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Οι επιπτώσεις του σοβαρού τραυµατισµού από τροχαία 
σύγκρουση 
Η πλειονότητα από τους χρήστες του οδικού δικτύου που έχουν 
εµπλακεί σε τροχαίες συγκρούσεις ανακάµπτουν από τους 
τραυµατισµούς τους. ΩΩστόσο, µερικοί από αυτούς δεν ανακάµπτουν 
ποτέ πλήρως και υποφέρουν από κάποιου είδους µόνιµη αναπηρία.  

Οι επιπτώσεις των τροχαίων συγκρούσεων στη σωµατική υγεία είναι 
τεράστιες. Οι σοβαροί τραυµατισµοί απαιτούν πολλή και µακροχρόνια 
φροντίδα, η οποία µεταφράζεται σε πολλαπλές εισαγωγές σε 
νοσοκοµείο, ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία, χειρουργικές επεµβάσεις, 
υπηρεσίες παροχής κατ’ οίκον ιατρικής φροντίδας, φαρµακευτική 
αγωγή και χρήση ιατρικών µηχανηµάτων. Ο επίµονος πόνος µπορεί να 
προκαλέσει διάφορα προβλήµατα και να εµποδίσει τα άτοµα να 
ζήσουν µια φυσιολογική ζωή. Μετα-τραυµατικό στρες, κατάθλιψη και 
άγχος είναι επίσης κοινά συµπτώµατα µετά από ένα σοβαρό τροχαίο 
συµβάν και τα θύµατα, καθώς και οι οικογένειες τους, συχνά 
χρειάζονται συνεχή ψυχολογική φροντίδα και στήριξη ώστε να έχουν 
καλή ψυχική υγεία. Εκτός από τις σωµατικές και τις ψυχολογικές 
επιπτώσεις, τα τροχαία συµβάντα έχουν πολλές πρόσθετες επιπτώσεις 
για τους επιζώντες όπως η απώλεια της θέσης εργασίας ή αλλαγές στο 
εργασιακό περιβάλλον, νοµικές επιπτώσεις, οικονοµική επιβάρυνση, 
επιβεβληµένες µετατροπές στην οικία και το αυτοκίνητο. Επίσης, οι 
οικογένειες των θυµάτων ενδέχεται να αντιµετωπίσουν σηµαντικές 
αλλαγές στη ζωή τους, όπως η δέσµευση σηµαντικού τµήµατος του 
χρόνου τους για την παροχή µακροχρόνιας κατ’ οίκον φροντίδας στους 
τραυµατισµένους, πολύς χρόνος µακριά από το σπίτι για να 
φροντίσουν τους τραυµατισµένους στο νοσοκοµείο, για να τους 
συνοδεύσουν στα ραντεβού τους στα εξωτερικά ιατρεία ή για να 
υποστηρίξουν ψυχολογικά τον τραυµατισµένο ώστε να αντιµετωπίσει 
την ψυχική καταπόνηση που συνεπάγεται ο τραυµατισµός και το ίδιο 
το τροχαίο συµβάν. Επίσης, αρκετά συχνά οι οικογένειες 
υποχρεώνονται να κάνουν αλλαγές στο σπίτι τους, στο αυτοκίνητο και 
στον τρόπο ζωής τους για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του 
τραυµατισµένου ατόµου. Το πιο σηµαντικό, µερικοί γονείς ποτέ δεν 
ανακάµπτουν από το ψυχικό τραύµα του αιφνίδιου θανάτου ενός 
τέκνου ως συνέπεια τροχαίας σύγκρουσης.  

Παρά τις δυσκολίες που καλούνται να αντιµετωπίσουν τα θύµατα και 
οι συγγενείς τους, υπάρχουν σηµαντικά πράγµατα που θα πρέπει να 
κάνουν στο σηµείο του τροχαίου συµβάντος αλλά και αµέσως µετά. 
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχετε κατά νου προκειµένου 
να επιλύσετε µε ευκολία τα διάφορα ζητήµατα και παράλληλα να 
αποφύγετε νοµικές παγίδες. Παρακάτω παρουσιάζεται ένας 
κατάλογος µε εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν µετά από ένα 
τροχαίο συµβάν. Παρακαλούµε εκτυπώστε τις πληροφορίες αυτές και 
φυλάξτε τις στο αυτοκίνητό σας.   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ΤΟ ΕΡΓΟ REHABILAID  

Το έργο REHABILAID 
χρηµατοδοτήθηκε από την 
Εευρωπαϊκή Επιτροπή και 
αφορούσε τη διεξαγωγή 
διαχρονικής πολυκεντρικής 
µελέτης παρατήρησης σε 
ανθρώπους που είχαν υποστεί  
σοβαρούς  τραυµατισµούς ως 
συνέπεια τροχαίας σύγκρουσης. 
Διεξήχθη σε τρεις ευρωπαϊκές 
χώρες: Ελλάδα, Γερµανία και  
Ιταλία. Συνολικά στη µελέτη 
έλαβαν µέρος επτά δηµόσια 
νοσοκοµεία: πέντε στην Ελλάδα 
(Περιφέρεια Κρήτης), ένα στην 
Ιταλία (Παβία) και ένα στην 
Γερµανία (Ανόβερο). 
Πραγµατοποιήθηκε καταγραφή 
όλων των ασθενών που 
εισήχθησαν στις ΜΕΘ των 
επιλεγµένων νοσοκοµείων λόγω 
τραυµατισµού τους σε τροχαίο 
συµβάν, κατά το χρονικό 
διάστηµα 2013-2014. Οι 
σωµατικές, ψυχολογικές και 
οικονοµικές επιπτώσεις 
αξιολογήθηκαν στην έναρξη της 
µελέτης, καθώς και µετά από 6 
και 12 µήνες. 

