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ΣΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

Δ' Πολιτικό Σμιμα  

υγκροτικθκε από τουσ Δικαςτζσ: Ειρινθ Κιουρκτςόγλου - Πετρουλάκθ, Αντιπρόεδρο του 

Αρείου Πάγου, Ελζνθ Διονυςοποφλου, οφία Ντάντου, Γεϊργιο Χοϊμζ και Ναυςικά 

Φράγκου, Αρεοπαγίτεσ. 

υνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Κατάςτθμά του, ςτισ 17 Μαρτίου 2017, με τθν 

παρουςία και του Γραμματζα Ακαναςίου Λιάπθ, για να δικάςει μεταξφ: 

Σου αναιρεςείοντοσ: ΝΠΙΔ με τθν επωνυμία "ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ 

ΑΠΟ ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ", που εδρεφει ςτθν Ακινα και εκπροςωπείται νόμιμα, ωσ 

ειδικοφ διαδόχου τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ με τθν επωνυμία "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΑΕΓΑ - 

General Union", τθσ οποίασ θ άδεια λειτουργίασ ανακλικθκε, το οποίο εκπροςωπικθκε 

από τθν πλθρεξοφςια δικθγόρο του Αργυρϊ Γρατςία - Πλατι με διλωςθ του άρκρου 242 

παρ. 2 ΚΠολΔ. 

 

Σων αναιρεςιβλιτων: 1) Γ. . του ., 2) … και 19) Α. Μ. του Ν., κατοίκου ., εκ των οποίων οι 

1οσ, 2θ, 3θ, 4θ, 6οσ, 8θ, 9θ, 10θ, 11θ, 12οσ, 13θ, 14θ, 15θ, 16οσ, 18θ και 19θ 

εκπροςωπικθκαν από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο τουσ Κωνςταντίνο Καραπιδάκθ, που δεν 

κατζκεςε προτάςεισ, διλωςε δε ςτο ακροατιριο ότι: α) Ο 5οσ των αναιρεςιβλιτων . . του 

Π. απεβίωςε ςτισ 12-2-2014 και τθ βιαίωσ διακοπείςα δίκθ ςυνεχίηουν οι νόμιμοι και 

μοναδικοί εξ αδιακζτου κλθρονόμοι του i. Γ. . του . (1οσ ωσ άνω) και ii. Μ. ςυη. Ε. Β., το 

γζνοσ . ., κάτοικοσ ., οι οποίοι εκπροςωποφνται από τον ίδιο. 

β) Ο 7οσ των αναιρεςιβλιτων Γ. Χ. του Α. απεβίωςε τθν 1θ-5-2016 και τθ βιαίωσ διακοπείςα 

δίκθ ςυνεχίηουν οι νόμιμοι και μοναδικοί εξ αδιακζτου κλθρονόμοι του i. Π. χα Γ. Χ., το 

γζνοσ Α. Μ. (8θ ωσ άνω), ii. Α. Χ. του Γ. (12οσ ωσ άνω), iii. Ζ. Χ. του Γ. (13θ ωσ άνω), iv. Ε. Χ. 

του . (10θ ωσ άνω) και v. Π. Χ. του . (11θ ωσ άνω), οι οποίοι εκπροςωποφνται από τον 

ίδιο, και γ) Η 17θ των αναιρεςιβλιτων Χ. χα . Π. απεβίωςε ςτισ 10-2-2014 και 

κλθρονομικθκε από τουσ i. Ι. χα Ι. ., το γζνοσ . Π., ii. Ε. Π. του ., iii. Ε. ςυη. Ι. Β., το γζνοσ . 

Π., iv. Ά. . και Ε. ., εκ των οποίων τθ βιαίωσ διακοπείςα δίκθ ςυνεχίηουν οι με ςτοιχ. i. Ι. χα 

Ι. ., το γζνοσ . Π. (14θ ωσ άνω), ii. Ε. Π. του ., κάτοικοσ . και iii. Ε. ςυη. Ι. Β., το γζνοσ . Π., 

κάτοικοσ ., οι οποίοι εκπροςωποφνται από τον ίδιο, ενϊ οι με ςτοιχ. iv. Ά. . και Ε. . δεν 

παρίςτανται, οφτε εκπροςωποφνται ςτθν παροφςα δίκθ. 

 

Η ζνδικθ διαφορά άρχιςε με τισ από 5-9-2006, 8-1-2007, 13-3-2007, 2-7-2007, 10-12-2007 

(αρ. εκκ. κατακ. 11317/2007 και 11323/2007) και 4-6-2008 (αρ. εκκ. κατακ. 5953/2008 και 

5955/2008) αγωγζσ των ιδθ αναιρεςιβλιτων και άλλων προςϊπων, μθ διαδίκων ςτθν 

παροφςα δίκθ, που κατατζκθκαν ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο Ακθνϊν και 

ςυνεκδικάςτθκαν με τισ παρεμπίπτουςεσ αγωγζσ, κακϊσ και με τισ ανακοινϊςεισ δίκθσ - 

προςεπικλιςεισ ςε αναγκαςτικι παρζμβαςθ των εκεί διαδίκων. Εκδόκθκαν οι αποφάςεισ: 

4584/2009 οριςτικι του ίδιου Δικαςτθρίου και 3679/2011 του Εφετείου Ακθνϊν. Σθν 

αναίρεςθ τθσ τελευταίασ απόφαςθσ ηιτθςαν οι μθ διάδικοι ςτθν παροφςα δίκθ, α) Ε. Ρ. του 



Μ. με τθν από 25-10-2011 αίτθςι του και β) "... ABEE" με τθν από 24-10-2011 αίτθςι τθσ. 

