 Βλ. αναλυτικά τον συλλογισμό σε Μανωλεδάκη Ι., Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., 
Συμεωνίδου – Καστανίδου Ε., ό.π., σελ. 676 – 681. 
142 Κωστάρας Α., Έννοιες και θεσμοί του ποινικού δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
2004, σελ. 425 – 426. 
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δικαιική αντίφαση δεν παρέχει καμία ουσιαστική δυνατότητα. Έτι 

περαιτέρω, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις 

αδυνατούν να επιλύσουν το ζήτημα, επιβάλλεται εκ των πραγμάτων η 

λειτουργία της σύγκρουσης καθηκόντων ως λόγου άρσης του αδίκου 

πέραν του τεθειμένου δικαίου143. 

Στον αντίποδα, ο Παρασκευόπουλος αντιτίθεται στην εφαρμογή της 

σύγκρουσης καθηκόντων ως γενικό λόγο άρσης του αδίκου, με το 

επιχείρημα ότι όλες οι περιπτώσεις σύγκρουσης καθηκόντων μπορούν να 

εξεταστούν υπό το πρίσμα του άρθρου 25 ΠΚ, ήτοι της κατάστασης 

ανάγκης. Τη θέση αυτή στηρίζει στη σκέψη πως τα ανακύπτοντα ηθικά 

διλήμματα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απασχολούν το δίκαιο 

διεκδικώντας προστασία του δράστη σε επίπεδο αδίκου, δεδομένου ότι ο 

νομοθέτης έχει ήδη προνοήσει δημιουργώντας διατάξεις ρυθμιστικές 

περιπτώσεων ενδεχόμενων νομικών διλημμάτων, με αποτέλεσμα τα 

τελευταία να προτάσσονται πάντοτε έναντι των ηθικών144. Ωστόσο, το 

ανωτέρω επιχείρημα φαίνεται να παραβλέπει ότι το άρθρο 25 ΠΚ 

αδυνατεί να δώσει λύση σε περίπτωση σύγκρουσης νομικών μεν, 

ισοδύναμων καθηκόντων δε. 

Από την ανωτέρω παράθεση ποικίλων θεωρητικών απόψεων αναφορικά 

με τη σύγκρουση καθηκόντων ως λόγο άρσης του αδίκου, επιβεβαιώνεται 

το γεγονός πως κατά την κρατούσα άποψη τόσο στη θεωρία όσο και τη 

νομολογία η σύγκρουση καθηκόντων δύναται πράγματι να εφαρμοστεί 

αυτοτελώς και αυθύπαρκτα, προκειμένου να καλύψει τα κενά των 

ατελών νομοθετικών ρυθμίσεων. Ιδίως δε στο πεδίο της ιατρικής ποινικής 

ευθύνης, η σύγκρουση καθηκόντων εμφανίζεται με τη μορφή του 

«τραγικού ηθικού διλήμματος», με την έννοια ότι ο ιατρός ευρισκόμενος 

ενώπιον πλειόνων ισοδύναμων νομικών καθηκόντων προς παροχή 

βοήθειας σε πρόσωπα που κινδυνεύουν εξίσου, αναγκάζεται να επιλέξει 

μεταξύ αυτών, γνωρίζοντας πως η εκπλήρωση ενός καθήκοντος 

αυτομάτως συνεπάγεται την παράλειψη σωτηρίας των υπολοίπων 

                                                             
143 Κωστάρας Α., ό.π., σελ. 428. 
144 Παρασκευόπουλος Ν., ό.π., σελ. 174. 
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προσώπων145. Μάλιστα, στην πράξη το «τραγικό ηθικό δίλημμα» και η 

κατ’ επέκταση σύγκρουση καθηκόντων δύναται να λάβει ποικίλες 

μορφές. Είτε λοιπόν πρόκειται για ύπαρξη μεγάλου αριθμού τραυματιών 

στον τόπο μιας καταστροφής, αλλά μόνο ενός διαθέσιμου ιατρού, είτε για 

ύπαρξη περισσότερων ασθενών, αλλά μόνο μίας διαθέσιμης κλίνης ή 

ενός διαθέσιμου μηχανήματος αναπνευστικής υποστήριξης, η επιλογή 

ενός ασθενή έναντι άλλου δεν συνιστά άδικη πράξη του ιατρού, εφόσον 

βέβαια πρόκειται για ισοδύναμα καθήκοντα σωτηρίας. 

 

5.4. Έλεγχος σε επίπεδο καταλογισμού: Η σύγκρουση 

καθηκόντων ως λόγος άρσης του καταλογισμού146 

Μια μερίδα της θεωρίας, η οποία δεν αποδέχεται τη λειτουργία της 

σύγκρουσης καθηκόντων ως λόγο άρσης του αδίκου, αναφέρεται σε 

αυτήν ως λόγο άρσης του καταλογισμού. Υποστηρικτής της εν λόγω 

θέσης υπήρξε ουσιαστικά ο Μανωλεδάκης, ο οποίος χαρακτήριζε τη 

σύγκρουση καθηκόντων ως μια «υποκειμενική κατάσταση ανάγκης», 

θεωρώντας πως δεν νοείται σύγκρουση νομικών καθηκόντων, σε 

περιπτώσεις που το δίκαιο έχει ήδη επιλέξει το καθήκον που υπερτερεί. 

Αλλά και όπου η σύγκρουση δύο ή περισσότερων νομικών υποχρεώσεων 

και η συνεπαγόμενη προσβολή ενός αγαθού προς διάσωση ενός άλλου 

δεν ήταν δυνατό να ρυθμιστεί με το άρθρο 25 ΠΚ ή άλλη νομοθετική 

διάταξη, δεν θεωρούσε δυνατή την αναγωγή της σύγκρουσης καθηκόντων 

σε αυτοτελή λόγο άρσης του αδίκου. Ως μοναδική λύση σε τέτοιες 

                                                             
145 Πράγματι, σε περιπτώσεις τραγικών ηθικών διλημμάτων καμία απόφαση δεν είναι 
ορθολογικά σωστή. Βλ. σχετικά Μαγκάκη Γ. – Α., ό.π., σελ. 12, 45 επ., όπου τα 
διλήμματα αυτά διακρίνονται σε τέσσερις υποκατηγορίες. Για τα χαρακτηριστικά του 
ιατρικού «τραγικού ηθικού διλήμματος» βλ. Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 171. 
146 Η εξέταση της κατάστασης  ανάγκης  ως  λόγου άρσης του καταλογισμού εκφεύγει 
της παρούσας εργασίας, διότι μεταξύ άλλων το σχετικό άρθρο 32 ΠΚ προϋποθέτει ο 
κίνδυνος να στρέφεται κατά του ίδιου του δράστη ή οικείου προσώπου του, και όχι 
τρίτου, με αποτέλεσμα να μη δύναται να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του διαχωρισμού 
ασθενών και της ιατρικής των καταστροφών εν γένει. Βλ. σχετικά Φράγκο Κ., ό.π., 
2019, άρθρο 32, παρ. 5 – 13. 
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περιπτώσεις έκανε δεκτή τη συγχώρεση του δράστη και την άρση του 

καταλογισμού του147. 

