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       Χανιά   12/12/2019  

       Αρ. Πρωτ: 625 

 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για την 

Οδική Ασφάλεια 

*-*-*-* 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Κυρίες & Κύριοι Βουλευτές, 

 μετά την από 07/11/2019 συμμετοχή των μελών του Συλλόγου μας στη 

συνεδρίαση της Επιτροπής σας και αφού λάβαμε υπόψη μνας την απόφαση 

της Επιτροπής σας να αντιμετωπίσει ΣΦΑIΡΙΚΑ όλα τα προβλήματα που έχουν 

διαπιστωθεί στις τροχαίες συγκρούσεις όπως θανάσιμοι τραυματισμοί, 

βαριές σωματικές βλάβες, σας καταθέτουμε σε παραρτήματα 

''Α'',''Β'',''Γ'',''Δ'',''Ε'',''Z'', ''Η'' KAI ''Θ'' προτάσεις μας κατά Υπουργείο, 

προκειμένου ει δυνατόν, αφού αξιολογηθούν,  να ληφθούν υπόψη στο υπό 

σύνταξη και υποβολή πολυνομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια. 

Εκτίμησή μας είναι ότι το τροχαίο και οι συνέπειές του πρέπει να 

αντιμετωπιστούν σφαιρικά και ως μία ενότητα και όχι αποσπασματικά, κατά 

Υπουργείο. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας τυχόν, παραπέρα ενέργειες.  

  

  Ο Πρόεδρος  

     Σταύρος Χ. Πολέντας 
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Κοινοποιείται: 

1. Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

 κ. Προκόπη Παυλόπουλο 

2. Πρωθυπουργό της Ελλάδος 

 κ. Κυριάκο Μητσοτάκη 

3. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

 κ. Κώστα Καραμανλή 

4. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 κ. Κώστα Τσιάρα 

5. Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

 κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 

6. Υπουργό Υγείας 

 κ. Βασίλη Κικίλια. 
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Παραρτήματα: 

Παράρτημα ''Α'': Προτάσεις επί θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υπουργείου  Προστασίας του 

Πολίτη:  (Σύνταξη - Υποβολή Δικογραφιών τροχαίων, εκδικάσεις υποθέσεων 

τροχαίων, καταβολή δικαστικού ενσήμου). 

Παράρτημα ''Β'': Προτάσεις επί θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

(Καταβολή Δικαστικού ενσήμου ). 

Παράρτημα ''Γ'': Προτάσεις επί θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης- και 

Υπουργείου Οικονομικών . 

(Καταβολή  Αποζημίωσης  λόγω  ψυχικής οδύνης -Σωματικής Βλάβης). 

Παράρτημα ''Δ'': Προτάσεις   Αρμοδιότητας  Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (Χρόνος εκδίκασης  υποθέσεων  

τροχαίων θανάτων ). 

Παράρτημα ''Ε'': Προτάσεις Αρμοδιότητας  Υπουργείων Μεταφορών -

Επικοινωνιών, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (Ηλεκτρονική Παρακολούθηση  Οδηγών ). 

Παράρτημα ''Ζ'': Προτάσεις  Αρμοδιότητας  Υπουργείου Μεταφορών και 

Υποδομών.  Θέμα (Ειδική Σήμανση οχημάτων Τοποθέτηση ταχογράφων ). 

Παράρτημα ''Η'': Προτάσεις Αρμοδιότητας Υπουργείων Δικαιοσύνης -

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Μεταφορών - Υποδομών . 

Θέμα: Αφαίρεση  Αδείας Οδήγησης 

Παράρτημα ''Θ'': Προτάσεις Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . 

Θέμα: Μεταφορά Νεκρών  

4 
 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ        ΣΕΛΙΔΑ

   

 Α ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΗ        6 

 Β ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ             11 

 Γ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         13 

 Δ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ     18 

 Ε ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡ. του ΠΟΛΙΤΗ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ       21 

 Ζ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ        23 

 Η ΠΡΟΣ. του ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ        25 

 Θ  ΥΓΕΙΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ      26 
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Παράρτημα ''Α'' 

Σχετ. Αρ. Πρωτ. 625/15-12-2019 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

  ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ 

Α'  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα ή  ατύχημα με σοβαρότατο τραυματισμό, 

Αστυνομικός που υπηρετεί σε Τμήμα Τροχαίας ή σε Αστυνομικό Τμήμα ως 

Αξιωματικός Υπηρεσίας, επιλαμβάνεται του τροχαίου με την υποχρέωση και 

καθήκον της σύνταξης, ολοκλήρωσης και υποβολής της Δικογραφίας. 

Ως γνωστόν, η σύνταξη των Δικογραφιών για τα τροχαία συμβάντα απαιτεί όπως ο 

προανακριτικός υπάλληλος διαθέτει τεχνική ικανότητα και επάρκεια, γνώση 

κανονισμών και νομοθεσίας, διορατικότητα, ικανότητα αποτύπωσης και ορθής 

τεκμηρίωσης των γεγονότων του τροχαίου συμβάντος. Κατά συνέπεια εκ των 

πραγμάτων ο κάθε χειριστής και αρμόδιος για τη σύνταξη και υποβολή της 

δικογραφίας ενός τροχαίου, προανακριτικός υπάλληλος απαιτείται να διαθέτει 

ειδικές γνώσεις και σχετική εξειδικευμένη κατάρτιση διότι από τα στοιχεία της 

Δικογραφίας θα δικαιωθεί ή όχι η μνήμη του τροχαίου θύματος και θα 

αποκατασταθεί λόγω ψυχικής οδύνης και σωματικής βλάβης, η οικογένεια του 

θύματος ή το τροχαίο θύμα (τραυματισμός ή αναπηρία). 

Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη η φοίτηση των Προανακριτικών 

Υπαλλήλων σε σχολεία ταχύρυθμου εκπαίδευσης κατά Εφετείο ή Πρωτοδικείο της 

περιοχής με την στήριξη και συνδρομή των κατά τόπους αντιστοίχων Δικηγορικών 

Συλλόγων και Τεχνικών Επιμελητηρίων της Ελλάδας. 