Εκδόκθκαν, αντίςτοιχα, οι 1706/2012 και 1707/2012 αποφάςεισ του Αρείου Πάγου, οι 

οποίεσ αναίρεςαν τθν ωσ άνω εφετειακι απόφαςθ και παρζπεμψαν τισ υποκζςεισ για 

περαιτζρω εκδίκαςθ ςτο ίδιο δικαςτιριο ςυγκροτοφμενο από άλλουσ δικαςτζσ.  

Εκδόκθκε θ 5314/2014 απόφαςθ του Σριμελοφσ Εφετείου Ακθνϊν, τθν αναίρεςθ τθσ 

οποίασ ηθτεί το αναιρεςείον με τθν από 19-11-2015 αίτθςι του. 

Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ, που εκφωνικθκε από το πινάκιο, οι διάδικοι 

παραςτάκθκαν όπωσ ςθμειϊνεται πιο πάνω. Η Ειςθγιτρια Αρεοπαγίτθσ Ναυςικά Φράγκου 

διάβαςε τθν από 8-3-2017 ζκκεςι τθσ, με τθν οποία ειςθγικθκε τθν παραδοχι του πρϊτου 

λόγου, τθν παραδοχι του δευτζρου λόγου μόνο κατά τα υπό ςτοιχεία α και β μζρθ και τθν 

απόρριψθ κατά το υπό ςτοιχ. γ μζροσ του, τθσ από 19-11-2015 αιτιςεωσ αναιρζςεωσ, κατά 

τθσ 5314/2014 αποφάςεωσ του Σριμελοφσ Εφετείου Ακθνϊν. Ο πλθρεξοφςιοσ των 

αναιρεςιβλιτων ηιτθςε τθν απόρριψθ τθσ αιτιςεωσ και τθν καταδίκθ του αντιδίκου μζρουσ 

ςτθ δικαςτικι δαπάνθ.  

 

ΚΕΦΘΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Ι. Από τα άρκρα 286 εδ. α' και 290 ΚΠολΔ προκφπτει ότι θ δίκθ που διακόπθκε λόγω 

κανάτου του διαδίκου επαναλαμβάνεται εκοφςια από τον κλθρονόμο του, με ρθτι ι 

ςιωπθρι διλωςι του, χωρίσ να απαιτείται καμία άλλθ ενζργεια. τθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ, κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υποκζςεωσ ενϊπιον του Αρείου Πάγου δθλϊκθκε θ βίαιθ 

διακοπι τθσ δίκθσ λόγω κανάτου του αρχικοφ διαδίκου και εβδόμου αναιρεςιβλιτου Γ. Χ. 

του Α., ο οποίοσ απεβίωςε μετά τθν άςκθςθ τθσ αναιρζςεωσ (20-11-2015), τθν 1θ-5-2016 

(όπωσ προκφπτει από τθν προςκομιηόμενθ και επικαλοφμενθ λθξιαρχικι πράξθ κανάτου 

του), τθ δίκθ του οποίου ςυνεχίηουν κατόπιν δθλϊςεϊσ τουσ, όπωσ προκφπτει από το με 

επίκλθςθ προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό εγγυτζρων ςυγγενϊν οι αναιρεςίβλθτοι: όγδοθ, Π. 

χα Γ. Χ., το γζνοσ Α. Μ., δωδζκατοσ, Α. Χ. του Γ., δζκατθ τρίτθ, Ζ. Χ. του Γ., δζκατθ, Ε. Χ. του 

. και ενδεκάτθ, Π. Χ. του .. 

Εξάλλου, ςφμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 62 § 1 ΚΠολΔ, όποιοσ ζχει τθν ικανότθτα να 

είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, ζχει και τθν ικανότθτα να είναι διάδικοσ. 

Η ικανότθτα αυτι, που εξετάηεται αυτεπάγγελτα από το δικαςτιριο (άρκρο 73 ΚΠολΔ), 

προκειμζνου για φυςικό πρόςωπο, παφει να υπάρχει με το κάνατό του (άρκρο 35 ΑΚ). 

Εξάλλου, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 313 § 1 εδ. δ' ΚΠολΔ, απόφαςθ που 

εκδόκθκε ςε δίκθ κατά ανυπάρκτου φυςικοφ προςϊπου, όπωσ είναι ο κανϊν, δεν ζχει 

υπόςταςθ, χαρακτθριηόμενθ ρθτά ωσ άκυρθ. Περαιτζρω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρκρων 286 επ. ΚΠολΔ, οι οποίεσ, κατ' εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 573 § 1 του 

ίδιου Κϊδικα, εφαρμόηονται και ςτθν διαδικαςία τθσ δίκθσ για τθν αναίρεςθ, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ αμζςωσ πιο πάνω διατάξεισ, αν ο διάδικοσ είναι ςτθ ηωι κατά τθν ζναρξθ 

τθσ δίκθσ, αποβιϊςει όμωσ ςτθ ςυνζχεια (πριν από τθν αμετάκλθτθ περάτωςι τθσ), 

επζρχεται, τθρουμζνων των νομίμων προχποκζςεων, διακοπι τθσ δίκθσ, με ςυνζπεια όλεσ 

οι επιχειροφμενεσ ςτο μεταξφ μζχρι τθ νόμιμθ επανάλθψι τθσ, διαδικαςτικζσ πράξεισ εκτόσ 

τθσ τυχόν εκδιδόμενθσ απόφαςθσ, να λογίηονται άκυρεσ, μόνο όμωσ, εφόςον ο κάνατοσ του 