Σήμερα, έρεισμα της θέσης αυτής αποτελεί η νεοσύστατη διάταξη του 

άρθρου 33 στον νέο ΠΚ, η οποία καθιερώνει τη σύγκρουση καθηκόντων 

ως λόγο άρσης του καταλογισμού, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ 

αυτής της άποψης.  

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νέου ΠΚ, το άρθρο 33 αυτού 

υιοθετήθηκε για να καλύψει όλες εκείνες τις αρρύθμιστες από το 

προηγούμενο δίκαιο περιπτώσεις, τις οποίες αποδεχόταν όμως η 

νομολογία κατ’ εξαίρεση. Πρόκειται δηλαδή για περιπτώσεις τραγικών 

διλημμάτων, τα οποία οδηγούν σε υπέρβαση του ανθρωπίνως φευκτού 

της υπαιτιότητας ή σε σύγκρουση καθηκόντων148. Υπό τη σκέψη αυτή, 

θεωρείται ακαταλόγιστος ο δράστης που, ευρισκόμενος σε ψυχική πίεση 

λόγω ενός ανυπέρβλητου διλήμματος, οδηγείται σε ανάλογη της 

επαπειλούμενης προσβολή ενός εννόμου αγαθού, τελώντας μια εξ 

ανάγκης άδικη επιλογή. Συνεπώς, η ψυχική πίεση του δράστη είναι 

αποτέλεσμα συγκυριών και δεν σχετίζεται με το φρόνημα αυτού. 

Ποιες είναι, λοιπόν, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 33 ΠΚ; 

Αρχικά, θα πρέπει η συμπεριφορά του δράστη, η οποία οδήγησε στην 

προσβολή ενός εννόμου αγαθού, να είναι αποτέλεσμα ενός τραγικού 

διλήμματος, από το οποίο προέκυψε η σύγκρουση καθηκόντων στο 

πρόσωπό του. Αναφορικά με το είδος του διλήμματος, αυτό δύναται να 

προέρχεται ακόμη και από τη σύγκρουση ενός ηθικού και ενός νομικού 

καθήκοντος, ή και από τη σύγκρουση δύο μη ισοδύναμων νομικών 

καθηκόντων, εφόσον εκπληρωθεί το κατώτερο. Πράγματι, η επιλογή του 

ηθικού καθήκοντος έναντι του νομικού δύναται να οδηγήσει σε άρση του 

καταλογισμού, εφόσον ο δράστης βρέθηκε σε εντονότατη ψυχική πίεση 

εξαιτίας της οποίας αδυνατούσε να σκεφθεί και να πράξει σύμφωνα με 

τις επιταγές του δικαίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση σύγκρουσης 

δύο μη ισοδύναμων νομικών καθηκόντων, όπου ο δράστης εκπληρώνει 

                                                             
147 Μανωλεδάκης Ι., ό.π., σελ. 897 – 904, 984. 
148 Παρασκευόπουλος Ν., ό.π., σελ. 282. 
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το λιγότερο σημαντικό καθήκον ως προς το προστατευόμενο έννομο 

αγαθό λόγω έντονης ψυχικής πίεσης149. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 

33 ΠΚ, η προκληθείσα προσβολή θα πρέπει να είναι ανάλογη της 

προσβολής που απειλήθηκε κατά το είδος και τη σπουδαιότητα. 

Συνεπώς, a maiore ad minus, ο καταλογισμός αίρεται και σε περίπτωση 

πρόκλησης κατώτερης βλάβης. Μάλιστα, υποστηρίζεται πως, κατά 

τελεολογική συστολή, το κρινόμενο έγκλημα θα πρέπει να έχει τελεστεί 

δια παραλείψεως σε περίπτωση ύπαρξης ανάλογης βλάβης, καθώς μόνο 

έτσι ικανοποιείται η προϋπόθεση του συγγνωστού του άρθρου 33 ΠΚ150. 

Σε περίπτωση, λοιπόν, που ο ιατρός παρέχει την απαιτούμενη φροντίδα 

σε έναν ασθενή έναντι άλλου ίδιας βαρύτητας, εφαρμόζοντας ορθολογικά 

κριτήρια, όπως αυτά εξετάστηκαν ανωτέρω, η παράλειψη περίθαλψης 

του δεύτερου ασθενή είναι μεν άδικη, δεν καταλογίζεται όμως σε αυτόν, 

με αποτέλεσμα ο ιατρός να μένει τελικά ατιμώρητος. Με άλλα λόγια, 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την ατιμωρησία του ιατρού είναι αφενός η 

ύπαρξη ανάλογων ποιοτικά και ποσοτικά προσβολών, αφετέρου η 

τήρηση των όρων του άρθρου 15 ΚΙΔ, με την έννοια ότι για την επίλυση 

του τραγικού διλήμματός του ο ιατρός δεν έλαβε υπόψη την ηλικία, την 

κοινωνική θέση, την οικονομική κατάσταση του ασθενούς κλπ151. Είναι 

εμφανές πως σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του άρθρου 15 ΚΙΔ, η 

ποινική ευθύνη του ιατρού δεν θα μπορούσε εντέλει να αρθεί. 

Συνοψίζοντας, κατά την ανωτέρω θέση σε όλα τα είδη καταστροφής, 

συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της πανδημίας, η ποινική ευθύνη του 

ιατρού λόγω διάσωσης ενός ασθενή έναντι άλλου, ο οποίος κινδυνεύει 

εξίσου, αίρεται σε επίπεδο καταλογισμού. Είτε, λοιπόν, πρόκειται για 

περίθαλψη ενός ασθενή στο σημείο της καταστροφής, είτε πρόκειται για 

εισαγωγή ενός ασθενή στην εντατική έναντι άλλου, δεδομένου ότι δεν 

υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες κλίνες ή μηχανήματα υποστήριξης 

                                                             
149 Μανωλεδάκης Ι., Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου – Καστανίδου Ε., ό.π., σελ. 743 
– 744• Καρδίμης Θ., ό.π., σελ. 1290 – 1343 (1341). 
150 Βλ. τον σχετικό συλλογισμό σε Μπουρμά Γ., Ερμηνευτικές προσεγγίσεις και 
δογματικοί προβληματισμοί στο άρθρο 33 του νέου ΠΚ, ΠοινΔικ 5/2020, σελ. 420 – 
427 (422 – 424). 
151 Σακελλαροπούλου Β., Σακελλαρόπουλος Θ., ό.π., σελ. 927 – 932 (930 - 931). 
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ζωτικών λειτουργιών, η παράλειψη του ιατρού μένει ατιμώρητη σύμφωνα 

με το άρθρο 33 ΠΚ.  