Προς επιβεβαίωση και τεκμηρίωση των παραπάνω ας θυμηθούμε την εγκύκλιο του 

αειμνήστου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσου Παπαδάκη, στην οποία ανέφερε 
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ότι είχε διαπιστώσει ότι ήταν αναγκαίο όπως όλοι οι Εισαγγελείς της χώρας πρέπει 

να έχουν μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα στα στοιχεία της Αστυνομίας των 

Δικογραφιών των τροχαίων που υποβάλλονται. 

Οι υποθέσεις των τροχαίων (θάνατοι, αναπηρίες) εκδικάζοντας ως συνήθεις 

υποθέσεις και λαμβάνουν από τις Εισαγγελικές Αρχές ημερομηνία εκδίκασης κατά 

απόλυτη σειρά  με βάση την ημερομηνία τέλεσης του συμβάντος στο δε πινάκιο 

λαμβάνουν και πάλι σειρά ανάλογη της ημερομηνίας τέλεσης. 

Ενώ υποθέσεις κακοποίησης -θανάτωσης των συμπαθέστατων ζώων  λαμβάνουν 

σειρά κατά απόλυτη προτεραιότητα. 

Β' ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Παρατηρείται συχνά ότι ο Προανακριτικός Υπάλληλος λόγω φόρτου εργασίας ή 

σχετικής άγνοιας, δεν 

1. Συντάσσει ει δυνατόν στον τόπο του συμβάντος το προβλεπόμενο 

σκαρίφημα, με συνέπεια την μη ακριβή και σωστή αποτύπωση και 

καταγραφή του συμβάντος που ενίοτε έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές 

επιπτώσεις και αδικίες στους έχοντες κάθε έννομο συμφέρον. 

2. Να διορίζει ως πραγματογνώμονες του τροχαίου επιστήμονες από τον 

υπάρχοντα προς τούτο σχετικό  πίνακα του κάθε Πρωτοδικείου, οι οποίοι 

ενίοτε δεν έχουν το απαιτούμενο γνωστικό τους αντικείμενο που να έχει 

άμεση σχέση και συνάφεια με το προς διερεύνηση αντικείμενο και 

ζητούμενο. Η μη δυνατότητά τους στον ανασχεδιασμό του ατυχήματος 

λόγω έλλειψης σε γνώσεις μηχανικής, μηχανικού και μηχανολογικού 

εξοπλισμού, κανόνες φυσικής δυναμικής, συμπεριφοράς οχημάτων, 

ιδιαιτερότητες οδού, δυνατότητες ''ανάγνωσης'' στοιχείων - ιχνών επί της 

οδού, υπολογισμός ταχύτητας με επιστημονικό τρόπο κλπ. 

Κατά συνέπεια δεν είναι σωστό και δίκαιο για περιστατικό έκρηξης μετά από την 

αναπήδηση ελαστικού από τη ζάντα με αποτέλεσμα την βίαιη εκτόνωση του αέρα 

και τον τραγικό θάνατο πατέρα στα μάτια της 9χρονης κόρης του, να διορίζει ο 

Προανακριτικός Υπάλληλος ως πραγματογνώμονες υπαλλήλους της ΔΕΗ, 
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ηλεκτρολόγους μηχανικούς των οποίων οι γνώσεις τους δεν ήταν επαρκείς, ούτε 

του απαιτούμενου γνωστικού τους αντικειμένου. 

3. Διαπιστώνεται ότι από τις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές της χώρας δεν 

υπάρχει ουδεμία μέριμνα και πρόβλεψη ώστε οι υποθέσεις τροχαίων 

θανάτων να προηγούνται άλλων ποινικών υποθέσεων (μικροδιαφορών κλπ) 

με αποτέλεσμα οι οικογένειες τροχαίων θυμάτων να καλούνται μετά από 2-

3 χρόνια να παραστούν για την εκδίκαση της υπόθεσης των που ποτέ 

σχεδόν δεν εκδικάζεται αλλά πάντα μετά από 1-2 και 3 ετήσιες σχεδόν 

αναβολές. 

Δικαιολογημένα λοιπόν οι οικογένειες των τροχαίων θυμάτων μη αντέχοντας να 

βλέπουν συνεχώς τον αποκλειστικά υπεύθυνο της δυστυχίας τους αρκετές φορές 

δεν θέλουν να παραστούν ξανά στις δικαστικές αίθουσες 

Επί του προκειμένου είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι για υποθέσεις σχετικά με την 

κακοποίηση και θανάτωση των ζώων έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα δύο εγκύκλιοι της 

ΕΛ.ΑΣ., δύο εγκύκλιοι της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και τρεις Εισαγγελείς του 

Αρείου Πάγου ήτοι οι Αντιεισαγγελείς του Α.Π. Ρούσος Παπαδάκης και Βασίλης 

Πλιώτας, καθώς και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη έχουν 

εκδώσει μέχρι τώρα οδηγίες για την αυστηρή τήρηση του Ν 4039/2012 που αφορά 

την προστασία και κακοποίηση των συμπαθέστατων ζώων.  

Τα εξαντλητικά πρόστιμα των 30.000 ευρώ για κάθε ζώο που κακοποιήθηκε ή 

θανατώθηκε που επιβάλλονται στους δράστες, η παραπομπή τους στη δικαιοσύνη 

και τα δικαστικά έξοδα που επιβάλλει το δικαστήριο μας έκαναν να εξαφανίσουμε 

ΑΜΕΣΩΣ όλες τις μεταλλικές βαρέλες και να γίνουμε όλοι ζωόφιλοι,. Για το κάθε 

θύμα τροχαίου όμως, ουδεμία μέριμνα κοινωνική, ψυχολογική η άλλη μέριμνα   

υπάρχει, ούτε έχουν εκδοθεί τόσες εγκύκλιοι 

 

Γ' ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Προτείνεται όπως στον τόπο ατυχήματος ο Προανακριτικός Υπάλληλος να 

χρησιμοποιεί drone ώστε η αποτύπωση του σημείου και της περιοχής του 

τροχαίου να συνδράμει στο έργο του δικαστή για την ορθή απόδοση 

δικαιοσύνης. 
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2. Σε περίπτωση που εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει στους πίνακες των 

Πρωτοδικείων επιστήμονας με τις ανάλογες επιστημονικές γνώσεις με 

εντολή Εισαγγελικής αρχής να διορίζεται καθηγητής  με επάρκεια και γνώση 

του αντικειμένου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Εργαστηρίων του 

Εξωτερικού. 