διαδίκου επιλκε μζχρισ ότου τελειϊςει θ προφορικι ςυηιτθςθ, μετά τθν οποία εκδίδεται 

οριςτικι απόφαςθ και όχι όταν ο κάνατοσ του διαδίκου επιλκε μετά το πζρασ τθσ 

ςυηιτθςθσ αυτισ, πολφ δε περιςςότερο μετά τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ απόφαςθσ, οπότε 



δεν υπάρχει εκκρεμισ δικαςτικόσ αγϊνασ, οφτε ςτάδιο εφαρμογισ των διατάξεων για 

διακοπι και επανάλθψθ τθσ δίκθσ και, ςυνακόλουκα, τα αςκοφμενα κατά τθσ απόφαςθσ 

αυτισ ζνδικα μζςα, άρα και θ αίτθςθ αναίρεςθσ, πρζπει να απευκφνονται, ςφμφωνα με τθ 

διάταξθ του άρκρου 558 εδ. α' ΚΠολΔ, κατά των κακολικϊν διαδόχων του αποβιϊςαντα, 

απευκυνόμενα δε κατά του τελευταίου είναι άκυρα, υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι ο 

αναιρεςείων είχε λάβει με οποιονδιποτε τρόπο γνϊςθ του κανάτου του αντιδίκου του, 

ϊςτε να διαπιςτϊςει τουσ κλθρονόμουσ του και να απευκφνει κατ' αυτϊν τθν αναίρεςθ. Η 

αναίρεςθ, επομζνωσ, που απευκφνεται κατά του αποβιϊςαντοσ, χωρίσ όμωσ ο αναιρεςείων 

να γνωρίηει το κάνατό του, δεν είναι άκυρθ και νόμιμα χωρεί θ ςυηιτθςθ αυτισ με τουσ 

κλθρονόμουσ του αποβιϊςαντα, οι οποίοι καλοφνται προσ τοφτο ι εμφανίηονται κατά τθ 

ςυηιτθςθ με τθν ιδιότθτα αυτι ςτθ κζςθ του αναιρεςιβλιτου και προβάλλουν υπεράςπιςθ 

επί τθσ ουςίασ τθσ διαφοράσ (Ολ.ΑΠ 27/1987, ΑΠ 1318/2008, 932/2009). 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ υπό κρίςθ αίτθςθ αναιρζςεωσ κατά τθσ 5314/2014 

αποφάςεωσ του Σριμελοφσ Εφετείου Ακθνϊν απευκφνεται και κατά των, . ., πζμπτου 

αναιρεςιβλιτου, και Χ. χασ . Π., δεκάτθσ εβδόμθσ αναιρεςιβλιτου, οι οποίοι όπωσ 

προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ δικογραφίασ, ζχουν αποβιϊςει ςτισ 12-2-2014 και ςτισ 10-

202014, αντίςτοιχα, ιτοι μετά το πζρασ τθσ ςυηθτιςεωσ τθσ υποκζςεωσ ενϊπιον του 

Εφετείου Ακθνϊν προσ ζκδοςθ τθσ αναιρεςιβαλλομζνθσ αποφάςεωσ (31-10-2013) και πριν 

τθν άςκθςθ τθσ αναιρζςεωσ (20-11-2015). Από τα αυτά δε ςτοιχεία και προβαλλόμενα από 

τουσ διαδίκουσ, εν όψει δε και του ότι δεν υπάρχει ιςχυριςμόσ για γνωςτοποίθςθ ςτο 

αναιρεςείον του κανάτου τοφτων, κατά το προ τθσ αςκιςεωσ τθσ αναιρζςεωσ χρονικό 

διάςτθμα, ςυνάγεται απόδειξθ, ότι το αναιρεςείον δεν είχε λάβει γνϊςθ με οποιονδιποτε 

τρόπο των εν λόγω κανάτων πριν τθν άςκθςθ τθσ αναιρζςεωσ, ϊςτε να διαπιςτϊςει τουσ 

κλθρονόμουσ των και να απευκφνει τθν αναίρεςθ κατ' αυτϊν. Περαιτζρω, κατά τθ 

ςυηιτθςθ τθσ ζνδικθσ αιτιςεωσ αναιρζςεωσ κατά τθ δικάςιμο που αναφζρεται ςτθν αρχι 

τθσ παροφςασ εμφανίςτθκαν οι κλθρονόμοι, αφενόσ του . ., Γ. . (πρϊτοσ αναιρεςίβλθτοσ) 

και Μ. Β., τζκνα του, και αφετζρου τθσ Χ. χασ . Π., οι, Ι. . (δεκάτθ τετάρτθ αναιρεςίβλθτθ), 

Ε. Π. και Ε. Β., τζκνα τθσ, οι οποίοι παραςτάκθκαν διά του πλθρεξουςίου δικθγόρου τουσ Κ. 