 

5.5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις – Επίλυση 

προβλήματος 

Η ανωτέρω ανάλυση των λόγων άρσης αδίκου και καταλογισμού 

αναφορικά με ζητήματα ποινικής ευθύνης του ιατρού στο πλαίσιο της 

ιατρικής των καταστροφών μας οδηγεί σε ένα κοινό συμπέρασμα, 

ανεξαρτήτως της προκρινόμενης εντέλει λύσης. Είναι εμφανές ότι σε 

κάθε περίπτωση το βάρος οποιασδήποτε απόφασης εναπόκειται στον 

εκάστοτε ιατρό, με την έννοια ότι το δίκαιο δεν έχει καταφέρει να 

προκρίνει μια λύση έναντι άλλης, αίροντας έτσι η ίδια το δίλημμά του152. 

Με άλλα λόγια, θα έλεγε κανείς πως η έννομη τάξη θέτει αρχικά υπό την 

προστασία της κάθε έννομο αγαθό, το οποίο απειλείται με προσβολή, εν 

συνεχεία όμως, εφόσον ο ιατρός έχει λάβει οποιαδήποτε απόφαση, αίρει 

το άδικο ή τον καταλογισμό του. Εντέλει, όμως, ποια λύση είναι 

προτιμητέα;  

Θέση της παρούσας εργασίας είναι πως καταρχήν οποιαδήποτε αρχικά 

άδικη ενέργεια ή παράλειψη ενός ιατρού στο πλαίσιο της ιατρικής των 

καταστροφών, δεν μπορεί να είναι και τελικά άδικη. Προκρίνεται, 

λοιπόν, η εφαρμογή της σύγκρουσης καθηκόντων ως λόγου άρσης του 

αδίκου πέραν του τεθειμένου δικαίου σε περίπτωση ύπαρξης ισοδύναμων 

καθηκόντων σωτηρίας, καθώς εν προκειμένω δεν είναι δυνατή η 

εφαρμογή της κατάστασης ανάγκης ως λόγου άρσης του αδίκου. 

Η επιλογή της λύσης αυτής δικαιολογείται από το γεγονός ότι 

παρατηρείται μια αντίφαση του δικαίου, με την έννοια ότι η έννομη τάξη 

απαιτεί την εφαρμογή ενός κανόνα δικαίου, η εκπλήρωση του  οποίου 

προϋποθέτει την παραβίαση ενός άλλου, δεδομένου ότι είναι αδύνατη η 

ταυτόχρονη εκπλήρωση και των δύο. Τυγχάνει, λοιπόν, εφαρμογής η 

                                                             
152Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 179. 
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αρχή impossibilium nulla est obligatio. Μάλιστα, στην πραγματικότητα 

το δίλημμα δεν θα έπρεπε να είναι του ιατρού, αλλά της ίδιας της 

έννομης τάξης, η οποία θέτει μη εφαρμόσιμους και αντιφατικούς 

κανόνες δικαίου. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Μυλωνόπουλος, δεν είναι 

δυνατόν να θεωρούνται δεσμευτικοί κανόνες δικαίου, των οποίων η 

εφαρμογή είναι ανθρωπίνως αδύνατη και κατ’ επέκταση παράλογη153. 

Συνεπώς, παρά τη σύγκρουση δύο ή περισσότερων ισοδύναμων εννόμων 

αγαθών, η επιταγή της έννομης τάξης προς τον ιατρό οφείλει να 

ερμηνεύεται με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να αίρεται το δίλημμα του από 

νομικής πλευράς, ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε ηθικό δίλημμα 

προβληματίζει τον ίδιο.  

Μάλιστα, με τον τρόπο αυτό παρέχεται στον ιατρό ευρύτερη προστασία, 

δεδομένου ότι αποφεύγονται ορισμένα μειονεκτήματα της εφαρμογής της 

σύγκρουσης καθηκόντων ως λόγου άρσης του καταλογισμού. Πράγματι, 

παρότι η θέση υπέρ της άρσης του καταλογισμού του ιατρού έχει νομική 

βασιμότητα, με την έννοια ότι στηρίζεται στη νεοσύστατη διάταξη του 

Ποινικού Κώδικα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πως η αποδοχή 

αυτής της θέσης οδηγεί σε ορισμένα παράδοξα, χωρίς να παρέχει τελικά 

επαρκή προστασία στον ιατρό154. 

Αρχικά, αποδοχή της σύγκρουσης καθηκόντων ως λόγου άρσης του 

καταλογισμού θα οδηγούσε, όπως προαναφέρθηκε, στον χαρακτηρισμό 

της πράξης του ιατρού ως τελικά άδικης. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, 

καθίσταται επιτρεπτή η άμυνα κατά του ιατρού, με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή η παρεμπόδιση του έργου του από κάποιον άλλον ιατρό, ασθενή 

ή και τρίτο πρόσωπο, συνήθως οικείο του εναπομείναντα ασθενή, οι 

οποίοι δεν συμφωνούν με την απόφαση του ιατρού155. Επιπλέον, με τον 

                                                             
153 Μυλωνόπουλος Χρ., ό.π., σελ. 507 – 508. 
154 Με μια πρώτη ματιά θα έλεγε κανείς πως ο νομοθέτης παίρνει σαφή θέση υπέρ της 
σύγκρουσης καθηκόντων ως λόγο άρσης του καταλογισμού, θέτοντας με τον τρόπο αυτό 
τέρμα στις διαφορετικές θέσεις και θεωρητικές κατασκευές που είχαν διατυπωθεί 
προγενέστερα. Βλ. Παρασκευόπουλο Ν., ό.π., σελ. 277. 
155 Πράγματι, κατά την κρατούσα στη θεωρία άποψη, για τη θεμελίωση της άμυνας 
απαιτείται η πράξη του προσώπου, κατά του οποίου αυτή στρέφεται να είναι αρχικά και 
τελικά άδικη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος άρσης του αδίκου της 
τελευταίας. Αντιθέτως, δεν ενδιαφέρει η ύπαρξη τελικού καταλογισμού του δράστη της 
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τρόπο αυτό θα ήταν δυνατή η τιμώρηση και ενός τρίτου προσώπου, 

βοηθού του ιατρού, ως συμμέτοχου στην παράλειψη, καθώς ο βοηθός 

δεν θα βρισκόταν σε σύγκρουση καθηκόντων156. 