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-
ΙΤΑΛΙΑ 

http://rehabil-
aid.seyp.teicrete.gr 
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          ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΟΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ   

 
 

!1

LABORATORY OF HEALTH AND ROAD 
SAFETY, DEPARTMENT OF SOCIAL WORK, TEI 

OF CRETE

Official 
languages:  

Greek - English  

Interpretation will 
be available 

INTERNATIONAL 
CONFERENCE 

22-23 OCTOBER 2015 
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

HERAKLION GREECE

UNIVERSITY OF PAVIA, MEDICAL 
SCHOOL, CENTRE OF STUDY AND 

RESEARCH ON ROAD SAFETY (CIRSS)

UNIVERSITY OF HANNOVER, 
MEDICAL SCHOOL, ACCIDENT 

RESEARCH UNIT

UNDER THE AUSPICES OF THE GREEK 
MINISTRY OF HEALTH

http://rehabil-aid.seyp.teicrete.gr

http://rehabil-aid.seyp.teicrete.gr
http://rehabil-aid.seyp.teicrete.gr


REHABILAID project Δεκέμβριος 2015

 �2

ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ                                                                                    

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

ΦΕΡΘΕΙΤΕ  ΣΥΝΕΤΑ  Ποτέ  μην  εγκαταλείπετε  το  σημείο  του  τροχαίου  συμβάντος  έως  ότου  αυτό  να  είναι  απαραίτητο.  Είναι 
πιθανό να υπάρχουν άτομα που έχουν τραυματισθεί ή σκοτωθεί. Εγκαταλείποντας τα σημείο του τροχαίου συμβάντος ενδέχεται να 
αντιμετωπίσετε σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Προσπαθήστε να είστε ήρεμοι, ευγενικοί και συνεργάσιμοι. Μη χάνετε την ψυχραιμία 
σας. 

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ  ΝΑ  ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ  ΤΗΝ  ΕΥΘΥΝΗ  Κατά  τη  στιγμή  του  τροχαίου  συμβάντος  δεν  είναι  εύκολο  να  γνωρίζουμε 
ποιος  ευθύνεται  γι’ αυτό.  Μερικές  φορές  αισθανόμαστε  σίγουροι  πως  εμείς  φέρουμε  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  ευθύνης.  Αυτό 
ενδεχομένως να είναι αληθές, αλλά και οι άλλοι οδηγοί μπορεί επίσης να έχουν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις κάτι για το οποίο θα 
αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες αργότερα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να αποφύγετε να πείτε οτιδήποτε που να καταδεικνύει πως 
φέρετε  την  ευθύνη  για  το  τροχαίο  συμβάν  καθώς  αυτό  ενδεχομένως  να  σημαίνει  ότι  αναλαμβάνετε  τη  νομική  ευθύνη  για  ό,τι 
συνέβη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  Αξιολογήστε  την  κατάσταση  της  υγείας  των 
ατόμων  που  ταξιδεύουν  μαζί  σας.  Βεβαιωθείτε  ότι  όλοι  είναι  εντάξει.  Να  έχετε  κατά  νου  πως  οι  άνθρωποι  συχνά  δεν 
συνειδητοποιούν  ότι  έχουν  τραυματιστεί  παρά  μόνο  όταν  πια  έχουν  περάσει  αρκετές  ώρες  από  το  τροχαίο  συμβάν  και  έχουν 
ηρεμήσει. Μερικές φορές τραυματισμοί οι οποίοι φαινομενικά είναι ήσσονος σημασίας αργότερα μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρά 
και μόνιμα προβλήματα. Να θυμάστε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε προκαταβολική πληρωμή από την ασφαλιστική σας εταιρεία για 
τις καθημερινές σας δαπάνες μέχρι να αναρρώσετε. Εάν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή νοιώθουν πόνο 
στον αυχένα ή στην πλάτη, καλέστε ασθενοφόρο (αριθμός 166) και μην τους μετακινήσετε έως ότου καταφτάσει ιατρική βοήθεια. 
Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλείς στο σημείο του τροχαίου συμβάντος μέχρι τη στιγμή της μεταφοράς τους στο νοσοκομείο. Θυμηθείτε 
να  καταγράψετε  τον  αριθμό  κυκλοφορίας  του  ασθενοφόρου  που  μεταφέρει  τους  τραυματίες  και  λάβετε  πληροφορίες  για  το 
νοσοκομείο / ιατρική μονάδα στην οποία πρόκειται να μεταφερθούν. 

ΚΑΛΕΣΤΕ  ΤΗΝ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  Είναι  σημαντικό  να  καλέσετε  την  αστυνομία  (αριθμός  100)  όταν  υπάρχουν  υλικές  ζημιές  ή 
άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν. Η αστυνομία μπορεί να καταγράψει τα πάντα κατά τη σύνταξη της σχετικής 
έκθεσης  για  το  περιστατικό,  η  οποία  θα  χρησιμοποιηθεί  στο  δικαστήριο.  Θυμηθείτε  να  καταγράψετε  το  όνομα  και  τον  αριθμό 
μητρώου των αστυνομικών που θα έρθουν. Να μελετήσετε την έκθεση της αστυνομίας κατά τη σύνταξή της. Αν κάτι λείπει μπορείτε 
να ζητήσετε να γίνουν τροποποιήσεις.

ΚΑΛΕΣΤΕ  ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΣΑΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ενημερώστε  άμεσα  την  ασφαλιστική  σας  εταιρεία  ότι  έχετε  εμπλακεί  σε 
τροχαίο συμβάν. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία έχετε μόλις 8 ημέρες προθεσμία για να το κάνετε αυτό. Να είστε ειλικρινείς με 
τον ασφαλιστή σας και να του πείτε την αλήθεια για το τι συνέβη και για τη σοβαρότητα των τραυματισμών σας. Να μελετήσετε την 
έκθεση που θα συντάξει η ασφαλιστική εταιρεία, ώστε να μπορέσετε να επισημάνετε ποιος έφταιγε και να καταγραφεί η άποψή σας. 
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι προς όφελος των ασφαλιστικών εταιρειών να καθυστερήσουν την πληρωμή ενδεχόμενων ζημιών.

ΣΥΛΛΕΞΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ Συλλέξτε πληροφορίες από οδηγούς, επιβάτες και 
αυτόπτες μάρτυρες. Πάρτε τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τους αριθμούς των αδειών κυκλοφορίας, τους αριθμούς των πινακίδων 
κυκλοφορίας  και  πληροφορίες  για  τις  ασφαλιστικές  εταιρείες  από  όλους  τους  οδηγούς  που  εμπλέκονται  στο  τροχαίο  συμβάν. 
Συλλέξτε  παρόμοιες  πληροφορίες  από  όλους  τους  επιβάτες  καθώς  και  από  αυτόπτες  μάρτυρες  ή  ιδιοκτήτες  /  εργαζόμενους  σε 
καταστήματα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το σημείο του τροχαίου συμβάντος. Ζητείστε από τους μάρτυρες να σας 
πουν τι είδαν. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες στο δικαστήριο αργότερα. Εάν έχετε τραυματισθεί και δεν μπορείτε 
να πάρετε αυτές τις πληροφορίες, ζητήστε από έναν εκ των παριστάμενων να το κάνει για εσάς. Συλλέξτε αποδείξεις για τη ζημιά. 
Πάρτε φωτογραφίες (με ημερομηνία λήψης) του οχήματός σας για να δείξετε την έκταση των ζημιών. Οι φωτογραφίες μπορεί να 
είναι  χρήσιμες  στο  δικαστήριο,  καθώς  και  για  την  ασφαλιστική  σας  εταιρεία  ώστε  να  προσδιορίσει  τις  ζημιές  και  τη  σχετική 
αποζημίωση.
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DISABILITY AFTER ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 

In road traffic accidents, it is common for individuals to sustain brain, neck or spinal injuries or even suffer from post 
traumatic  stress  disorder.  These  and many other  injury  types  can take  a  very  long time to  heal  and can cause  a 
significant permanent or long-term limitations on people’s ability to move, function and work. In these cases, it is 
crucial that the injured party clearly understands his or her right to Social Insurance benefits as it pertains to their 
specific situation. Many people seem to ignore their rights or they feel helpless when they are confronted with the 
necessary procedures to claim them. The extent of the injury and the time that one will be physically unable to work 
will likely determine the level of benefits available. Age, educational level and work history over the past 15 years will 
also be considered in making this determination. If you live in Greece and you have suffered an injury from a road 
traffic accident and you are interested in receiving disability pension or benefits, consider the following information and 
procedures.

DISABILITY PENSION
The following types of invalidity pensions are provided by the Greek Social Insurance organizations, on certain conditions:
• Invalidity pension due to non-occupational disease.
• Invalidity pension due to an accident at work or occupational disease.
• Invalidity pension due to a non-work-related accident.
• Old-age pension for disabled persons.

REQUIREMENTS
— If you have covered the required insurance period* and you have been deemed disabled by the Centre for Certifying Invalidity 
(KEPA)   
     with a degree of disability of at least 50%, in case you are insured for the first time after 1 January 1993. 
— If you have covered the required insurance period* and you have been deemed disabled by the KEPA with a degree of disability of 
at least
     67%, in case you were insured for the first time before 31 December 1992.
— If you are depend-ant you are entitled to an additional amount per month, on certain conditions.

*The “required insurance period” defers according to the type of invalidity pension. In most types of invalidity pensions, the amount of 
insurance days accumulated, the period of time they were accumulated and the current age of the applicant are determinants of 
eligibility. In the case of the old-age pension for disabled persons, applicants have to be totally blind or suffer from certain illnesses, 

DISABILITY BENEFITS
The following types of invalidity benefits are provided by the Greek Social Insurance organizations, on certain conditions:
• Non-institutional care benefit.
• Pensioners' Social Solidarity Benefit (EKAS).
• Total invalidity benefit.

Non-institutional care benefit: This benefit is provided to insured persons and pensioners receiving invalidity, old-age or survivor's 
pensions, and to the members of their families who suffer from specific diseases, on the condition that they do not receive the total 
invalidity benefit. Christmas, Easter and summer holiday allowances are provided. 

REQUIREMENTS 
— You must have been diagnosed as having a degree of disability of at least 67%.
— You must not be hospitalized in an asylum-like institution*. 
         
*Payment of the benefit is suspended if the beneficiary is hospitalised in an asylum-like institution for more than 30 days.

Pensioners' Social Solidarity Benefit (EKAS): This is a supplementary benefit granted following an investigation into assets and 
income sources in specific categories of persons. It is a non-contributory benefit that concerns public-sector pensioners and generally 
pensioners whose pensions are subject to public-sector provisions, as well as pensioners receiving old-age, invalidity and survivor's 
pensions from social insurance organisations, excepting the Agricultural Insurance Organisation (OGA). 

REQUIREMENTS
— If you meet certain annual income criteria (total annual net income from salaries and pensions, personal taxable income, annual 
family taxable income). 
— If you are a pensioners on old-age, invalidity or survivor's pensions and you have turned 65 years of age you are entitled to the 
EKAS benefit. 
— The age requirement of 65 years does not apply to you if you are children receiving a pension due to the death of an insured parent 
or parent on pension, or if you are disabled pensioner on old-age, invalidity or survivor's pensions, who have a degree of disability of at 
least 80%, provided that you also meet the income criteria.
*To receive this benefit, you must submit to your insurance institution an application in hard copy and your income tax return for the 
previous fiscal year.

Total  invalidity benefit:  This  benefit  is  provided to invalidity  and old-age pensioners  who are blind,  provided their  condition 
requires constant supervision and support from a third person (total invalidity).

ΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ                                                                                    

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ  ΤΑ  ΤΡΑΥΜΑΤΑ  ΣΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΠΟΥ  ΚΑΝΕΤΕ  Αναζητήστε  άμεσα  ιατρική  φροντίδα  για  τα 
τραύματά σας, ακόμα κι αν είναι ελαφρά. Καταγράψτε λεπτομερώς τη θεραπεία ή τα φάρμακα που λαμβάνετε (ιατρικές εκθέσεις 
και  τα  σχετικά  παραστατικά)  καθώς  αυτά  θα  σας  βοηθήσουν  αργότερα  να  αποδείξετε  τις  ιατρικές  σας  δαπάνες.  Μπορείτε  να 
διεκδικήσετε κάλυψη για όλες εκείνες τις δαπάνες που δεν καλύπτονται από την κοινωνική σας ασφάλιση. Στα ιατρικά αρχεία θα 
πρέπει  να  γίνεται  μνεία  για  ειδική  διατροφή  που  ενδεχομένως  να  πρέπει  να  ακολουθήσετε  ώστε  να  έχετε  τη  δυνατότητα  να 
διεκδικήσετε την κάλυψη και αυτής της δαπάνης. Αν χρειαστεί να παραμείνετε κλινήρης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα 
πρέπει αυτό να τεκμηριώνεται γραπτώς στο ιατρικό σας ιστορικό ώστε να διεκδικήσετε αποζημίωση για κάθε μέλος της οικογένειας 
σας που δαπανά χρόνο φροντίζοντάς σας κατά το διάστημα αυτό.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ  ΤΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΕΚΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ   ΖΗΜΙΑΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΣΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η ασφαλιστική σας εταιρεία έχει εκτιμήσει τις υλικές ζημιές που 
έχετε υποστεί, μπορείτε να ζητήσετε από ανεξάρτητους φορείς ή άτομα να σας κάνουν εκτίμηση σχετικά με το κόστος επισκευής ή 
αντικατάστασης εξαρτημάτων. Αν δεν έλθετε σε  συμφωνία σχετικά με την αξία του αυτοκινήτου σας, θα πρέπει να εξετάσετε την 
περίπτωση να λάβετε νομική συνδρομή από δικηγόρο.

ΣΩΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 

• μεταφορά στο 
ιατρικό κέντρο 

• νοσήλια, φάρμακα, 
αποκλειστική 
νοσοκόμα 

• φυσιοθεραπεία 
• κατ’ οίκον φροντίδα 
• μελλοντική εισαγωγή 

σε νοσοκομείο και 
χειρουργικές 
επεμβάσεις

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
Αναζητήσετε τη 
συνδρομή 
εμπειρογνώμονα για να 
εκτιμήσει τις υλικές 
ζημιές στα παρακάτω: 
• όχημα (π.χ. αυτοκίνητο, 
μοτοσυκλέτα) 

• εξοπλισμός (π.χ. 
ηχητικό σύστημα, 
συναγερμός) 

• προσωπικά αντικείμενα 
(π.χ. γυαλιά) 

• λοιπά κατεστραμμένα 
αντικείμενα

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 
• απώλεια 
αντικειμένων 
υψηλής 
συναισθηματική
ς αξίας (π.χ. 
βλάβες στο 
όχημα ή σε άλλη  
ιδιοκτησία) 

• απώλεια 
λειτουργικότητα
ς ή αλλοίωση 
στην εμφάνιση

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
• Μπορείτε να διεκδικήσετε 
κάθε ποσό -επιβεβαιωμένο 
από την ασφαλιστική εταιρεία- 
το οποίο δεν αποζημιώνεται 
από κανένα κρατικό/ ιδιωτικό 
οργανισμό απασχόλησης, 
εργατικό σωματείο, 
συνταξιοδοτικό ταμείο 

• απώλεια εισοδήματος σε 
περίπτωση επαγγελματικής 
χρήσης οχήματος (π.χ. ταξί, 
φορτηγό) 

• Καταβολή διατροφής σε 
σύζυγο/ τέκνο σε περίπτωση 
διαζυγίου πριν ή μετά από τον 
τραυματισμό

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΤΕ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
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ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ                                                                              

Σε περίπτωση τροχαίων συμβάντων τα άτομα συχνά τραυματίζονται στον εγκέφαλο, το λαιμό ή τη σπονδυλική στήλη ή υποφέρουν από 
διαταραχή  μετα-τραυματικού  στρες.  Αυτοί  οι  τραυματισμοί  αλλά  και  πολλοί  άλλοι  ενδεχομένως  να  χρειαστούν  πολύ  χρόνο  για  να 
επουλωθούν και να προκαλέσουν σημαντικούς μόνιμους ή μακροχρόνιους περιορισμούς στην ικανότητα ενός ατόμου να κινείται, να 
λειτουργεί και να εργάζεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ζωτικής σημασίας για τον ζημιωθέντα να κατανοεί πλήρως το δικαίωμά του 
σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο μέτρο που αφορά την ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Πολλοί άνθρωποι φαίνεται 
να αγνοούν τα δικαιώματά τους ή αδυνατούν να εκτελέσουν τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να τα διεκδικήσουν. Η σοβαρότητα του 
τραυματισμού και ο συνολικός χρόνος για τον οποίο κάποιος δεν θα δύναται να εργαστεί θα καθορίσει πιθανότατα και το επίπεδο των 
παροχών που αναλογούν. Για τον προσδιορισμό αυτό λαμβάνονται επίσης υπόψη η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το επαγγελματικό 
ιστορικό του ατόμου κατά τα τελευταία 15 χρόνια. Αν ζείτε στην Ελλάδα και έχετε υποστεί τραυματισμό ως συνέπεια οδικού τροχαίου 
συμβάντος και σας ενδιαφέρει να λάβετε σύνταξη ή επιδόματα αναπηρίας, τότε θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες 
και διαδικασίες.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι ελληνικοί οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης χορηγούν τις παρακάτω συντάξεις αναπηρίας: 
• Σύνταξη αναπηρίας που οφείλεται σε μη επαγγελματική ασθένεια.  
• Σύνταξη αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας.  
• Σύνταξη αναπηρίας που οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας.  
• Σύνταξη γήρατος για άτομα με αναπηρία.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
-  Να  έχετε  συμπληρώσει  τις  απαραίτητες  ελάχιστες  ημέρες  ασφάλισης* και  να  έχετε  κριθεί  ως  άτομο  με  αναπηρία  από  το  Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σε περίπτωση που ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά μετά 
την 1η Ιανουαρίου 1993. 
-  Να  έχετε  συμπληρώσει  τις  απαραίτητες  ελάχιστες  ημέρες  ασφάλισης* και  να  έχετε  κριθεί  ως  άτομο  με  αναπηρία  από  το  Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, σε περίπτωση που ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά πριν 
την 31η Δεκεμβρίου 1992. 
- Αν είστε εξαρτημένο μέλος δικαιούστε ένα συμπληρωματικό ποσό ανά μήνα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