Κ., με τθν ιδιότθτά τουσ ωσ κλθρονόμων των άνω αποβιωςάντων αναιρεςιβλιτων, 

προβάλλοντασ υπεράςπιςθ επί τθσ ουςίασ τθσ διαφοράσ. Κατά ςυνζπεια είναι ζγκυρθ και 

ιςχυρι θ υπό κρίςθ αίτθςθ αναιρζςεωσ παρόλο που ςτρζφεται και κατά προςϊπων 

αποβιωςάντων και τθ δίκθ ςυνεχίηουν οι κατά τα άνω νομίμωσ παραςτάντεσ κλθρονόμοι 

τουσ, θ ιδιότθτα των οποίων ουδόλωσ αμφιςβθτείται από το αναιρεςείον. Όμωσ 

κλθρονόμοι τθσ 17θσ αναιρεςίβλθτθσ Χ. χασ . Π., τυγχάνουν και οι, Ά. . και Ε. ., οι οποίεσ 

δεν εκπροςωπικθκαν ςτθν παροφςα δίκθ από πλθρεξοφςιο δικθγόρο, αλλά και οφτε 

κλθτεφτθκαν προσ τοφτο (ΑΠ 639/2016), αφοφ το αναιρεςείον δεν επικαλείται και οφτε 

προςκομίηει ςχετικζσ εκκζςεισ επιδόςεωσ. Κατόπιν αυτοφ και ςφμφωνα με τθ διάταξθ του 

άρκρου 576 παρ. 3 ΚΠολΔ κατά τθν οποία "ε περίπτωςθ απλισ ομοδικίασ, αν κάποιοσ δεν 

εκπροςωπθκεί από πλθρεξοφςιο δικθγόρο, θ υπόκεςθ χωρίηεται και θ ςυηιτθςθ τθσ 

αίτθςθσ αναίρεςθσ χωρεί νομίμωσ ωσ προσ όςουσ εκπροςωποφνται από πλθρεξοφςιο 

δικθγόρο ι ζχουν κλθτευκεί νομίμωσ και κθρφςςεται απαράδεκτθ ωσ προσ τουσ λοιποφσ", 

πρζπει να κθρυχκεί απαράδεκτθ θ ςυηιτθςθ τθσ αιτιςεωσ αναιρζςεωσ ωσ προσ τισ 

κλθρονόμουσ αυτζσ. 

II. Από τισ διατάξεισ των άρκρων 297, 298, 300, 330 και 914 του Α.Κ., ςυνάγεται, ότι, 



προχποκζςεισ τθσ ευκφνθσ για αποηθμίωςθ από αδικοπραξία είναι θ υπαιτιότθτα του 

υποχρζου, θ οποία υπάρχει και ςτθν περίπτωςθ τθσ αμζλειασ, δθλαδι όταν δεν 

καταβάλλεται θ επιμζλεια που απαιτείται ςτισ ςυναλλαγζσ, θ παράνομθ ςυμπεριφορά του 

υποχρζου ςε αποηθμίωςθ ζναντι εκείνου που ηθμιϊκθκε και θ φπαρξθ αιτιϊδουσ 

ςυνάφειασ μεταξφ τθσ παράνομθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ ηθμίασ. Η παράνομθ 

ςυμπεριφορά, ωσ όροσ τθσ αδικοπραξίασ, μπορεί να ςυνίςταται όχι μόνο ςε κετικι πράξθ, 

αλλά και ςε παράλειψθ, εφόςον ςτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ εκείνοσ που υπζπεςε ςτθν 

παράλειψθ ιταν υποχρεωμζνοσ ςε πράξθ από το νόμο ι τθ δικαιοπραξία, είτε από τθν 

καλι πίςτθ κατά τθν κρατοφςα κοινωνικι αντίλθψθ. Αιτιϊδθσ δε ςυνάφεια υπάρχει, όταν θ 

πράξθ ι θ παράλειψθ του ευκυνομζνου προςϊπου, ιταν κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ 

πείρασ ικανι και μποροφςε αντικειμενικά να επιφζρει κατά τθ ςυνθκιςμζνθ και κανονικι 

πορεία των πραγμάτων, το επιηιμιο αποτζλεςμα. Η κρίςθ του δικαςτθρίου τθσ ουςίασ, ότι 

τα πραγματικά περιςτατικά που δζχτθκε ωσ αποδειχκζντα επιτρζπουν το ςυμπζραςμα να 

κεωρθκεί, κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ, οριςμζνο γεγονόσ ωσ πρόςφορθ αιτία τθσ 

ηθμίασ υπόκειται ςτον ζλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι κρίςθ νομικι, αναγόμενθ ςτθν 

ορκι ι μθ υπαγωγι από το δικαςτιριο τθσ ουςίασ των διδαγμάτων τθσ κοινισ πείρασ ςτθν 

αόριςτθ νομικι ζννοια τθσ αιτιϊδουσ ςυνάφειασ. Περαιτζρω, από τθν διάταξθ του άρκρου 

300 του Α.Κ., θ οποία εφαρμόηεται ςε κάκε περίπτωςθ ηθμίασ και επομζνωσ και ςε αυτι 

από αδικοπραξία των άρκρων 914 επ. του Α.Κ., προκφπτει ότι όταν ςτθν γζνεςθ ι ςτθν 

επζλευςθ τθσ ηθμίασ ςυνετζλεςε και πταίςμα του ηθμιωκζντοσ, κατά τθν ζννοια τθσ 

διατάξεωσ του άρκρου 330 του Α.Κ., το δικαςτιριο τθσ ουςίασ μπορεί κατά τθν ελεφκερθ 

κρίςθ του, αφοφ ςτακμίςει τισ περιςτάςεισ και ιδιαίτερα τον βακμό του πταίςματοσ του 

ηθμιωκζντοσ και του ηθμιϊςαντοσ, να μθν επιδικάςει αποηθμίωςθ ι να μειϊςει το ποςό 

αυτισ. ε κάκε περίπτωςθ θ παράβαςθ των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. δεν κεμελιϊνει αυτι 

κακεαυτι υπαιτιότθτα ςτθν επζλευςθ αυτοκινθτικοφ ατυχιματοσ, αποτελεί όμωσ ςτοιχείο, 

θ ςτάκμιςθ του οποίου από το δικαςτιριο τθσ ουςίασ, κα κρικεί ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ 