Αντιλαμβάνεται κανείς πως οι αστοχίες αυτές, τις οποίες συνεπάγεται η 

άρση μονάχα του καταλογισμού και όχι του αδίκου της πράξης του 

ιατρού, δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να παραβλεφθούν. 

Συνεπώς, προς αποφυγή των ανωτέρω αστοχιών, ορθότερη θεωρείται η 

επίλυση του προβλήματος της σύγκρουσης ισοδύναμων καθηκόντων 

σωτηρίας με βάση τη θεωρία της σύγκρουσης καθηκόντων σε επίπεδο 

αδίκου, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται το γεγονός πως η αποδοχή του 

ανωτέρω λόγου άρσης του αδίκου προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ορθού 

κριτηρίου επιλογής, όπως αυτά αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο.  

Τέλος, σε περίπτωση μη ύπαρξης ισοδύναμων καθηκόντων, όπως θα 

συμβαίνει όταν οι ασθενείς δεν διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο ζωής, 

προκρίνεται η λύση της κατάστασης ανάγκης ως λόγου άρσης του 

αδίκου, η οποία προϋποθέτει ανισότητα μεταξύ των δύο συγκρουόμενων 

καθηκόντων. Η εν λόγω επιλογή δικαιολογείται αν σκεφτεί κανείς πως 

λόγοι άρσης του αδίκου πέραν του τεθειμένου δικαίου, θα πρέπει να 

γίνονται δεκτοί αποκλειστικά προς κάλυψη των κενών των ήδη 

υπαρχουσών νομοθετικών ρυθμίσεων. Συνεπώς, σε όσες περιπτώσεις 

είναι δυνατή η εφαρμογή της κατάστασης ανάγκης, θα πρέπει να 

προκρίνεται το άρθρο 25 ΠΚ αντί της σύγκρουσης καθηκόντων ως λόγος 

άρσης του αδίκου. Εξυπακούεται δε ότι ο ιατρός θα πρέπει να επιλέξει το 

υπέρτερο μεταξύ των δύο καθηκόντων, έτσι ώστε να μη θεωρηθεί τελικά 

άδικη η παράλειψη περίθαλψης ενός άλλου ασθενή.  

                                                                                                                                                                              
επίθεσης. Βλ. Μανωλεδάκη Ι., Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου - Καστανίδου Ε., ό.π., 
σελ. 621 – 623. 
156 Στη χώρα μας γίνεται δεκτό το σύστημα της περιορισμένης αντικειμενικής 
εξάρτησης, κατά το οποίο η συμμετοχή σε ένα έγκλημα τιμωρείται, εφόσον η πράξη του 
αυτουργού είναι και τελικά άδικη. Βλ. αναλυτικά για την εν λόγω προβληματική 
Μπιτζιλέκη Ν., Η συμμετοχική πράξη - Δογματική θεμελίωση του φαινομένου της 
συμμετοχής και του παρακολουθηματικού χαρακτήρα της, εκδ. Σάκκουλα, 1990, σελ. 
135 επ. 
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Αντιθέτως, στην εξαιρετική εκείνη περίπτωση κατά την οποία ο ιατρός, 

ευρισκόμενος ενώπιον ενός διλήμματος, διακατέχεται από εντονότατη 

ψυχική πίεση, η οποία επιδρά στην ορθότητα της κρίσης του, με 

αποτέλεσμα να επιλέγει την υπεράσπιση του κατώτερου εννόμου αγαθού, 

η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί βάσει του άρθρου 25 ΠΚ. 

Εν προκειμένω, ως μοναδική λύση θεωρείται η εφαρμογή του άρθρου 33 

ΠΚ και της σύγκρουσης καθηκόντων ως λόγου άρσης του καταλογισμού. 

Πράγματι, σε μια τέτοια περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ορθή η άρση 

του αδίκου της πράξης, δεδομένου ότι ο  ιατρός φαίνεται να παρεκκλίνει 

σημαντικά από τις δικαιικές ρυθμίσεις. Έτι περαιτέρω, αποδοχή του 

λόγου άρσης του αδίκου θα σήμαινε αδυναμία άμυνας κατά της πράξης 

ή παράλειψης του ιατρού, ο οποίος εν προκειμένω επιλέγει την 

προστασία ενός συγκριτικά κατώτερου εννόμου αγαθού. Είναι εμφανές 

ότι η έννομη τάξη δεν μπορεί να επιτρέψει κάτι τέτοιο. 

Συνοψίζοντας, ιατρικές πράξεις ή παραλείψεις στο πλαίσιο της ιατρικής 

των καταστροφών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τιμωρούνται. Τόσο 

ο ιατρός που βρίσκεται στον τόπο μιας καταστροφής και πρέπει να 

περιθάλψει όσους περισσότερους τραυματίες δύναται, όσο και ο ιατρός 

που έχει υποχρέωση περίθαλψης περισσότερων ασθενών εν καιρώ 

πανδημίας εντός του νοσοκομειακού χώρου οφείλουν να μείνουν 

ατιμώρητοι, εφόσον φυσικά τηρούν βασικούς κανόνες του Κώδικα 

Ιατρικής Δεοντολογίας και του ιατρικού επαγγέλματος εν γένει. Συνεπώς, 

η ποινική ευθύνη ενός ιατρού στο πλαίσιο της ιατρικής των καταστροφών 

θα πρέπει να αποκλείεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

εκτέθηκαν ανωτέρω, με τη λογική πως κανένας δεν υποχρεούται στα 

αδύνατα. 

Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε πως το ποινικό δίκαιο, αποβλέποντας στην 

τιμώρηση κάθε δράστη, του οποίου η συμπεριφορά αποδοκιμάζεται ως 

πλήρως αντικοινωνική, λογίζεται ως έσχατο μέσο κοινωνικής 
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αντίδρασης157. Υπό την έννοια αυτή, στόχος δεν είναι και δεν θα έπρεπε 

να είναι η τιμώρηση και κατά συνέπεια ο στιγματισμός ενός 

ευσυνείδητου επιστήμονα, ο οποίος πραγματικά αγωνίζεται προκειμένου 

να διασώσει και να περιθάλψει τον μέγιστο δυνατό αριθμό συνανθρώπων 

του. Επομένως, οποιουδήποτε είδους ευθύνη οφείλει να αναζητηθεί πέρα 

και πάνω από το πρόσωπο του ιατρού, ο οποίος, ευρισκόμενος σε μια 

πλήρως απρόβλεπτη κατάσταση, απλώς εφαρμόζει τους κανόνες δικαίου 

και τις οδηγίες του κράτους, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή 

προσπάθεια υπό πραγματικά αντίξοες συνθήκες158. 

 

6. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση δύο επιμέρους θεματικών 

γύρω από την ιατρική ποινική ευθύνη στο πλαίσιο μιας καταστροφής. 

Αφενός, λοιπόν,  θα εξεταστεί η ύπαρξη ή μη ευθύνης ενός μη ειδικού ή 

ειδικευόμενου ιατρού, αφετέρου το ζήτημα της συναίνεσης του ασθενή σε 

περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών. 

 

6.1. Η ευθύνη του μη ειδικού - ειδικευόμενου ιατρού 

Έχοντας εξετάσει το ζήτημα της ποινικής ευθύνης ενός ειδικού ιατρού 

στο πλαίσιο της ιατρικής των καταστροφών και αποβλέποντας στην 

πλήρη εξέταση της ιατρικής ποινικής ευθύνης, οφείλουμε να εξετάσουμε 

                                                             
157 Κρουσταλάκης Ε., Η αξία του ανθρώπου: Το ζητούμενο στην εφαρμογή του ποινικού 
δικαίου, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, εκδ. 
Σάκκουλα, Τόμος 1, 2005, σελ. 161 – 167 (162). 
158 Σχετικό με την προβληματική της ιατρικής ποινικής ευθύνης στο πλαίσιο της 
ιατρικής των καταστροφών είναι και το ζήτημα του ακαταδίωκτου των εμπλεκόμενων 
ιατρών ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους, το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο με 
αφορμή την πανδημία Covid-19. Δεδομένου ότι η ανάλυση του εν λόγω 
προβληματισμού εκφεύγει της παρούσας εργασίας, βλ. μερικές σκέψεις περί των 
προτερημάτων της θέσπισης ακαταδίωκτου σε Cioffi A., Rinaldi R., Covid-19 and 
medical liability: A delicate balance, Medico – Legal Journal, 88(4)/2020, pp. 187 – 
188 (188). 
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ως τελευταίο ανακύπτον ζήτημα το κατά πόσο ευθύνεται αφενός ο μη 

ειδικός, αφετέρου ο ειδικευόμενος ιατρός στο πλαίσιο της ιατρικής των 

καταστροφών. Τιμωρείται, λοιπόν, ένας ιατρός, ο οποίος δεν έχει την 

απαιτούμενη ή καμία ειδικότητα, εάν ευρισκόμενος στον τόπο της 

καταστροφής ή εντός του νοσοκομείου εφαρμόσει τους κανόνες της 

ιατρικής των καταστροφών και επιλέξει την φροντίδα ενός ασθενούς 

έναντι άλλου; 

Σε γενικές γραμμές, αναλογική εφαρμογή έχουν και σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι διατάξεις εκείνες σύμφωνα με τις οποίες προστατεύονται 

οι ειδικοί ιατροί. Εφόσον δηλαδή ο μη ειδικός ή ο ειδικευόμενος ιατρός, 

λειτουργώντας εντός του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, συνδράμει στο 

έργο των συναδέλφων του επιλέγοντας μεταξύ περισσότερων ασθενών 

σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια, δεν θα τιμωρηθεί τελικά. 

Επιπρόσθετο επιχείρημα υπέρ της ανωτέρω θέσης αναφορικά με τον μη 

ειδικό ιατρό αποτελεί το άρθρο 9 παρ. 3 ΚΙΔ, το οποίο προβλέπει ότι σε 

περίπτωση καταστροφής κάθε ιατρός ανεξαρτήτως ειδικότητας και 

έλλειψης των κατάλληλων ιατρικών μέσων οφείλει να παρέχει ιατρικές 

υπηρεσίες μέχρι την ανάληψη του περιστατικού από ιατρό της 

κατάλληλης ειδικότητας. Επομένως, σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις ο 

μη ειδικός ιατρός όχι μόνο δεν τιμωρείται σε περίπτωση συνδρομής του, 

αλλά αντίθετα υποχρεούται σε αυτήν, με αποτέλεσμα να θεωρείται 

εντέλει αξιόποινη η πλήρης αδράνειά του. 

Όσον αφορά τον ειδικευόμενο ιατρό, αυτός οφείλει μεν να απόσχει από 

ενέργειες για τις οποίες δεν έχει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία, 

υποχρεούται ωστόσο σε παροχή πρώτων βοηθειών, με απώτερο σκοπό τη 

διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων προσώπων159. Η θέση αυτή 

δικαιολογείται από το γεγονός πως, παρότι ο ειδικευόμενος ιατρός 

βρίσκεται σε στάδιο εκπαίδευσης προς μελλοντική εξάσκηση του 

επαγγέλματος με εξειδικευμένες γνώσεις, δεν παύει να είναι κάτοχος 

πτυχίου ιατρικής και να δεσμεύεται κατ’ επέκταση από τις διατάξεις του 

                                                             
159 Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 181. 
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ΚΙΔ αναφορικά με την προστασία της υγείας των ασθενών. Συνεπώς, ο 

ειδικευόμενος ιατρός ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης κατάστασης παρέχει τις πρώτες βοήθειες, δεν δύναται να 

τιμωρηθεί ανεξάρτητα από τον ασθενή, τον οποίο επιλέγει να περιθάλψει. 

Διαφορετικό είναι βέβαια το ζήτημα της ποινικής ευθύνης ενός 

ειδικευόμενου ιατρού, ο οποίος δεν αρκείται σε παροχή πρώτων 

βοηθειών, αλλά αντίθετα προβαίνει σε ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, παρεκκλίνοντας ακόμη 

και από τις οδηγίες του ειδικού ιατρού ή παραλείποντας να τον 

ενημερώσει εγκαίρως. Σε μια τέτοια περίπτωση αναμφίβολα μπορεί να 

στοιχειοθετηθεί ποινική ευθύνη αυτού, οπότε και θα υπάρχει κατά κύριο 

λόγο αμέλεια κατά την ανάληψη εγχειρήματος160. 