3. Με μέριμνα και ευθύνη των αρμοδίων Εισαγγελικών Αρχών υποθέσεις 

τροχαίων θανάτων να αντιμετωπίζονται κατά διαφορετικό τρόπο και να 

προηγούνται άλλων απλών ποινικών υποθέσεων. 

4. Σε περίπτωση τροχαίου θανατηφόρου στον υπαίτιο του τροχαίου να 

αφαιρείται στον τόπο του ατυχήματος η άδεια οδήγησης από την τροχαία η 

οποία θα του επαναχορηγηθεί ή όχι μετά την τελεσιδικία της υπόθεσης 

σύμφωνα με τον Ν 2699/1999/Άρθρο 94. 

5. Δικογραφίες των τροχαίων να  συντάσσονται από Προανακριτικούς 

Υπαλλήλους από το κατά τόπους τμήμα τροχαίας, με την επίβλεψη του 

Διοικητού και τις οδηγίες του αρμοδίου Εισαγγελέως Πρωτοδικών. 

6. Οι Προανακριτικοί Υπάλληλοι που χειρίζονται Δικογραφίες τροχαίων πρέπει 

να φοιτούν κατά αραιά χρονικά διαστήματα σε σχολεία Ταχύρρυθμου 

Εκπαίδευσης, που θα λειτουργούν υπό την αιγίδα και διεύθυνση των 

Εισαγγελικών Αρχών κάθε Πρωτοδικείου με την πλήρη συνεργασία των 

αντιστοίχων Δικηγορικών Συλλόγων και των Τεχνικών Επιμελητηρίων 

Ελλάδος, προς ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα νομικής φύσεως 

καθώς και μηχανολογικών εφαρμογών σύμφωνα με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις των οχημάτων. 

7. Διορισμός πραγματογνωμόνων ενός τροχαίου με την έγκριση του αρμοδίου 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών ώστε εάν δεν υπάρχει εξειδικευμένος στο 

αντικείμενο επιστήμων να απευθύνεται σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

του εσωτερικού ή εξωτερικού 

8. Η αποτύπωση και η εμφάνιση ενός τροχαίου να μην πραγματοποιείται με 

μέσα εκ των ενόντων (κινητά τηλέφωνα, φωτ. μηχανές, ατομικές κλπ) αλλά 

με τη βοήθεια drone, ώστε να αποτυπώνονται, καταγράφονται και 

εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του τροχαίου, το σημείο και η περιοχή ώστε 

κατά τρόπο αδιάβλητο να προσκομίζονται ενώπιον του Δικαστηρίου 
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9. Τα Αστυνομικά όργανα με τη συνδρομή οργάνων των Διευθύνσεων 

Συγκοινωνιών και Επιθεωρήσεων Εργασίας (μεικτά κλιμάκια) να 

προβαίνουν σε γενικούς ελέγχους ουσίας σχετικά με την κατάσταση τους 

οχήματος, το ωράριο οδήγησης - εργασίας, το προβλεπόμενο και 

μεταφερόμενο φορτίο. 
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Παράρτημα ''Β'' 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΣΕ ΕΚΔΙΚΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ 

Α' ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Ως γνωστόν η ψυχική οδύνη προϋποθέτει αποκλειστικά τη θανάτωση προσώπου 

είτε σκόπιμα, είτε από αμέλεια και φυσικά δεν επιδικάζεται στο νεκρό θύμα αλλά 

στους οικείους του. Στενή οικογένεια του θύματος θεωρούνται ο/η σύζυγος, οι 

γονείς, τα παιδιά (ενήλικα ή όσα είναι σε θέση να καταλάβουν τι ακριβώς 

συμβαίνει, αλλά ακόμα και τα νήπια και τα έμβρυα (εφόσον γεννηθούν μετά τον 

θάνατο του πατέρα - μητέρα τους, διότι θα στερηθούν την παρουσία του γονιού 

τους και θα υποχρεωθούν να μεγαλώσουν ορφανά. 

Οι αγωγές για ψυχική οδύνη λόγω τροχαίου θανάτου που θα συζητηθούν ενώπιον 

Μονομελούς Πρωτοδικείου διακρίνονται με τα εξής χαρακτηριστικά και σύμφωνα 

με του Νόμους 4055/2012, 3994/2011 και ΝΔ 1544/2002: 

1. Στην περίπτωση που θα συζητηθεί ως αναγνωριστική οι δικαιούχοι 

(ενάγοντας) απλώς ζητάνε να διαγνωσθεί δικαστικά κατά τρόπο δεσμευτικό 

για τον εναγόμενο οφειλέτη, ότι οφείλει να πληρώσει επίδικο ποσό.  

Σύμφωνα με τον Ν. 4446/2016 δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού 

ενσήμου για τις αναγνωριστικές αγωγές, πλην όμως για να εισπραχθούν τα 

χρήματα θα πρέπει να επιδοθεί η απόφαση του Εφετείου και μετά να 

υποβληθεί αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής. Μία αναγνωριστική 

Αγωγή δύναται να συζητηθεί κατόπιν αιτήματος ως αναγνωριστική εν μέρει 

ή στο σύνολό της 

2. Στην περίπτωση που θα συζητηθεί η αγωγή ως καταψηφιστική, πρέπει προ 

της συζητήσεως να καταβληθεί επί ποινή απαραδέκτου και απορρίψεως της 

αγωγής ως αβάσιμη, το δικαστικό ένσημο το οποίο είναι 1% επί του 

αιτουμένου ποσού. 
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Β΄  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Ως γνωστόν, μία οικογένεια χάνοντας τον πατέρα ή την μητέρα τους από τροχαίο 

θάνατο, χάνει τον βηματισμό της, εξαθλιώνεται οικονομικά και απομονώνεται 

κοινωνικά στον στενό οικογενειακό τους κύκλο. Στη φάση αυτή το Κράτος απών, 

ουδεμία μέριμνα για ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των τροχαίων 

θυμάτων, ουδεμία οικονομική στήριξη στις οικογένειες που ξαφνικά χάνουν το 

στήριγμα του σπιτιού τους. Έτσι λοιπόν το Κράτος αντί να στηρίξει τις οικογένειες, 