αιτιϊδουσ ςυνδζςμου μεταξφ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξεωσ και του επελκόντοσ 

αποτελζςματοσ, ενϊ μόνθ θ τιρθςθ των ελαχίςτων υποχρεϊςεων που επιβάλλει ο ΚΟΚ 

ςτουσ οδθγοφσ των οχθμάτων κατά τθν οδιγθςι τουσ, δεν αίρει τθν υποχρζωςι τουσ να 

ςυμπεριφζρονται και πζραν των ορίων τοφτων, όταν οι περιςτάςεισ το επιβάλλουν για τθν 

αποτροπι ηθμιογόνου γεγονότοσ ι τθ μείωςθ των επιηιμιων ςυνεπειϊν. Η κρίςθ του 

δικαςτθρίου τθσ ουςίασ για τθν ςυνδρομι ι όχι πταίςματοσ του ηθμιωκζντοσ είναι κρίςθ 

ςχετικι με νομικι ζννοια και υπόκειται ςε αναιρετικό ζλεγχο κατά τισ διατάξεισ των 

άρκρων 559 αρικμ. 1 και 19 του Κ.Πολ.Δ. Αντικζτωσ, ο κακοριςμόσ τθσ βαρφτθτασ του 

πταίςματοσ και του ποςοςτοφ κατά το οποίο εξ αυτοφ του λόγου πρζπει να μειωκεί θ 

αποηθμίωςθ, αφορά εκτίμθςθ πραγμάτων που δεν ελζγχεται ακυρωτικϊσ. Σα ανωτζρω 

ζχουν εφαρμογι και ςτθν περίπτωςθ του άρκρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1911 ωσ προσ τθν 

υπαιτιότθτα των οδθγϊν των ςυγκρουςκζντων αυτοκινιτων, κατά το οποίο είναι 

εφαρμοςτζεσ οι διατάξεισ του κοινοφ δικαίου. 

Κατά το άρκρο 12 παρ. 1 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), "αυτοί που χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ 

πρζπει να αποφεφγουν οποιαδιποτε ςυμπεριφορά που είναι ενδεχόμενο να εκκζςει ςε 

κίνδυνο ι να παρεμβάλλει εμπόδια ςτθν κυκλοφορία, να εκκζςει ςε κίνδυνο πρόςωπα ι 

ηϊα ι να προκαλζςει ηθμιζσ ςε δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ περιουςίεσ. Οι οδθγοί υποχρεοφνται 

να οδθγοφν με ςφνεςθ και με διαρκϊσ τεταμζνθ τθν προςοχι.". Κατά το άρκρο 19 παρ. 1, 



"Ο οδθγόσ οδικοφ οχιματοσ επιβάλλεται να ζχει τον πλιρθ ζλεγχο του οχιματόσ του ϊςτε 

να μπορεί ςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί τουσ απαιτοφμενουσ χειριςμοφσ". Κατά τθν παρ. 2, "Ο 

οδθγόσ επιβάλλεται να ρυκμίηει τθν ταχφτθτα του οχιματόσ του λαμβάνων ςυνεχϊσ υπόψθ 

του τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ, ιδιαίτερα δε τθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ, τθν κατάςταςθ 

και τα χαρακτθριςτικά τθσ οδοφ, τθν κατάςταςθ και το φορτίο του οχιματόσ του, τισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ και τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ, κατά τρόπον ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 

διακόψει τθν πορεία του οχιματόσ του μπροςτά από οποιοδιποτε εμπόδιο που μπορεί να 

προβλεφκεί και το οποίο βρίςκεται ςτο ορατό από αυτόν μπροςτινό τμιμα τθσ οδοφ. 

Τποχρεοφται επίςθσ να μειϊνει τθν ταχφτθτα του οχιματόσ του και, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, 

να διακόπτει τθν πορεία του, όταν οι περιςτάςεισ το επιβάλλουν". Κατά τθν παρ. 3, 

"Ιδιαίτερα, ο οδθγόσ επιβάλλεται να μειϊνει τθν ταχφτθτα του οχιματόσ του ςε τμιματα 

τθσ οδοφ με περιοριςμζνο πεδίο ορατότθτασ, ςτισ ςτροφζσ. κατά τθ διζλευςι του από 

κατοικθμζνεσ περιοχζσ, αν πεηοί, που βρίςκονται ςτθν τροχιά του, κακυςτεροφν να 

απομακρυνκοφν, ωσ και ςε κάκε άλλθ ειδικι περίπτωςθ, που επιβάλλεται μετριαςμόσ 

ταχφτθτασ". Κατά τθν παρ. 7, "Ο οδθγόσ οχιματοσ, το οποίο κινείται πίςω από άλλο, 

υποχρεοφται να τθρεί αρκετι απόςταςθ για τθν αποφυγι ςφγκρουςθσ αν, το προ αυτοφ 

κινοφμενο όχθμα, μειϊςει ξαφνικά τθν ταχφτθτά του ι διακόψει τθν πορεία του". 