 

6.2. Το ζήτημα της συναίνεσης του ασθενούς  

Τόσο το Σύνταγμα σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ.2 και 5, 7 παρ.2 και 21 

παρ.3, όσο και ο Ποινικός Κώδικας με μια πληθώρα διατάξεων, ιδίως των 

άρθρων 299 επ. ΠΚ, θέτουν υπό την προστασία τους τη ζωή και την 

υγεία κάθε ανθρώπου161. Με τον τρόπο αυτό θεμελιώνεται σε νομικά 

κείμενα η ιδιαίτερη σημασία των δύο αυτών αγαθών, τα οποία δύναται ο 

εκάστοτε φορέας να διαθέσει όπως ο ίδιος επιθυμεί. Υπό τη σκέψη αυτή, 

η τέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης στο σώμα του ασθενούς θα 

πρέπει να λαμβάνει χώρα υπό την έγκυρη ενημέρωση και συναίνεσή 

του162. 

Σήμερα κρίσιμες διατάξεις αναφορικά με το ζήτημα της ενημέρωσης και 

συναίνεσης του ασθενή αποτελούν τα άρθρα 11 και 12 ΚΙΔ, τα οποία 

                                                             
160 Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 101 – 104• Φράγκος Κ., ό.π., 2018, σελ. 544• Ο ίδιος, ό.π., 
2019, άρθρο 28, παρ. 33 – 36•Τοπάλης Σ., Η ποινική ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού 
για σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από αμέλεια, ΠοινΔικ 11/2004, σελ. 1253 – 
1257 (1257), όπου αναφέρονται συνολικά όλες οι περιπτώσεις ποινικής ευθύνης του 
ειδικευόμενου ιατρού. 
161 Σακελλαροπούλου Β., ό.π., σελ. 19. 
162 Για την έννοια της ιατρικής πράξης, καθώς και του ασθενούς βλ. αναλυτικά άρθρο 1 
ΚΙΔ. 
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χαρακτηρίζονται ως ο πυρήνας του εκσυγχρονισμένου νόμου περί 

ιατρικής δεοντολογίας, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την αυτονομία και την 

ελεύθερη βούληση εκάστου ασθενή163.  

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 ΚΙΔ, υπό κανονικές συνθήκες ένας 

ιατρός υποχρεούται σε πλήρη ενημέρωση του ασθενούς του αναφορικά 

με “την πραγματική κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα 

αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους 

ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές από την εκτέλεσή της, τις 

εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και για τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης”. 

Όπως δε γίνεται δεκτό, η ενημέρωση θα πρέπει βέβαια να είναι 

εξειδικευμένη, όχι όμως υπερβολικά λεπτομερής, προκειμένου να 

μπορεί να γίνει κατανοητή από οποιονδήποτε ασθενή ανεξαρτήτως των 

σχετικών γνώσεών του164. Αντίστοιχα, τα άρθρα 12 παρ. 1 ΚΙΔ και 3 παρ. 

2α ΧΘΔΕΕ καθιστούν υποχρεωτική την εκ των προτέρων συναίνεση του 

ασθενούς, πριν από την τέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης, κατόπιν 

πλήρους ενημέρωσής του από τον θεράποντα ιατρό. Είναι αυτονόητο πως 

η συναίνεση δεν μπορεί να είναι προϊόν εξαναγκασμού, αλλά θα πρέπει 

να είναι ελεύθερη και αβίαστη. 

Από τα ανωτέρω άρθρα, σε συνδυασμό με τα άρθρα 5 εδ. α΄ και 10 παρ. 

2 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, η 

οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον Ν. 2619/1998, αναδεικνύεται 

η θεμελιώδης σημασία αφενός της ενημέρωσης και αφετέρου της 

συναίνεσης του ασθενή, προτού ο ιατρός προβεί σε οποιαδήποτε ιατρική 

πράξη165. Προκύπτει, λοιπόν, ότι ο ασθενής οφείλει να έχει ενεργητικό 

ρόλο κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, όντας υπεύθυνος για την λήψη 

των σχετικών αποφάσεων166. 

                                                             
163 Βλ. σχετικά και Αιτιολογική Έκθεση Ν. 3418/2005 (ΚΙΔ). 
164 Βιδάλης Τ., Βιοδίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 1ος Τόμος, 2007, σελ. 51. 
165 Μάλιστα, η υποχρέωση ενημέρωσης και συναίνεσης του ασθενή βρίσκει έρεισμα και 
στο Σύνταγμα και ιδίως στα άρθρα 2 παρ.1, 5 παρ.1 και 9 παρ.1 αυτού. Βλ. σχετικά 
Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 60 – 61. 
166Σακελλαροπούλου Β., ό.π., σελ. 22 επ., όπου γίνεται αναλυτική αναφορά στα 
χαρακτηριστικά της έγκυρης ενημέρωσης του ασθενή. 
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Άλλο είναι δε το ζήτημα της αδυναμίας συναίνεσης του ίδιου του ασθενή 

συνήθως λόγω της βαρύτατης κατάστασης της υγείας του ή λόγω 

έλλειψης της απαιτούμενης ωριμότητας167, καθώς και της παραίτησής 

του από το δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 2 ΚΙΔ 

και 10 παρ. 2 εδ.β΄ του Ν. 2619/1998, οπότε και απαιτείται η 

ενημέρωση και συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη ή άλλως των 

συγγενών ή οικείων προσώπων του ασθενή σχετικά με την προτεινόμενη 

από τους ιατρούς θεραπεία (άρθρα 11 παρ. 4, 12 παρ. 2β ββ ΚΙΔ και 6 

παρ. 3 Ν. 2619/1998)168. Εν προκειμένω, λοιπόν, ο νόμος καθιστά τρίτα 

πρόσωπα υπεύθυνα για τη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων169. 

Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις εκείνες που είναι αδύνατη η λήψη της 

συναίνεσης του ασθενούς ή έστω κάποιου οικείου του; Εν προκειμένω, 

ευλόγως ο νόμος προβλέπει την κατ’ εξαίρεση τέλεση των απαραίτητων 

ιατρικών ενεργειών, εφόσον υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του 

ασθενούς (άρθρα 12 παρ. 3α ΚΙΔ και 8 Ν. 2619/1998). Ο ιατρός, 

λοιπόν, υποχρεούται σε περίθαλψη κάθε ασθενή, ο οποίος μεταφέρεται 

στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και χωρίς τη συνοδεία 

οποιουδήποτε προσώπου. Ομοίως, συναίνεση δεν απαιτείται και στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου τα οικεία πρόσωπα όχι μόνο δεν μπορούν, 

αλλά αρνούνται να συναινέσουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και σε 

αυτήν την περίπτωση άμεσα ο ασθενής (άρθρο 12 παρ.3γ ΚΙΔ).  