ζητάει από διαλυμένες οικογένειες εάν θέλουν να αποζημιωθούν σύντομα, να 

καταθέσουν καταψηφιστική αγωγή, καταβάλλοντας 1% σε μετρητά επί του 

αιτουμένου ποσού. Ποσό, που σε καμία περίπτωση δεν έχει τη δυνατότητα να 

καταβάλλει σε μετρητά 

Γ'  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σε ένδειξη σεβασμού στον αγώνα της οικογένειας του κάθε τροχαίου θύματος και  

αναγνωρίζοντας ότι το Κράτος άφησε  την οικογένεια εντελώς μόνη και 

απροστάτευτη να αντιμετωπίσει τις τραγικές συνέπειες ενός τροχαίου , προτείνεται 

όπως το δικαστικό ένσημο να καταβληθεί από τον υπεύθυνο του τροχαίου θανάτου 

μετά την Εφετειακή απόφαση ή ακόμα και από τους  ενάγοντες μετά την τελεσίδικη 

απόφαση  του αρμοδίου δικαστηρίου με σχετική παρακράτηση από τον υπέυθυνο 

καταβολής της αποζημίωσης . 
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Παράρτημα ''Γ'' 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Α΄ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 Ι. Ασφαλιστική Σύμβαση: 

Κάθε ιδιοκτήτης οχήματος, υπογράφει μία Ασφαλιστική Σύμβαση με εταιρεία, η 

οποία αναλαμβάνει έναντι ασφαλίστρου, την υποχρέωση να καταβάλει 

αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου. 

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς και τυχόν πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται με 

βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη,  αποτελούν και τα 

μόνα έγγραφα που αποδεικνύουν την ασφαλιστική σύμβαση μεταξύ της εταιρείας 

και του λήπτη της ασφάλισης.  

 ΙΙ. Ασφαλιστικό κεφάλαιο: 

Είναι το χρηματικό ποσό μέχρι του οποίου ο ασφαλιστής έχει την υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης, ειδικά όσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής 

Ευθύνης έναντι τρίτων, Τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης καθορίζονται με 

πράξεις των αρμοδίων αρχών έτσι που: 

 α. Από την 1/6/2009 τα ελάχιστα ποσά κάλυψης είχαν διαμορφωθεί στις 

500.000€ για ψυχική οδύνη στις οικογένειες των τροχαίων θυμάτων, σωματικές 

βλάβες και υλικές ζημιές. 

 β. Την 1 Ιανουαρίου 2011 τα αντίστοιχα ποσά κάλυψης διαμορφώθηκαν στις 

750.000€ για σωματικές βλάβες ανά θύμα και στις 750.000€ για υλικές ζημιές ανά 

ατύχημα. 

 γ. Από 1 Ιανουαρίου 2012 τα ελάχιστα ποσά κάλυψης διαμορφώθηκαν στο 

ποσό του 1.000.000€ ανά θύμα και υλικές ζημιές ανά ατύχημα. 

 δ. Από 1-1-2017 τα ελάχιστα ποσά κάλυψης διαμορφώθηκαν στο ποσό του 

1.220.000€ ανά θύμα και για υλικές ζημιές ανά ατύχημα. 
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 ΙΙΙ. Αποζημίωση: 

Είναι το ποσό που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ή σε τρίτους, οι οποίοι 

υφίστανται ζημία, συνεπεία επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου, με σκοπό την ολική 

ή μερική αποκατάσταση αυτής. 

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα υπολογισμού, τα ποσά της χρηματικής 

ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, επειδή ακριβώς δεν 

στηρίζονται σε ιατρικά δεδομένα ή σε αμιγώς οικονομικά στοιχεία καθώς αφορούν 

σε αγαθά τα οποία δεν έχουν αξία οικονομικά μετρήσιμη, προσδιορίζονται από τον 

Έλληνα Δικαστή ελεύθερα και υποκειμενικά.  

Κάνοντας ο τελευταίος επί του προκειμένου χρήση της πλήρους ανεξαρτησίας του, 

της ελεύθερης κρίσης του και της διακριτικής ευχέρειάς του σύμφωνα πάντα με τα 

άρθρα 928 και 932 του Α.Κ. (αστικός Κώδικας) και του άρθρου 25 παρ.1 του 

Συντάγματος, που σχηματίζεται ύστερα από την εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, 

χωρίς υπαγωγή σε νομική έννοια, το εύλογο του επιδικασμένου ποσού, δεν 

αποτελεί αόριστη νομική έννοια και κατά συνέπεια η σχετική κρίση δεν υπόκειται 

στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, οπότε και δεν μπορεί να νοηθεί εσφαλμένη. Η κρίση 

του ουσιαστικού Δικαστηρίου δεν πρέπει να παραβιάζει την αρχή της 

αναλογικότητας ούτε να υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας. 

Από το άρθρο 932 του Α.Κ. προκύπτει ότι ο σκοπός της διάταξης είναι να 

επιτυγχάνεται μία υπό ευρεία έννοια αποκατάσταση του παθόντος / των παθόντων 

για ηθική βλάβη, λόγω της αδικοπραξίας, ώστε αυτός / αυτοί να απολαύει μία 

δίκαιη και επαρκή ανακούφιση και παρηγοριά, χωρίς από το άλλο μέρος να 

εμπορευματοποιείται η προσβληθείσα ηθική αξία και να επεκτείνεται υπέρμετρα το 

ύψος της αποζημίωσης για ηθική βλάβη. 

Με βάση το σκοπό αυτόν, αντλούνται στη συνέχεια ως ουσιώδη χαρακτηριστικά της 

έννοιας του εύλογου εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν τα πλέον πρόσφορα μέσα 

για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού της διάταξης. Τέτοια στοιχεία είναι 

κυρίως το είδος και η βαρύτητα της ηθικής προσβολής, η περιουσιακή 

κατάσταση (ΕΛΕΟΣ), κοινωνική και προσωπική κατάσταση των μερών 

και κυρίως του παθόντος, η βαρύτητα του πταίσματος του δράστη, η 
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βαρύτητα τυχόν συντρέχοντος πταίσματος του θύματος, οι όλες ειδικές 

συνθήκες πρόκλησης της ηθικής βλάβης.  