*  Οι  «απαραίτητες  ελάχιστες  ημέρες  ασφάλισης» ποικίλλουν  ανάλογα  με  το  είδος  της  σύνταξης  αναπηρίας.  Στους  περισσότερους 
τύπους των συντάξεων αναπηρίας, οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλεξιμότητα είναι ο συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης, το 
χρονικό διάστημα στο οποίο αντιστοιχούν οι ημέρες αυτές και η ηλικία του ατόμου τη στιγμή της αίτησης. Στην περίπτωση της σύνταξης 
γήρατος ατόμων με αναπηρία, οι αιτούντες πρέπει να είναι ολικά τυφλοί ή να πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι ελληνικοί οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης χορηγούν τα παρακάτω επιδόματα αναπηρίας:  
• Εξω-ιδρυματικό επίδομα. • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ). • Επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

Εξω-ιδρυματικό  επίδομα:  Χορηγείται  σε  ασφαλισμένους  και  συνταξιούχους  που  λαμβάνουν  σύνταξη  αναπηρίας,  γήρατος  ή 
επιζώντων και στα μέλη των οικογενειών τους που πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν το 
επίδομα  απόλυτης  αναπηρίας.  Οι  δικαιούχοι  του  εξω-ιδρυματικού  επιδόματος  λαμβάνουν  επιδόματα  Χριστουγέννων,  Πάσχα  και 
καλοκαιριού.  

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
- Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει διαγνωστεί πως έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
- Ο δικαιούχος δεν πρέπει να νοσηλεύεται σε ίδρυμα μορφής ασύλου*.
* Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε ίδρυμα μορφής ασύλου για πάνω από 30 ημέρες.

Επίδομα  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων  (ΕΚΑΣ)::  Πρόκειται  για  συμπληρωματικό  επίδομα  που  χορηγείται  σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων μετά από διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων και των πηγών εισοδήματος τους. Πρόκειται 
για μια μη ανταποδοτικού τύπου παροχή που αφορά τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και γενικά συνταξιούχους των οποίων οι 
συντάξεις υπόκεινται στις διατάξεις του δημόσιου τομέα, καθώς και συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και 
επιζώντων συντάξεις από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης εκτός από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
-  Οι  δικαιούχοι  πρέπει  να  πληρούν  ορισμένα  ετήσια  εισοδηματικά  κριτήρια  (συνολικό  ετήσιο  καθαρό  εισόδημα  από  μισθούς  και 
συντάξεις, ατομικό φορολογητέο εισόδημα, ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα).
- Αν  λαμβάνετε  σύνταξη  γήρατος,  αναπηρίας  ή  επιζώντων  και  έχετε  συμπληρώσει  το  65ο  έτος  της  ηλικίας  σας  τότε  δικαιούστε  να 
λάβετε το  ΕΚΑΣ.
- Η προϋπόθεση σχετικά με το 65ο έτος της ηλικίας δεν ισχύει για παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου γονέα 
ή γονέα που λάμβανε σύνταξη, ή για ανάπηρους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή επιζώντων, οι οποίοι 
έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
*  Για  να  λάβετε  το  επίδομα  αυτό,  θα  πρέπει  να  υποβάλετε  στον  ασφαλιστικό  σας  φορέα  αίτηση  σε  έντυπη  μορφή  καθώς  και  το 
εκκαθαριστικό σας σημείωμα για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Επίδομα απόλυτης αναπηρίας: Χορηγείται σε συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας και γήρατος συνταξιούχους οι 
οποίοι είναι τυφλοί, εφόσον η κατάστασή τους απαιτεί συνεχή επίβλεψη και υποστήριξη από ένα τρίτο πρόσωπο (απόλυτη αναπηρία).
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Για να δικαιούται κάποιος Σύνταξη Αναπηρίας ή Επιδόματα Αναπηρίας θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις του ορισμού 
της αναπηρίας από την Κοινωνική Ασφάλιση: «ΈΈνας ασφαλισμένος κρίνεται ότι πάσχει από σοβαρή αναπηρία όταν, ως αποτέλεσμα 
βλάβης, πάθησης είτε εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής η οποία εμφανίστηκε ή επιδεινώθηκε μετά την ασφάλιση, για τουλάχιστον 
έναν  χρόνο  δεν  μπορεί  πλέον  να  κερδίζει   περισσότερο  από  το  1/5 των  μέσων  αποδοχών  ενός  εργαζόμενου  στο  επάγγελμά  του.  Ο 
ασφαλισμένος που δεν μπορεί να κερδίζει πάνω από το 1/3 λαμβάνει το 75% της σύνταξης ενώ αυτός που δεν μπορεί να κερδίσει πάνω 
από το 1/2 λαμβάνει το 50% της σύνταξης».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Το  Κέντρο  Πιστοποίησης  Αναπηρίας  (ακρωνύμιο  στα  Ελληνικά:  ΚΕΠΑ)  είναι  ένας  ενιαίος  φορέας  που  λειτουργεί  από  την  1η 
Σεπτεμβρίου 2011 (Νόμος 3863/2010) και είναι αρμόδιος για την ενιαία υγειονομική κρίση όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού 
αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, 
για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας. Ο νέος αυτός φορέας δεν περιλαμβάνει άτομα που υπηρετούν σε στρατό 
ξηράς, πολεμικό ναυτικό, πολεμική αεροπορία και αστυνομία καθώς τα σώματά αυτά έχουν δικές τους υγειονομικές επιτροπές για την 
πιστοποίηση αναπηρίας. Ειδικότερα, το έργο των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ είναι να προσδιορίσουν το ποσοστό αναπηρίας 
για σύνταξης γήρατος, να καθορίσει αν ένα άτομο θεωρείται άτομο με αναπηρία ή όχι και να προσδιορίσει το ποσοστό αναπηρίας για 
όλες  τις  κοινωνικές  και  οικονομικές  παροχές  ή  διευκολύνσεις,  οι  οποίες  απαιτούν  ένα  πιστοποιητικό  αναπηρίας  και  τις  οποίες 
δικαιούνται  να  λάβουν  από  το  Κράτος  τα  άτομα  με  αναπηρία  (Περισσότερες  πληροφορίες  στη  διεύθυνση:  https://www.ika.gr/gr/
infopages/kepa/home.cfm ).  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

• Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας 
καθορίζεται με βάση το ποσοστό αναπηρίας 
και τα εισοδήματα του δικαιούχου κατά την 
τελευταία πενταετία πριν από την κατάθεση 
της αίτησης για χορήγηση σύνταξης.  Το είδος 
της πάθησης συνεκτιμάται μόνο σε ορισμένες 
περιπτώσεις.

• Ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, η σοβαρή 
αναπηρία λαμβάνει πλήρη σύνταξη, ποσοστό 
αναπηρίας 67% λαμβάνει σύνταξη μειωμένη 
κατά 25% και ποσοστό αναπηρίας 50% 
λαμβάνει σύνταξη μειωμένη κατά 50%.

• Το ποσό της βασικής σύνταξης αναπηρίας 
αυξάνεται σε περίπτωση που υπάρχουν 
εξαρτώμενα τέκνα. Στην περίπτωση αυτή 
χορηγείται μηνιαία αύξηση που αντιστοιχεί 
στο 8% της σύνταξης για ένα τέκνο, στο 10% 
της σύνταξης για δύο τέκνα και στο 12% της 
σύνταξης για τρία ή περισσότερα τέκνα.

•  ΌΌσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά στον 
ασφαλιστικό τους οργανισμό πριν την 1η 
Ιανουαρίου 1993 λαμβάνουν μηνιαία αύξηση 
για τους/τις συζύγους τους

• Οι μητέρες και οι σύζυγοι ατόμων με 
αναπηρία 
σε ποσοστό 80% ή άνω, δικαιούνται πρόωρη 
συνταξιοδότηση, με 25 χρόνια εργασίας, 
ανεξαρτήτως ηλικίας.

• ΆΆτομα με σοβαρή αναπηρία δικαιούνται να 
λαμβάνουν τη σύνταξη των γονέων τους αν 
εκείνοι αποβιώσουν.

• Οι συντάξεις που καταβάλλονται σε άτομα με 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% δεν 
φορολογούνται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ & 
ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

• Οι δικαιούχοι σύνταξης και επιδομάτων αναπηρίας οφείλουν να 
επανεξεταστούν από το ΚΕΠΑ, εκτός αν η διάρκεια αναπηρίας τους έχει 
καθοριστεί επ’ αόριστον.   Οι δικαιούχοι της πρώτης κατηγορίας 
υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για επαναξιολόγηση 3 μήνες πριν από τη 
λήξη της διάρκειας της αναπηρίας τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της 
επαναξιολόγησης (δίχως υπαιτιότητα του αιτούντος), η σύνταξη 
καταβάλλεται για 6 ακόμη μήνες.

• Ορισμένες παθήσεις που πληρούν συγκεκριμένα αυστηρά ιατρικά κριτήρια 
περιγράφονται στη Λίστα Μόνιμων και Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων (43 
παθήσεις). Αυτές οι παθήσεις θεωρείται πως προκαλούν μόνιμη αναπηρία και 
δεν χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση τους. Οι περισσότερες από τις παθήσεις 
της λίστας είναι μόνιμες ή αναμένεται να οδηγήσουν σε θάνατο, ή η λίστα 
περιλαμβάνει ρητή δήλωση διάρκειας της πάθησης, η οποία σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να περιλαμβάνει μια χρονική περίοδο τουλάχιστον δώδεκα 
(12) συνεχόμενων  μηνών.

• Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% δικαιούνται μια σειρά από 
παροχές στους τομείς της Εκπαίδευσης, Εργασίας, Υγείας, Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ενδεικτικά:
• Μηνιαίο προνοιακό επίδομα σε ανασφάλιστα άτομα.
• Δωρεάν χορήγηση φαρμάκων και ιατρική περίθαλψη σε ανασφάλιστα 
άτομα

• Δωρεάν χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς ή με μειωμένο εισιτήριο     
• Μειωμένα τηλεπικοινωνιακά τέλη και τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας.      
• Ειδικές θέσεις στο δημόσιο τομέα για άτομα με αναπηρία.      
• Απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία.      
• Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις.     
• Απαλλαγή ή μειωμένη φορολόγηση εισοδήματος.     
• Ειδικές θέσεις για άτομα με αναπηρία σε προγράμματα ανάπτυξης     
δεξιοτήτων ή θέσεις στον ιδιωτικό τομέα.    
• Διευκόλυνση της ψυχαγωγίας (π.χ. αγορές βιβλίων, θερινές διακοπές, 
θέατρο κλπ)

• ΆΆδεια οδήγησης και εκπαίδευση για οδηγούς με αναπηρία (μόνο ένα 
κέντρο οδηγού στην Ελλάδα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, το «Κέντρο 
Ηνίοχος») (ΚΥΑ 47919/5195 / 6-8-2003).