Οι ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής σε κάθε 

κατεπείγον περιστατικό, το οποίο μπορεί να εντάσσεται στην ιατρική των 

καταστροφών, υποχρεώνουν τον ιατρό σε λήψη των αναγκαίων μέτρων 

προς διάσωση του ασθενή, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη 

                                                             
167 Στην πραγματικότητα εν προκειμένω γίνεται λόγος για ανικανότητα προς συναίνεση, 
η οποία θα πρέπει να διακρίνεται από την αδυναμία συναίνεσης, καθώς σχετίζεται με 
την εν γένει πνευματική και ψυχολογική ωριμότητα ενός προσώπου και συνήθως δεν 
περιορίζεται σε ένα μόνο συμβάν. Σχετικά με την ικανότητα προς συναίνεση βλ. 
Μυλωνόπουλο Χρ., ό.π., σελ. 519. 
168Για εκτεταμένη ανάλυση των προϋποθέσεων έγκυρης συναίνεσης του ασθενή βλ.  
Σακελλαροπούλου Β., ό.π., σελ. 31, 32. Αναφορικά με τις προϋποθέσεις έγκυρης 
συναίνεσης εν γένει βλ. Παρασκευόπουλο Ν., ό.π., σελ. 183 – 185. 
169 Σακελλαροπούλου Β., ό.π., σελ. 24, 33. 
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μεταγενέστερη αντίρρηση αυτού ή κάποιου οικείου του170. Έτσι, 

τεκμαίρεται ότι είτε στο σημείο της καταστροφής είτε εντός του 

νοσοκομειακού χώρου ο ιατρός οφείλει να περιθάλπει τους ασθενείς 

σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής των καταστροφών, παρέχοντας 

προτεραιότητα στους βαρύτερα τραυματισμένους ασθενείς, χωρίς να έχει 

σημασία η σχετική συναίνεση των προσώπων αυτών. Με άλλα λόγια, 

προτάσσεται η παροχή της κατάλληλης αρωγής έναντι της βούλησης του 

ασθενή ή των οικείων του. Συνεπώς, εφαρμογή έχει η αρχή in dubio pro 

vita171, με αποτέλεσμα η όποια υποτιθέμενη επιθυμία του ασθενή να 

υποχωρεί ενώπιον της ανάγκης προστασίας μιας ανθρώπινης ζωής172.  

Ιδιαίτερα δυσχερές είναι το ζήτημα της συναίνεσης αναφορικά με τη 

διακοπή της ήδη παρεχόμενης περίθαλψης. Κατά μια άποψη, 

υποστηρίζεται ότι μια τέτοια απόφαση πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν 

επιθυμίας του ασθενή ή συνεννόησης με μέλη της οικογένειάς του και 

ρητή δήλωση αυτών, χωρίς να εναπόκειται στην αποκλειστική βούληση 

του ιατρού, ακόμη και αν με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να σωθεί 

κάποιος άλλος άνθρωπος. Ωστόσο, στην πράξη η διακοπή της 

περίθαλψης, ιδίως με τη μορφή της αποσωλήνωσης ενός ετοιμοθάνατου 

ασθενή προς διάσωση ενός άλλου με τη χρήση του μοναδικού 

μηχανήματος αναπνευστικής υποστήριξης είναι ιδιαίτερα συνήθης και 

δυστυχώς επιβεβλημένη από τους κανόνες της ιατρικής των 

καταστροφών173. 

                                                             
170 Στη θεωρία η περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται ως εικαζόμενη συναίνεση. Βλ. 
Λιούρδη Α., ό.π., σελ. 71 – 73. Βλ. και Σακελλαροπούλου Β., ό.π., σελ. 70, 72 επ. όπου 
τονίζεται η ιδιάζουσα σημασία του νέου νομοθετικού πλαισίου περί συναίνεσης των 
ασθενών αναφορικά με την προστασία του ιατρού κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του. 
171 Παρότι η εν λόγω αρχή γίνεται ευρέως αποδεκτή, με πολλές χώρες να την έχουν 
εντάξει στα νομικά κείμενα τους, συχνά προβάλλονται ενστάσεις σχετικά με την 
δυνατότητα εφαρμογής της, δεδομένων και των ανακύπτοντων από αυτήν ηθικών 
διλημμάτων. Βλ. Vitale A., Advanced healthcare directives: an analysis of the ethical 
and legal related issues, and a current comparison among EU Member States, 
Bioethica, Vol. 5, 2019, pp. 51 – 66, όπου ο συγγραφέας, ορμώμενος από το ζήτημα 
της ευθανασίας, αναλύει την προβληματική γύρω από την αρχή in dubio pro vita. 
172 Σακελλαροπούλου Β., Σακελλαρόπουλος Θ., ό.π., σελ. 927 – 932 (929). 
173 Βλ. σχετικά Emanuel E., Persad G. et al, ibid, pp. 2049 – 2055 (2052 – 2053), 
όπου υποστηρίζεται ότι η αφαίρεση του αναπνευστήρα από ήδη διασωληνωμένο ασθενή 
δεν απαιτεί ουδεμία συναίνεση, εφόσον η κατάστασή του δεν εμφανίζει αξιοσημείωτη 
βελτίωση και η χρήση του αναπνευστήρα είναι απαραίτητη για τη διάσωση άλλου 
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Τέλος, θα πρέπει να διευκρινισθεί πως η απουσία συναίνεσης δεν 

ταυτίζεται με την άρνηση αυτής, η οποία συνίσταται σε έγκυρη δήλωση 

του ασθενή ή κάποιου οικείου του περί μη τέλεσης της απαιτούμενης 

ιατρικής πράξης. Σε μια τέτοια περίπτωση γίνεται ευρέως αποδεκτό πως 

αίρεται ουσιαστικά η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του ιατρού περί 

περίθαλψης του ασθενή, ακόμη και στο πλαίσιο ενός καταστροφικού 

γεγονότος174. Υπερτερεί, λοιπόν, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του ασθενή, 

με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται να προβεί ο ιατρός σε οποιαδήποτε 

ιατρικώς ενδεδειγμένη ενέργεια175. Υπό αυτές τις συνθήκες, η παράλειψη 

διάσωσης ενός ασθενή με κορονοϊό ή ενός τραυματία κατόπιν μιας 

φυσικής καταστροφής, δεν δύναται να πληροί τις προϋποθέσεις τέλεσης 

μιας ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως, εάν το πρόσωπο που αρνήθηκε 

την παροχή φροντίδας οδηγήθηκε στον θάνατο176. 