 

Β΄ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

Από την μέχρι τούδε εφαρμογή των άρθρων 928 και 932 του Α.Κ., της πλήρους 

ανεξαρτησίας του Έλληνα Δικαστή και της διακριτικής του ευχέρειας που του 

παρέχει η νομοθεσία, παρατηρείται ,αποσπασματική αντιμετώπιση της επιδίκασης 

των ποσών της χρηματικής ικανοποίησης, τα οποία δεν υπακούουν σε κανόνες, 

είναι συχνά ανομοιόμορφα αλλά και άδικα, υπό την έννοια ότι οδηγούν σε άνιση 

μεταχείριση ομοειδών καταστάσεων. 

Επιπροσθέτως παρατηρείται και μια άλλη δυναμική εξέλιξη της νομολογίας, 

συνισταμένη στη μη συνεχή διόγκωση του ύψους των επιδικαζόμενων ποσών 

χρηματικής ικανοποίησης στον τομέα των τροχαίων θανάτων και αναπηριών παρά 

τη συνεχή αύξηση των κατωτάτων ορίων της υποχρεωτικής 

ασφάλισης της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του 

οχήματος. 

Έτσι, η αμιγώς εγγυητικής φύσεως ευθύνες του ασφαλιστή πρέπει να καταστεί 

πλέον, νομολογιακός κανόνας στην περίπτωση των τροχαίων δυστυχημάτων και 

ατυχημάτων και να εξαντλούνται υπέρ του παθόντος ή των λοιπών δικαιούχων στο 

όριο ασφαλιστικών ποσών της κάθε ασφαλιστικής σύμβασης. 

 

Γ' ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Προτείνεται όπως του λοιπού ο κάθε Δικαστής Αστικών Υποθέσεων, για την 

απόφαση του να εξετάζει και λαμβάνει υπόψη του ΜΟΝΟ τον βαθμό υπαιτιότητας 

του κάθε δράστη και υπευθύνου οδηγού στο επελθών αποτέλεσμα ,λαμβανομένου  

υπόψη ΜΟΝΟ των συνθηκών και αιτιών του τροχαίου και με βάση αυτά τα στοιχεία 

και μόνο να προσδιορίζει με απόφασή του το ύψος της αποζημίωσης λόγω ψυχικής 

οδύνης ή σωματικής βλάβης, σύμφωνα πάντα με το βαθμό συμμετοχής του στο 

τροχαίο και το ύψος της Ασφαλιστικής κάλυψης. 
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Αποτέλεσμα της ευχέρειας του Δικαστού να εξετάζει και αποφασίζει ως 

ανεξάρτητος Δικαστής με τη διακριτική του ευχέρεια και κρίση ενίοτε παρατηρείται 

εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση σε δικαστικές αποφάσεις στους συγγενείς 

τροχαίων θυμάτων ή στα τροχαία θύματα. Διαπιστώνουμε ότι με τον αυτό βαθμό 

συμμετοχής στο τροχαίο υπήρξε διαφορετική αντιμετώπιση στους έχοντες έννομο 

συμφέρον για αποζημίωση. Έτσι παρατηρούμε ότι σε μητέρα ή πατέρα τροχαίου 

θύματος ή σε σύζυγο, υπάρχει μια κραυγαλέα διαφορά στις αποφάσεις των 

Δικαστηρίων. 

Να υπενθυμίσουμε ότι στην πρωτόδικη απόφαση τροχαίου στην Αθήνα (υιός του 

MrJumbo)στον πατέρα και σύζυγο και στους λοιπούς συγγενείς  επιδικάστηκε ως 

αποζημίωση  το ποσόν του 1.220.000€. Εύλογο και προβλεπόμενο σύμφωνα με την 

ασφαλιστική κάλυψη του ζημιογόνου αυτοκινήτου αλλά ΜΟΝΑΔΙΚΗ ως απόφαση 

διότι ΟΛΕΣ οι αποφάσεις των Δικαστηρίων μέχρι τώρα αγγίζουν το μέγιστο ποσό 

των 500.000€ και όχι του 1.220.000 € που έπρεπε. Υπόψη σας δε, ότι οι αποφάσεις 

των Διοικητικών Δικαστηρίων που η αποζημίωση βαρύνει υπό την ευρεία έννοια το 

Δημόσιο, είναι πάντα πολύ μεγαλύτερες και ενίοτε αγγίζουν το ποσόν τον 600.000€. 

Κατόπιν των παραπάνω επειδή ο πόνος και η θλίψη έχουν για όλους τα ίδια 

χαρακτηριστικά, προτείνεται όπως για Αστικές Υποθέσεις τροχαίων δυστυχημάτων 

και ατυχημάτων οι αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη ή σωματική βλάβη να 

βασίζονται στο βαθμό υπαιτιότητας του θύματος ή του δράστη στο επελθών 

αποτέλεσμα και με γνώμονα αυτό να ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που ως 

μέγιστο θα είναι το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

ΤΟ ποσό αυτό θα ορίζεται στην απόφαση του Δικαστή να δίδεται στους γονείς (σε 

όλους το ίδιο) στις αδελφές - αδελφούς, παππούδες, γιαγιάδες, συζύγους και 

παιδιά, σε όλους αναλογικά αλλά το ίδιο. Όσο αυτό το ζήτημα του σεβασμού της 

αξίας του ανθρώπου και το δικαίωμα της περιουσίας (της ασφαλιστικής εταιρείας) 

πρέπει το Δικαστήριο να λάβει υπόψη του ότι η κάθε εταιρεία έχει συμφωνήσει για 

την καταβολή ποσού μέχρι 1.220.000€. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Άρειος Πάγος συχνά 

ομιλεί για τη βασική αρχή του δικαίου. 