Για να υπολογίσετε το ποσό της σύνταξής σας βάσει των εισοδημάτων και των ετών ασφάλισής σας χρησιμοποιείστε το 
Εργαλείο Υπολογισμού Βασικού Ποσού Σύνταξης στη διεύθυνση http://www.ika.gr/gr/infopages/pensioncalc/ 

Ιατρική 
αξιολόγηση 
από την 

Υγειονομική 
Επιτροπή

Υποβολή αίτησης για 
χορήγηση σύνταξης 

αναπηρίας σε ένα ΚΕΠΑ 
της επιλογής σας

Διοικητικός και 
ιατρικός έλεγχος 
του φακέλου

Πλήρης 
φάκελος: 
Αποδοχή 
αίτησης

Γραπτή πρόσκληση για 
ιατρική αξιολόγηση σε 

συγκεκριμένη 
ημερομηνία

Δικαίωμα 
προσβολής της 
απόφασης εντός 

10 ημερών

Ελλιπής φάκελος: Η αίτηση επιστρέφεται (Επιστολή-Τηλεφωνική ειδοποίηση) Επανυποβολή αίτησης

Απόφαση / 
Πιστοποιητικό 
αναπηρίας το 

οποίο εκδίδεται 
εντός ημερών

http://www.ika.gr/gr/infopages/pensioncalc/
http://www.ika.gr/gr/infopages/pensioncalc/
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ΥΠAITIOTHTA 

Οδικά τροχαία συμβάντα: 
Αντικειμενική ευθύνη του οδηγού, του κατόχου και ιδιοκτήτη 
του ζημιογόνου οχήματος έναντι θυμάτων σωματικών 
τραυματισμών (Νόμος Γ Ν/1911). Η αντικειμενική ευθύνη αυτή 
περιορίζεται μέχρι την αξία του ζημιογόνου αυτοκινήτου.  

Επιπλέον πληροφορίες: 
• Η ασφάλιση των οχημάτων για αστική ευθύνη έναντι τρίτων 
είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα (Π.Δ. 237/1986). 

• Συνυπεύθυνοι θεωρούνται ο οδηγός που προκάλεσε το 
οδικό τροχαίο συμβάν και η ασφαλιστική εταιρεία. 

• Το θύμα μπορεί να ασκήσει αγωγή η οποία στρέφεται 
απευθείας ενάντια στην ασφαλιστική εταιρεία.  

• Σε περίπτωση που το όχημα που προκάλεσε το οδικό 
τροχαίο συμβάν είναι ανασφάλιστο ή η ασφάλειά του έχει 
λήξει, τότε η αγωγή μπορεί να ασκηθεί ενάντια στο 
Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα 
που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

• Σε περιπτώσεις εγκατάλειψης θύματος η αγωγή μπορεί να 
ασκηθεί ενάντια στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης 
Ευθύνης από Ατυχήματα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Μη θανατηφόρα οδικά τροχαία συμβάντα: 
• Αποζημίωση για υλικές ζημιές (π.χ. ιατρικές 
δαπάνες, απώλεια εισοδήματος, αναμενόμενες 
μελλοντικές δαπάνες) (άρθρο 929 ΑΚ). 

• Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη η οποία 
προκλήθηκε από σωματικές βλάβες 
(τραυματισμοί) με αποτέλεσμα την απώλεια του 
αγαθού της υγείας (άρθρο 932 ΑΚ). 

• Χρηματική αποζημίωση σε περίπτωση αναπηρίας 
ή παραμόρφωσης που προξενήθηκε στον 
παθόντα από το τροχαίο ατύχημα (άρθρο 931 ΑΚ) 

Θανατηφόρα οδικά τροχαία συμβάντα: 
• Αποζημίωση για περιουσιακές ζημιές (π.χ. έξοδα 
κηδείας, νοσηλείας) (άρθρο 928 ΑΚ). 

• Χρηματική αποζημίωση για ψυχική οδύνη στα 
μέλη της οικογένειας του θανόντος 
συμπεριλαμβανομένων τέκνων, συζύγου, 
αδελφών, γονέων, παππούδων κλπ) (άρθρο 932 
ΑΚ).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Παραγραφή απαιτήσεων απο τροχαία ατυχήματα: Η 
δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων από τροχαία 
ατυχήματα παραγράφεται μετά από 5 έτη, από την ημέρα 
που συνέβη το ατύχημα. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις 
και εφόσον πρόκειται για βλάβες οι οποίες δε μπορούσαν 
να προβλεφθούν στο διάστημα αυτό και είναι συνέπεια του 
ατυχήματος, η παραγραφή αυτών επέρχεται μετά την 
πάροδο 20 ετών από το ατύχημα.   
Αν η αδικοπραξία αποτελεί συνάμα κολάσιμη πράξη που 
κατά τον ποινικό νόμο υπόκειται σε μακρότερη παραγραφή, 
αυτή ισχύει και για την απαίτηση αποζημίωσης» (άρθρο 937 
ΑΚ). 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ 

• Δικαστικά τέλη/ χαρτόσημα (πληρώνεται 
προκαταβολικά πριν την εκδίκαση και 
υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της 
αποζημίωσης). 

• Αμοιβή δικηγόρου* (Νόμος 4194/2013). 
• Λοιπές δικαστικές δαπάνες (π.χ. φόροι, αμοιβές 
δικαστικών επιμελητών εμπειρογνωμόνων, 
αμοιβές μαρτύρων). Μπορείτε να απαιτήσετε την 
κάλυψη των δαπανών αυτών.  

* Συχνά σε υποθέσεις που αφορούν τραυματισμό ή 
θάνατο η ανάθεση γίνεται βάσει συμφωνίας για 
αμοιβή «υπό αίρεση» (π.χ. η αμοιβή του δικηγόρου 
είναι ένα ποσοστό της αποζημίωσης που θα 
επιδικαστεί).

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 
«Αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων» (Νόμος 551/1915) 
• Ευθύνη του εργοδότη έναντι σωματικών βλαβών ή θανάτου ως συνέπεια «βίαιου ατυχήματος» που 
έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή αυτή.  