Κατά τθ διάταξθ του άρκρου 20 παρ. 1 "Σο ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο ταχφτθτασ των 

αυτοκινιτων οχθμάτων, μζςα ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ, ορίηεται ςε 50 χιλιόμετρα τθν 

ϊρα, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται με ειδικι ςιμανςθ". Κατά τθν παρ. 4. "Για τα φορτθγά 

αυτοκίνθτα και τουσ ςυνδυαςμοφσ αυτϊν, που μεταφζρουν επικίνδυνα φορτία, με 

απόφαςθ του Τπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, κακορίηονται ανϊτατα 

επιτρεπόμενα όρια ταχφτθτασ, χαμθλότερα των πιο πάνω οριηομζνων, αναλόγωσ τθσ 

επικινδυνότθτασ του μεταφερόμενου φορτίου και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του 

μεταφορικοφ μζςου". Εξάλλου κατά το άρκρο 2 παρ. 1 ωσ κατοικθμζνθ περιοχι κεωρείται: 

"Η περιοχι που ζχει ςθμανκεί με πινακίδεσ ωσ κατοικθμζνθ ςτισ ειςόδουσ και εξόδουσ τθσ". 

Επίςθσ ςτο άρκρο 4 παρ. 3 ορίηεται ότι: 1. Οι για τθ ςιμανςθ των οδϊν τοποκετοφμενεσ 

πινακίδεσ είναι κατά κατθγορίεσ οι εξισ: α) Αναγγελίασ κινδφνου (Κ), δθλωτικζσ: αα) 

Επικίνδυνων κζςεων. 2. Οι πινακίδεσ αναγγελίασ κινδφνου (Κ-1 μζχρι Κ-42) τοποκετοφνται 

για να εφιςτοφν τθν προςοχι αυτϊν που χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ για τουσ κινδφνουσ που 

υπάρχουν ςτθν οδό προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κίνθςισ τουσ, ϊςτε να λαμβάνουν ζγκαιρα τα 

κατάλλθλα μζτρα και, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, να μειϊνουν τθν ταχφτθτα πορείασ τουσ για 

να τουσ αποφεφγουν. Η ςθμαςία των πινακίδων αυτϊν είναι: Κ-1α Επικίνδυνθ αριςτερι 

ςτροφι. 4. Οι πλθροφοριακζσ πινακίδεσ (Π-1 μζχρι Π-95) τοποκετοφνται για τθν παροχι 

πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ οδοφσ, για τθ διευκόλυνςθ των χρθςτϊν των οδϊν 

(κατευκφνςεισ, αρίκμθςθ, χιλιομζτρθςθ, τοπωνυμίεσ, εγκαταςτάςεισ κ.λπ.). Η ςθμαςία των 

πινακίδων αυτϊν είναι:..Π-17 Αρχι κατοικθμζνθσ περιοχισ". Κατά το άρκρο 34 παρ. 1 "Η 

ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ επιτρζπονται, αν δεν δθμιουργείται εξ αυτϊν κίνδυνοσ ι 

παρακϊλυςθ τθσ κυκλοφορίασ και αν δεν υπάρχουν ςχετικζσ απαγορευτικζσ πινακίδεσ ι 

διαγραμμίςεισ". Κατά το άρκρο 42 παρ. 1 "Απαγορεφεται θ οδιγθςθ κάκε οδικοφ οχιματοσ 

από οδθγό, ο οποίοσ κατά τθν οδιγθςθ του οχιματοσ βρίςκεται υπό τθν επίδραςθ 

οινοπνεφματοσ, τοξικϊν ουςιϊν ι φαρμάκων που ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ χριςθσ τουσ 

ενδζχεται να επθρεάηουν τθν ικανότθτα του οδθγοφ. Ο ελεγχόμενοσ οδθγόσ κεωρείται ότι 

βρίςκεται υπό τθν επίδραςθ οινοπνεφματοσ όταν το ποςοςτό αυτοφ ςτον οργανιςμό είναι 



από 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματοσ (0,50gr./l) και άνω, μετροφμενο με τθ μζκοδο τθσ 

αιμολθψίασ ι από 0,25 χιλιοςτά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αζρα και άνω, 

όταν θ μζτρθςθ γίνεται ςτον εκπνεόμενο αζρα με αντίςτοιχθ ςυςκευι αλκοολομζτρου. Με 

κοινζσ αποφάςεισ των Τπουργϊν Τγείασ και Πρόνοιασ, Δθμόςιασ Σάξθσ και Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν μπορεί να οριςκεί και μικρότερο ποςοςτό από το αναφερόμενο ςτο 

προθγοφμενο εδάφιο, να κακοριςτοφν ειδικζσ κατθγορίεσ οδθγϊν με μικρότερα ποςοςτά, 

προςαρμοηόμενων αναλόγωσ και των ορίων τθσ παραγράφου 7". 

Περαιτζρω, κατά το άρκρο 559 αρικ. 1 του Κ.Πολ.Δ., ιδρφεται λόγοσ αναίρεςθσ αν 

παραβιάςτθκε κανόνασ του ουςιαςτικοφ δικαίου, ςτον οποίο περιλαμβάνονται και οι 

ερμθνευτικοί κανόνεσ των δικαιοπραξιϊν. Κατά τθν ζννοια τθσ διάταξθσ αυτισ, ο κανόνασ 

δικαίου παραβιάηεται, αν δεν εφαρμοςτεί, ενϊ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν 

εφαρμογι του, ι αν εφαρμοςτεί, ενϊ δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ αυτζσ, κακϊσ και αν 

εφαρμοςτεί εςφαλμζνα, θ δε παραβίαςθ εκδθλϊνεται, είτε με ψευδι ερμθνεία, είτε με 

κακι εφαρμογι, δθλαδι με εςφαλμζνθ υπαγωγι. Με τον ςυγκεκριμζνο λόγο αναίρεςθσ 

ελζγχονται τα ςφάλματα του δικαςτθρίου κατά τθν εκτίμθςθ του νόμω βάςιμου τθσ αγωγισ 