Εκτίμησή μας είναι ότι πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται χωρίς κενά και 

παρεκτροπές οι συμφωνίες ''Pacta Sunt Servanda'' και το κάθε ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο αυτοκινήτου για έναντι τρίτων πρέπει να τηρείται κατά γράμμα. Τα  
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λοιπά στοιχεία που μέχρι σήμερα λαμβάνονται υπόψη  όπως η βαρύτητα της ηθικής 

προσβολής, η περιουσιακή ,κοινωνική και προσωπική κατάσταση των μερών και 

κυρίως του παθόντος δεν έχουν και δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ,Ο 

ανθρώπινος πόνος είναι για όλους τους ανθρώπους το ίδιο ,όλες οι μητέρες και 

όλοι οι πατεράδες πονούν το ιδιο για το νεκρό παιδί τους .Η ζωή όλων των 

ανθρώπων έχει την ίδια αξία και τυχόν διακρίσεις σε πλούσιους και  πτωχούς 

ενδεχομένως να εμπίπτει στις διατάξεις περί ρατσιστικών διακρίσεων .Το άρθρο 

2του Συντάγματος και στο άρθρο 2 του Διεθνούς Συμφώνου της Νέας Υόρκης 

(Ν2462)  αναγνωρίζει  σε όλα τα άτομα  δικαιώματα χωρίς καμία διάκριση, ιδίως 

φυλής ,χρώματος ,γένους κ.λ.π. ή άλλη κατάσταση 
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Παράρτημα ''Δ'' 

Αρ. Πρωτ. 625/15-12-19 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΘΕΜΑ :ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Α΄ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Μετά από ένα θανατηφόρο τροχαίο, ή τροχαίο με τραυματισμό, παρατηρείται ότι : 

1. Οικογένεια που χάνει ξαφνικά ,απρόσμενα και άδικα τον πατέρα, σύζυγο η 

το παιδί τους σε τροχαίο πρέπει να περιμένει και να ταλαιπωρείται για 5-6 

χρόνια έως και 12 χρόνια, μέχρι να τελεσιδικίσει η υπόθεσή τους για να 

λάβουν τη σχετική χρηματική ικανοποίηση. Και εάν φυσικά είναι πολύ 

πλούσια οικογένεια τότε η μητέρα ή η σύζυγος θα μπορέσει να ζήσει και να 

σπουδάσει τα παιδιά της. Εάν όμως δεν έχει οικονομική ευχέρεια και άνεση, 

τότε θα υποστούν ένα φοβερό μαρτύριο και βάσανο χωρίς να έχουν ουδεμία 

ευθύνη.  

2. Από καταθέσεις της αγωγής ο χρόνος συζήτησης της υπόθεσης είναι σχεδόν 

πάντα μετά από 1,5 έως 2 χρόνια, η δε απόφαση κοινοποιείται σχεδόν μετά 

από 6 έως 12 μήνες. 

3. Σε περίπτωση αναβολής ο χρόνος συζήτησης είναι σχεδόν μετά από ένα (1) 

χρόνο. Εάν κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκηθεί Έφεση, τότε ο χρόνος 

συζήτησης και έκδοσης της απόφασης αγγίζει τα δύο (2) χρόνια. 

4. Επί του προκειμένου και σχετικά με τα παραπάνω καταθέτουμε 

αποσπάσματα από το 15  Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας Δικαστικών 

Μελετών “”Ο Αρεοπαγίτης Χριστόφορος Κοσμίδης  στην εισήγησή του με 

θέμα την οργάνωση  των Δικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας ,υπογραμμίζει 

ότι εκτός από την βραδύτητα κάτι ανάλογο δείχνει και ο πίνακας που 

δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,για την αποτελεσματικότητα της 
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Δικαιοσύνης ,υπενθυμίζοντας ότι για την αποτελεσματικότητα της 

Δικαιοσύνης ,υπενθυμίζοντας ότι για την παραβίαση αυτής της υποχρέωσης 

,οι εκάστοτε Ελληνικές Κυβερνήσεις ,εδώ και χρόνια ,έχουν τις περισσότερες 

καταδίκες από τα αρμόδια ελεγκτικά   όργανα της Ε.Ε.  .Όπως είπε ,η 

βραδύτητα με την οποία η δικαιοσύνη οφείλεται σε καθυστέρηση που 

παρατηρείται στον προσδιορισμό ,στην εκδίκαση και στην έκδοση 

απόφασης Για τον ταχύτερο προσδιορισμό μιας υπόθεσης  ο Χριστόφορος 

Κοσμίδης, προτείνει, μεταξύ των άλλων ,οικονομικά κίνητρα με επί πλέον 

χρηματική αμοιβή, στους δικαστές που έχουν την δυνατότητα να εκδίδου 

περισσότερες αποφάσεις ουσίας .”Δεν επιτρέπεται  να καλούμε κάποιον για 

τις 9  το πρωί και στις 3 το μεσημέρι  να του λέμε  ότι η εκδίκαση της 

υπόθεσης του αναβάλλεται’’  επισημαίνει ο Αρεοπαγίτης και προτείνει να 

καθιερωθεί ένας “δείκτης αποτελεσματικότητας “για κάθε δικαστή σε 

ετήσια βάση ,ενώ κάνοντας αυτοκριτική ανέφερε χαρακτηριστικά  ότι <<όλα 

αυτά συμβαίνουν παρά το γεγονός ότι σε όλους τους δικαστικούς 

λειτουργούς καταβάλλεται, σε μηνιαία βάση  ,ένα σεβαστό ποσό ως επίδομα 

διεκπεραίωσης  

 

Β' ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις , 

Ο χρόνος που απαιτείται για να τελεσιδικίσει μια αγωγή ενός τροχαίου ενίοτε 

πλησιάζει τα 5 χρόνια. Διαπιστωμένα το επίσημο Κράτος απουσιάζει παντελώς από 

τη στήριξη των Οικογενειών των τροχαίων θυμάτων με αποτέλεσμα η κάθε άτυχη 

μητέρα ή χήρα ή τα ορφανά παιδιά να αφήνονται στην κυριολεξία στο έλεος του 

Θεού και εντελώς μόνοι τους  πρέπει  να τα βγάλουν πέρα σε ότι αφορά στην 

οικονομική τους κατάσταση, την ψυχολογική και κοινωνική κατάσταση  τους, ήτοι 

πρέπει  να επιζήσουν ως οικογένεια και να σπουδάσουν τα παιδιά τους ως μία 

συγκροτημένη και καλή οικογένεια της κοινωνίας  με την πλήρη απουσία και 

αδιαφορία  του επίσημου Κράτους  
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Γ' ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την αντιμετώπιση της σκληρής σημερινής κατάστασης που μόνο δεινά και 

ταλαιπωρίες χαρίζει, προτείνεται όπως: 

1. Ο αρχικός χρόνος προσδιορισμού συζήτησης της αγωγής ενός τροχαίου να 

μην υπερβαίνει το ένα έτος και σε περίπτωση αναβολής να προσδιορίζεται 

για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών με την απόφαση να εκδίδεται στο 