• Ανεξάρτητα αν ο εργοδότης είχε υποπέσει σε παράπτωμα ή όχι (αντικειμενική ευθύνη). 
• Αν το τροχαίο συμβάν οφείλεται σε τρίτο άτομο τότε και εκείνο έχει ευθύνη έναντι αποζημίωσης. 
• Αν δεν τηρήθηκαν οι κανόνες/προϋποθέσεις ασφαλείας και αυτό προκάλεσε ή συνέβαλε στον 
τραυματισμό ή το θάνατο, τότε ο εργοδότης ευθύνεται έναντι καταβολής πλήρους αποζημίωσης.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ EΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΟΔΙΚΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ: Δικαστική διευθέτηση 

Τα θύματα οδικών τροχαίων συμβάντων δικαιούται αποζημίωση  από την ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος που προκάλεσε το 
τροχαίο ατύχημα ή σε περίπτωση που αυτό ήταν ανασφάλιστο από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Συγκεκριμένα σε περίπτωση υλικών 
ζημιών, τραυματισμού ή και θανάτου μπορεί να ασκηθεί αστική αγωγή ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων εναντίον της ασφαλιστικής 
εταιρείας του οχήματος που προκάλεσε την οδική σύγκρουση και του οδηγού αυτού. Επιπλέον, σε  περίπτωση που η παράνομη πράξη, 
παράλειψη ή συμπεριφορά του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος προκάλεσε τραυματισμό ή θάνατο ασκείται ποινική δίωξη από τον 
Εισαγγελέα και ακολουθείται η σχετική διαδικασία ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων κατά του υπαίτιου. Είναι πολύ σημαντικό τα 
θύματα να αναζητήσουν ένα αξιόπιστο και καταρτισμένο δικηγόρο όσο το δυνατόν νωρίτερα για να διασφαλίσουν πως τα δικαιώματα 
τους θα γίνουν σεβαστά και να μη χάσουν σημαντικές προθεσμίες εντός τις δικαστικής διαδικασίας. Οι παρακάτω πληροφορίες 
αποσκοπούν στο να ενημερώσουν συνοπτικά για τις διαδικασίες που ακολουθούνται ενώπιον των πολιτικών και των ποινικών 
δικαστηρίων και αφορούν τις οδικές συγκρούσεις. 
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Η Δικαστική διευθέτηση έπειτα από οδικό 
τροχαίο συμβάν 

Η περίπτωση της Ελλάδας

ΟΔΙΚΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΥΜΒΑΝ

ΔΙΧΩΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ

ΘΑΝΑΤΟΣ ή 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αγωγή για ποσό ως 
20.000€ 

Ειρηνοδικείο

Αγωγή για ποσό 
>20.000€ 

Πρωτοδικείο

Ανασφάλιστο όχημα 
Αγωγή έναντι του 

Επικουρικού 
Κεφαλαίου 

Ασφάλισης Ευθύνης 
από 

Απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Επιβολή ποινής (Α' 
βαθμός εκδίκασης )

Αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια για ζημίες έναντι: 
(α) του ιδιοκτήτη και/ή του οδηγού του ζημιογόνου 

αυτοκινήτου, (β) της ασφαλιστικής εταιρείας.

ΑΣΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: (α) αναγνώριση υπαιτιότητας, (β) 
επιδίκαση αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών, 

νοσηλειών, διαφυγόντα κέρδη  κλπ (γ)χρηματική 
ικανοποίηση  λόγω ηθικής βλάβης (άρθρο 932 

ΑΚ), (δ) χρηματική ικανοποίηση  λόγω αναπηρίας 
(άρθρο 930 ΑΚ), (ε) χρηματική ικανοποίηση 

λόγω ψυχικής οδύνης  (άρθρο 932 ΑΚ) 

Ποινική διαδικασία η οποία κινείται 
αυτεπάγγελτα

Επιβολή ποινής στον οδηγό που προκάλεσε 
τον τραυματισμό ή το θάνατο

Προσφυγή για επανεξέταση σε δεύτερο 
βαθμό

Απόφαση 

Οριστική Ετυμηγορία 
Εκτέλεση Απόφασης

Αναίρεση Ακυρωτικό  
Ποινικό Δικαστήριο

Απόφαση

Οριστική Ετυμηγορία 
Εκτέλεση απόφασης

Έφεση έναντι της απόφασης του 
Πρωτοδικείου

Εκδίκαση έφεσης (επανεξέταση 
αποδεικτικών στοιχείων) - Ετυμηγορία

Οριστική Ετυμηγορία 
Εκτέλεση Απόφασης

Αναίρεση 
Ακυρωτικό Δικαστήριο
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Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας 
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ελλάδα 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Εσταυρωμένος, ΤΚ.71004 

Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, 
Τηλ. +30 2810 379518, 379 528 

Website: http://lahers.seyp.teicrete.gr 

Accident Research Unit, Medical School  
University of Hannover, Germany 

Οι παρακάτω φορείς και φυσικά πρόσωπα συνέβαλαν στη δημιουργία του παρόντος φυλλαδίου (με 
αλφαβητική σειρά): Ανδρεδάκη Β. (Υποστηρίκτρια θυμάτων), Γερωνυμάκης Γ. (Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Ελλάδα), Δανέλλη-Μυλωνά Β. (Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς”), Καραβιτάκη Μ. (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Βενιζέλειο 
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη), Καρύδη Ε. (Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας - Εταιρεία 

Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, Ρόδος, Ελλάδα), Λιονάκης Ι. (Εθελοντικός Σύλλογος για 
την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΣΥΠΡΟΤΑ) Ηράκλειο, Ελλάδα), Πολέντας 
Σ. (Πανελλήνιος Σύλλογος Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων, 

Ελλάδα)  

Δηµιουργία: Παπαδακάκη M., Τζαµαλούκα Γ., Χλιαουτάκης Γ. 
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languages:  

Greek - English  
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Σ ΥΝ Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ

Centre of Study and Research on Road Safety (CIRSS) 
Medical School, University of Pavia, Italy 

Διοίκηση 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης) 