ι των ιςχυριςμϊν των διαδίκων, κακϊσ και τα νομικά ςφάλματα κατά τθν ζρευνα τθσ 

ουςίασ τθσ διαφοράσ. Ελζγχεται, δθλαδι, αν θ αγωγι, ζνςταςθ κ.λπ. ορκϊσ απορρίφκθκε 

ωσ μθ νόμιμθ ι αν, κατά παράβαςθ ουςιαςτικοφ κανόνοσ δικαίου, ζγινε δεκτι ωσ νόμιμθ ι 

απορρίφκθκε ι ζγινε δεκτι κατ' ουςία. Με τον λόγο αυτό δεν επιτρζπεται να πλιττεται θ 

προςβαλλόμενθ απόφαςθ κατά τθν εκτίμθςθ των αποδείξεων, υπό τθν επίκλθςθ ότι αυτι 

παραβίαςε κανόνα ουςιαςτικοφ δικαίου, που δεν ελζγχεται από τον Άρειο Πάγο κατά το 

άρκρο 561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. 

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 559 αρικ. 19 του Κ.Πολ.Δ, θ απόφαςθ δεν ζχει νόμιμθ βάςθ 

και υφίςταται, ςυνεπϊσ, εκ πλαγίου παράβαςθ κανόνα ουςιαςτικοφ δικαίου, όταν από τισ 

παραδοχζσ τθσ, που περιλαμβάνονται ςτθν ελάςςονα πρόταςθ του νομικοφ ςυλλογιςμοφ 

τθσ και αποτελοφν το αιτιολογικό τθσ, δεν προκφπτουν κακόλου ι αναφζρονται ανεπαρκϊσ 

ι αντιφατικϊσ τα πραγματικά περιςτατικά, ςτα οποία το δικαςτιριο τθσ ουςίασ ςτιριξε τθν 

κρίςθ του για ηιτθμα με ουςιϊδθ επίδραςθ ςτθν ζκβαςθ τθσ δίκθσ, με αποτζλεςμα ζτςι να 

μθν μπορεί να ελεγχκεί αν ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςυνζτρεχαν οι όροι του κανόνα 

ουςιαςτικοφ δικαίου που εφαρμόςκθκε ι δεν ςυνζτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 

εφαρμόςκθκε. Ειδικότερα αντιφατικζσ αιτιολογίεσ ζχει θ απόφαςθ, όταν τα πραγματικά 

περιςτατικά που ςτθρίηουν το αποδεικτικό πόριςμά τθσ για κρίςιμο ηιτθμα, δθλαδι για 

ηιτθμα αναφορικά με ιςχυριςμό των διαδίκων που τείνει ςτθν κεμελίωςθ ι ςτθν κατάλυςθ 

του επιδίκου δικαιϊματοσ, ςυγκροφονται μεταξφ τουσ και αλλθλοαναιροφνται, 

αποδυναμϊνοντασ ζτςι τθν κρίςθ τθσ αποφάςεωσ για τθν υπαγωγι ι μθ τθσ ατομικισ 

περιπτϊςεωσ ςτο πραγματικό ςυγκεκριμζνου κανόνα ουςιαςτικοφ δικαίου, που ςυνιςτά 

και το νομικό χαρακτθριςμό τθσ ατομικισ περιπτϊςεωσ. Αντίςτοιχα ανεπάρκεια αιτιολογίασ 

υπάρχει όταν από τθν απόφαςθ δεν προκφπτουν ςαφϊσ τα περιςτατικά που είτε είναι κατά 

το νόμο αναγκαία για τθν ςτοιχειοκζτθςθ τθσ διατάξεωσ ουςιαςτικοφ δικαίου που 

εφαρμόςκθκε ςτθν ζνδικθ περίπτωςθ, είτε αποκλείουν τθν εφαρμογι τθσ. Δεν υπάρχει δε 

ζλλειψθ αιτιολογιϊν, όταν θ απόφαςθ περιζχει ςυνοπτικζσ μεν, αλλά πλιρεισ αιτιολογίεσ, 

αφοφ αναγκαίο να εκτίκεται ςαφϊσ ςτθν απόφαςθ είναι μόνο το τι αποδείχκθκε ι δεν 

αποδείχκθκε και όχι ο λόγοσ για τον οποίο αποδείχκθκε ι δεν αποδείχκθκε. Δεν ζχει, όμωσ, 

εφαρμογι θ παραπάνω διάταξθ, όταν οι ελλείψεισ ανάγονται ςτθν εκτίμθςθ των 



αποδείξεων και, ιδίωσ, ςτθν ανάλυςθ, ςτάκμιςθ και αιτιολόγθςθ του πορίςματοσ που 

εξάγεται απ' αυτζσ, γιατί ςτθν κρίςθ του αυτι το δικαςτιριο προβαίνει ανζλεγκτα κατά το 

άρκρο 561 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ, εκτόσ αν δεν είναι ςαφζσ και πλιρεσ το πόριςμα και για το 

λόγο αυτόν γίνεται αδφνατοσ ο αναιρετικόσ ζλεγχοσ. υνακόλουκα τα επιχειριματα του 

δικαςτθρίου, που ςχετίηονται με τθν εκτίμθςθ απλϊσ των αποδείξεων, δεν ςυνιςτοφν 

παραδοχζσ διαμορφωτικζσ του αποδεικτικοφ πορίςματόσ του και, επομζνωσ, αιτιολογία τθσ 

αποφάςεωσ ικανι να ελεγχκεί αναιρετικά με τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ι 

αντιφατικότθτα, οφτε ιδρφεται ο λόγοσ αυτόσ αναιρζςεωσ, αν το δικαςτιριο τθσ ουςίασ δεν 

ανζλυςε ιδιαιτζρωσ ι διεξοδικά τα επιχειριματα των διαδίκων που δεν ςυνιςτοφν 

αυτοτελείσ ιςχυριςμοφσ τουσ. 