διάστημα έως τριών μηνών 
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Παράρτημα ''Ε'' 

Αρ. Πρωτ. 625/15-12-19 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΟΔΗΓΩΝ  

Α΄ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Όπως μας είναι γνωστό, για τον κάθε υποψήφιο οδηγό από της καταθέσεως των 

δικαιολογητικών του για την έκδοση άδειας οδήγησης στη σχετική καρτέλα του 

φακέλου του: 

1. Δεν υπάρχει  η δυνατότητα  καταχώρησης και ενημέρωσης της καρτέλας του, 

ουδεμίας τυχόν μεταβολή Υγείας του, όπως απώλεια όρασης, 

ακρωτηριασμός μέλους του σώματος, νοσηλεία σε ψυχιατρείο λόγω 

σχιζοφρένειας ή άλλης σοβαρής ψυχιατρικής κατάστασης, οριστική απόλυση 

των τάξεων των Ε.Δ. λόγω ψυχονευρωτικών διαταραχών επί ανώριμου 

προσωπικότητας και γενικά λόγω παθήσεως που τον καθιστούν ανίκανο και 

ακατάλληλο για την παραπέρα οδήγησή του ως επικίνδυνο πλέον  για την 

ασφάλεια των συγκοινωνιών. 

2. Δεν υπάρχει ουδεμία δυνατότητα  ενημέρωση της καρτέλας του για τυχόν 

επιβληθείσες Διοικητικές ποινές από την Τροχαία ή Ποινικές από τα 

Δικαστήρια 

 

Β΄ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

Μετά από μία σοβαρή τροχονομική παράβαση ή ένα σοβαρό τροχαίο με θάνατο, 

τραυματισμό ή υλικές ζημιές ο αρμόδιος αστυνομικός ή προανακριτικός υπάλληλος 

ή Δικαστής δεν είναι δυνατόν να έχει πλήρη εικόνα υπαιτίου οδηγού ή του δράστου 
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και αποκλειστικά υπευθύνου οδηγού με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να 

διαπιστώσει εάν έπρεπε να οδηγεί αυτοκίνητο ή όχι. 

 

 

Γ΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Προτείνεται όπως, για κάθε υποψήφιο οδηγό, από τις καταθέσεις των 

δικαιολογητικών του για έκδοση αδείας οδήγησης, να δημιουργείται μία 

ηλεκτρονική μερίδα όπως π.χ. το Α.Μ.Κ.Α. όπου και θα τηρούνται όλες οι αλλαγές  

του οδηγού που αφορούν σε μεταβολές υγείας και που έχουν άμεση σχέση με την 

ικανότητά του να οδηγεί όπως επίσης και  όλες οι Διοικητικές ποινές από την 

Τροχαία και όλες οι ποινές των Δικαστηρίων που έχουν σχέση με την παραβίαση 

του Κ.Ο.Κ. και των συναφών άρθρων του Π.Κ. Στα στοιχεία αυτά που θεωρούνται 

και ως προσωπικά δεδομένα θα έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες κατά το Νόμο, αρχές. 

Το Υπουργείο Υγείας, Αμύνης, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και ΤΟ  

Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άλλωστε  ήδη μελετάτε η  καθιέρωση για όλους τους 

πολίτες  η δημιουργία  του ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας (ΗΦΥ).. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Ζ” 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.625/15-12-2019 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΘΕΜΑ  1ο. ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ  

Α΄ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Η Οικονομική κρίση οδήγησε αρκετούς ιδιοκτήτες οχημάτων να αναζητήσουν 

οικονομική λύση για τη μεταφορά τους. Έτσι στράφηκαν στη λύση υγραεριοκίνησης 

με την ανάλογη μετατροπή των οχημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία με λύσεις και 

σχεδιασμούς κατά την κρίση του κάθε συνεργείου και όχι της κατασκευαστικής 

εταιρείας  κατά την κατασκευή του οχήματος  

 

Β΄ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Σε ένα σοβαρό τροχαίο που απαιτείται απεγκλωβισμός επιβατών του οχήματος το 

προσωπικό της Π.Υ. που θα χρησιμοποιήσει τα ανάλογα μηχανήματα και εργαλεία, 

δεν γνωρίζει την ύπαρξη του συστήματος υγραεριοκίνησης και ως εκ τούτου 

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος έκρηξης ή ηλεκτροπληξίας από υβριδικά αυτοκίνητα 

 

Γ΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Προτείνεται η υποχρεωτική τοποθέτηση σχετικής πινακίδας στα οχήματα που 

κινούνται με υγραέριο ή είναι υβριδικά  σε εμφανές σημείο του οχήματος με υλικά 

που έχουν  πυρ αντοχή 

 

ΘΕΜΑ 2ο  : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 

 

Α΄ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α 5030/9/26-3-1980 (ΦΕΚ Β307) καθορίστηκαν τα 

εξαιρούμενα αυτοκίνητα από την υποχρέωση ταχογράφων. Ειδικότερα, σύμφωνα 

με το άρθρο 3 εξαιρούνται: 
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Ι. Τα αστικού τύπου λεωφορεία 

ΙΙ. Τα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 3.500 κιλά 

ΙΙΙ. Τα φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται διά την συγκέντρωση των 

απορριμμάτων ως και τα υδροφόρα (καταβρεχτήρες) εφόσον ανήκουν κατά 

κυριότητα στους Δήμους 

IV. Τα φορτηγά τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός ιδιωτικών χώρων 

 

Β΄ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Μετά από ένα σοβαρό θανατηφόρο ή υλικών ζημιών δυστύχημα ή ατύχημα με τα 

παραπάνω οχήματα, δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί η ταχύτητα του ζημιογόνου 

οχήματος και τούτο διότι στερείται ταχογράφου. Τα νέου τύπου οχήματα 

συγκέντρωσης απορριμμάτων διαθέτουν πλέον ψηφιακό ταχογράφο. Τα αστικού 

τύπου λεωφορεία και τα οχήματα των Δήμων υδροφόρες, μεταφοράς 

απορριμμάτων, αρκετές φορές υπερβαίνουν το καθοριζόμενο όριο ταχύτητας (π.χ. 

40 χλμ/ώρα) με αποτέλεσμα σε περίπτωση τροχαίου να μην είναι δυνατός ο 

ακριβής προσδιορισμός της ταχύτητας του οχήματος.  