Συμπερασματικά, η υποχρέωση του ιατρού προς άμεση δράση και 

διάσωση ενός ασθενή τελεί πάντα υπό την προϋπόθεση του 

κατεπείγοντος και της ταυτόχρονης αδυναμίας λήψης έγκαιρης και 

έγκυρης συναίνεσης. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Με αφορμή την επέλευση της πανδημίας Covid-19, η παρούσα εργασία 

επιχείρησε τη διερεύνηση της ποινικής ευθύνης των ιατρών αναφορικά 

με παραλείψεις αυτών στο πλαίσιο της περίθαλψης ασθενών κατά την 

επέλευση ενός καταστροφικού γεγονότος.  Μέσα από την ανάλυση 

επιμέρους ζητημάτων της ιατρικής των καταστροφών, επιδιώχθηκε η 
                                                                                                                                                                              
προσώπου με μεγαλύτερες πιθανότητες βελτίωσης. Πρβλ. Chu Q., Correa R., 
Reallocating ventilators during the coronavirus disease 2019 pandemic: Is it ethical?, 
Surgery 168/2020, pp. 388 – 391 (390 – 391), όπου αναφέρεται το παράδειγμα της 
αποσωλήνωσης ενός ασθενή με κορονοϊό Sars-CoV-2, πράξη για την οποία απαιτείται 
συναπόφαση ιατρικού προσωπικού και συγγενών του ασθενή. 
174 Παπακυριάκου Θ., ό.π., σελ. 514 – 517. 
175Φράγκος Κ., ό.π., 2018, σελ. 34• Συμεωνίδου Καστανίδου Ε., Εγκλήματα κατά της 
ζωής, εκδ. Σάκκουλα, 2η έκδοση, 2001, σελ. 335. 
176 Πρβλ. Βιδάλη Τ., ό.π., σελ. 55 - 56, όπου υποστηρίζεται πως η άρνηση θεραπείας 
είναι έγκυρη εφόσον δεν προσκρούει στην ανθρώπινη αξία, με αποτέλεσμα ο ιατρός να 
απαλλάσσεται μόνο εάν από την άρνηση του ασθενή και την κατ’ επέκταση παράλειψη 
του ιατρού δεν υπάρχει κίνδυνος θανάτου του ασθενή. 
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ανάδειξη της πολυπλοκότητας της εν λόγω θεματικής, δεδομένου του 

κλονισμού βασικών δικαιικών αρχών και αξιών. 

Είναι πράγματι γεγονός πως η επέλευση μιας πανδημίας ή ενός άλλου 

καταστροφικού συμβάντος δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, η οποία 

χαρακτηρίζεται από αυξημένο αριθμό ασθενών, περιορισμένους πόρους 

και μετασχηματισμένες προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη 

είναι η ύπαρξη κανόνων διαλογής ασθενών και η δημοσιοποίηση αυτών, 

προκειμένου οι διαθέσιμοι πόροι να κατανέμονται στους ασθενείς με 

διαφανή τρόπο, κατόπιν εφαρμογής όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικών 

κριτηρίων. Προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η 

μέριμνα για τη μη εξάντληση των διαθέσιμων ιατρικών πόρων, δεδομένου 

ότι μέσα από την οργανωμένη κατανομή πόρων και προσωπικού 

αυξάνονται οι πιθανότητες παροχής κατάλληλων ιατρικών υπηρεσιών σε 

μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. 

Ωστόσο, πέρα από τις προφανείς και άμεσες επιπτώσεις τους, τα 

καταστροφικά γεγονότα δημιουργούν έναν σοβαρό νομικό αντίκτυπο, 

θέτοντας σημαντικές προκλήσεις σε επίπεδο ποινικού δικαίου. Το 

γεγονός αυτό δικαιολογείται πλήρως αν σκεφτεί κανείς πως κατά τη 

διάρκεια μιας κρίσης, το ιατρικό προσωπικό λειτουργώντας υπό 

συνθήκες έντονης πίεσης δεν υποχρεούται απλώς σε περίθαλψη των 

ασθενών, αλλά και σε επιλογή μεταξύ περισσότερων εξ αυτών, με 

αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας ή και τον θάνατο ορισμένων 

προσώπων, προτού λάβουν της κατάλληλης θεραπείας. 

Ενώπιον αυτής της ιδιαίτερα δυσχερούς επιλογής, ο νόμος θα πρέπει να 

λειτουργεί ως προστατευτικός πυλώνας, ευρισκόμενος πάντοτε δίπλα 

στους «μαχητές της πρώτης γραμμής» και σε κάθε προσπάθεια 

ανταπόκρισης αυτών στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός καταστροφικού 

γεγονότος. Θα ήταν, λοιπόν, αδιανόητη η απόδοση ευθυνών σε 

επιστήμονες για καταστάσεις, τις οποίες αδυνατούν να ελέγξουν, 

ρισκάροντας μάλιστα συχνά τη δική τους ζωή και υγεία, ιδίως αν σκεφτεί 

κανείς ότι η δίωξη των ιατρών μπορεί να λάβει χώρα μήνες ή ακόμη και 
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χρόνια μετά το συμβάν, οπότε η προσφορά και οι θυσίες των 

επαγγελματιών υγείας θα έχουν ξεχαστεί. 

Καταληκτικά, σε μια εποχή πλήρους αβεβαιότητας, υπάρχει εντέλει κάτι 

για το οποίο θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι: ο ιατρός, ο οποίος ενεργεί 

σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και αγωνίζεται με 

κάθε μέσο για να διασώσει τον μέγιστο αριθμό συνανθρώπων του, οφείλει 

να μείνει ατιμώρητος ακριβώς επειδή δεν πράττει άδικα, αλλά αντίθετα 

ενεργεί όσο πιο δίκαια μπορεί δεδομένων των συνθηκών. 

Σε ένα κράτος δικαίου, όσο μεγάλος κι αν είναι ο πόνος της ανθρώπινης 

απώλειας, δεν θα πρέπει να οδηγεί στην αναζήτηση εξιλαστήριων 

θυμάτων προς απόδοση ευθυνών. 
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