 

Γ΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Επειδή όλα τα νέου τύπου φορτηγά αυτοκίνητα διαθέτουν πλέον σύστημα 

ψηφιακού ταχογράφου με κάρτα, προτείνεται όπως το άρθρο 3 της Υ.Α. 5030/9/26-

3-80 τροποποιηθεί και εφ' εξής όλα τα οχήματα που κινούνται στο αστικό, 

επαρχιακό και διεθνές δίκτυο να φέρουν συσκευή ταχογράφου εφόσον το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος τους (μεικτό) είναι άνω των 3,5 τόνων εξαιρουμένων των 

φορτηγών που κινούνται αποκλειστικά εντός ιδιωτικών χώρων. 
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Παράρτημα ''Η'' 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 

ΘΕΜΑ :ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ      

 

Α΄ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και στο άρθρο 98 αναφέρεται ότι ''αν για τη 

διάπραξη κακουργήματος ή εκ δόλου πλημμελήματος χρησιμοποιήθηκε οδικό 

όχημα σαν μέτρο για την τέλεση αυτού, αφαιρούνται, με απόφαση δικαστηρίου, η 

άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς επίσης και η άδεια 

οδήγησης του οδηγού που οδηγούσε το πιο πάνω όχημα για χρονικό διάστημα ενός 

(1) μέχρι δέκα (10) ετών, εφόσον η επιβαλλόμενη ποινή είναι διάρκειας 

τουλάχιστον τριών (3) μηνών φυλάκισης.   

Β΄ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Για να κριθεί αν ο οδηγός είναι  υπαίτιος ατυχήματος για ανθρωποκτονία ή 

σωματική βλάβη, πρέπει προηγουμένως να διεξαχθεί δίκη, να διαπιστωθεί τούτο 

και να εκδοθεί σχετική  τελεσίδικη  δικαστική απόφαση με καταδίκη του . 

 Τα ανωτέρω απαιτούν χρονικό διάστημα  άνω των 5-6-7 ετών που ο δράστης και 

αποκλειστικά υπεύθυνος του τροχαίου  στον χρόνο αυτόν  μπορεί και συνεχίζει να 

οδηγεί η και να προκαλεί και πάλι τροχαία θανατηφόρα ή μη . 

 

Γ΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στον κάθε αποκλειστικά υπεύθυνο τροχαίου θανατηφόρου ή τροχαίου με 

τραυματισμό, μερίμνει των προανακριτικών υπαλλήλων, προτείνεται να αφαιρείται 

στον τόπο του ατυχήματος η άδεια οδήγησης εφόσον προκύπτει μετά βεβαιότητος 

ότι είναι υπεύθυνος του τροχαίου και να του επιστρέφεται  εάν αυτό κριθεί από το 

δικαστήριο όταν κριθεί και με όποιους περιορισμούς η μη. 
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Παράρτημα ''Θ'' 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ . 

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΝΕΚΡΩΝ ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΨΙΑ -ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ  

 

Α΄ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ως γνωστόν ο κάθε ιατροδικαστής ανήκει διοικητικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και 

το Νοσοκομείο εις το οποίο είναι ο νεκρός, στο Υπουργείο Υγείας. Προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί νεκροψία - νεκροτομή προς εξακρίβωση των συνθηκών και αιτών 

του τροχαίου θανάτου, είναι υποχρεωτική η μεταφορά του νεκρού με ιδιωτική 

νεκροφόρα και λοιπά μέσα(πλοία ταξί θαλάσσης κ.λ.π.) στην έδρα της  

Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του ιατροδικαστού, δαπάνη η οποία βαρύνει 

αποκλειστικά την οικογένεια του τροχαίου θύματος.  

Σε πολλές περιπτώσεις η έδρα του Ιατροδικαστού ευρίσκεται αρκετά μακρά του 

Νοσοκομείου όπως για παράδειγμα από την Νοσοκομείο στην Κάλυμνο προς την 

έδρα του ιατροδικαστού στη Ρόδο ή από το Νοσοκομείο της Σπάρτης στην έδρα του 

Ιατροδικαστού στην Πάτρα, με αποτέλεσμα την αβάσταχτη ψυχολογική και 

οικονομική επιβάρυνση τους οικογενείας του θύματος και την επί μέρες βάναυση  

και κοινωνικά απαράδεκτη μεταφορά του νεκρού( άσκοπες βόλτες ενός νεκρού ).   

 

Β΄ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Μετά τον τραγικό θάνατο ενός τροχαίου θύματος και ενώ η οικογένεια έχει μεταβεί 

στο Νοσοκομείο (νεκροθάλαμο) για να  αναγνωρίσει και  παραλάβει τη σωρό του 

νεκρού της , διαπιστώνει ότι είναι αναγκαία η μεταφορά της σωρού  σε άλλο Νομό 

προκειμένου ο ιατροδικαστής ο οποίος ενδεχομένως να διαμένει στον αυτό νομό 

που είναι ο νεκρός, να κινηθεί και αυτός προς την έδρα της ιατροδικαστικής 

υπηρεσίας. Η όλη ενέργεια αυτή της μεταφοράς για, νεκροψία - νεκροτομή της 

σωρού  και επιστροφής στο νοσοκομείο για τον παραλάβουν οι οικείοι του είναι 

δυνατόν να διαρκέσει μέρες και τούτο και πάλι ανάλογα των καιρικών συνθηκών .  
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Γ΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Προτείνεται προς εξάλειψη αυτού του απαραδέκτου αντικοινωνικού  συστήματος  

με κοινή  απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, όπως ,στο Νοσοκομείο 

εις το οποίο υπάρχει η σωρός του νεκρού, να μεταβαίνει και εφόσον υπάρχει  

κατάλληλος χώρος για νεκροψία  νεκροτομή, ο ιατροδικαστής  ο οποίος να 

λαμβάνει φύλλο πορείας και με έξοδα του Δημοσίου να μεταβαίνει αυτός και όχι ο 

νεκρός για νεκροψία - νεκροτομή. Τούτο το θεωρούμε ως αναγκαίο και 

επιβεβλημένο σεβόμενοι τη μνήμη των τροχαίων θυμάτων και το μαρτύριο που 

βιώνουν οι οικογένειές των. 
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