III. τθν προκειμζνθ περίπτωςθ, από τθν επιτρεπτι, κατά το άρκρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ, 

επιςκόπθςθ των διαδικαςτικϊν εγγράφων, προκφπτουν τα ακόλουκα: ε τροχαίο 

(πολφνεκρο) δυςτφχθμα που ζλαβε χϊρα ςτισ …-…-2006 ςτθ Ν.Ε.Ο. Χανίων -Ηρακλείου, ςτο 

οποίο ενεπλάκθςαν ο Ε. Ρ., που οδθγοφςε το με αρικμό ΜΙΕ-. Ι.Χ. Λεωφορείο, ιδιοκτθςίασ, 

κατοχισ και εκμεταλλεφςεωσ τθσ ". ΑΒΕΕ", και το οποίο ιταν αςφαλιςμζνο ςτθν 

λειτουργοφςα ακόμα τότε αςφαλιςτικι εταιρία με τθν επωνυμία "ΕΓΝΑΣΙΑ Α.Α.Ε.", τθσ 

οποίασ, όμωσ, θ άδεια λειτουργίασ μεταγενζςτερα ανακλικθκε και υπειςιλκε, ζτςι, ςτθ 

κζςθ τθσ ωσ ειδικόσ διάδοχόσ τθσ το "ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ", μθ διάδικοι οι παραπάνω 

ςτθν προκειμζνθ δίκθ, κακϊσ και o Κ. Λ. του Ε., οδθγόσ του με αρικμό ΕΚΒ-. ΔΧΦ 

βυτιοφόρου, ιδιοκτθςίασ του (αρχικϊσ ςυνενάγοντοσ - ςυνεναγόμενου και ιδθ 

αποβιϊςαντοσ) Ε. Λ..., πατζρα του, εκμιςκωμζνο από τον τελευταίο ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία 

"ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.Π", θ οποία είχε προςτιςει τον παραπάνω οδθγό ςτθν οδιγθςι του, και οι 

οποίοι δεν είναι διάδικοι ςτθν παροφςα δίκθ, και το οποίο ιταν αςφαλιςμζνο ςτθν 

λειτουργοφςα ακόμα τότε αςφαλιςτικι εταιρία με τθν επωνυμία "GENERAL UNION (ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΝΩΙ) Α.Ε.Γ.Α.", τθσ οποίασ, όμωσ, θ άδεια λειτουργίασ μεταγενζςτερα ανακλικθκε και 

υπειςιλκε, ζτςι, ςτθ κζςθ τθσ ωσ ειδικόσ διάδοχόσ τθσ το αναιρεςείον "ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ". υνζπεια τθσ ςυγκροφςεωσ αυτισ, ιταν μεταξφ των άλλων, να αναφλεγεί και 

να καταςτραφεί ολοςχερϊσ το με αρικμό ΕΚΒ-. ΔΧΦ βυτιοφόρο, που οδθγοφςε ο 

προαναφερόμενοσ οδθγόσ αυτοφ, Κ. Λ. του Ε. με αποτζλεςμα αυτόσ να τραυματιςτεί 

κανάςιμα και ακόμα, αφενόσ μεν να τραυματιςκοφν κανάςιμα και οι: α) . . του Γ., β) Ε. . 

του Ι., γ) . Χ. του Γ., που επζβαιναν ςτο πιο πάνω λεωφορείο, οι ςυγγενείσ των οποίων 

είναι αναιρεςίβλθτοι ςτθν προκειμζνθ δίκθ (1οσ - 17θ των αναιρεςιβλιτων), αφετζρου δε 

να τραυματιςτοφν οι: 1) Α. Μ. του Ν. (19θ αναιρεςίβλθτθ) και 2) Μ. Α. του Ι. (18θ 

αναιρεςίβλθτθ), που επίςθσ επζβαιναν ςτο πιο πάνω λεωφορείο, κακϊσ και ο ίδιοσ ο 

οδθγόσ του λεωφορείου αυτοφ, Ε. Ρ., μθ διάδικοσ ςτθν προκειμζνθ δίκθ. IV. Για το 

δυςτφχθμα αυτό, αςκικθκαν ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο Ακθνϊν, εκτόσ των άλλων, και 

τα αμζςωσ πιο κάτω δικόγραφα, τα οποία ζχουν ςχζςθ με τουσ αναιρεςίβλθτουσ (ωσ 

ενάγοντεσ κατά αμφοτζρων των οδθγϊν των παραπάνω οχθμάτων, τθσ ιδιοκτιτριασ του 

λεωφορείου ., του Επικουρικοφ Κεφαλαίου, ωσ ειδικοφ διαδόχου τθσ αςφαλιςτικισ 

εταιρείασ "ΕΓΝΑΣΙΑ ΑΑΕ" που είχε αςφαλίςει το λεωφορείο, τθσ "ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.Π", και τθσ 

αςφαλιςτικισ εταιρείασ "GENERAL UNION AEΓA" που είχε αςφαλίςει το φορτθγό, ςτθ κζςθ 

τθσ οποίασ υπειςιλκε το αναιρεςείον Επικουρικό Κεφάλαιο: 1) τρείσ αγωγζσ, από τουσ 1ο 

ζωσ 17ο των εναγόντων - αναιρεςιβλιτων, εκ των οποίων ζχουν ιδθ αποβιϊςει οι 5οσ, 7οσ 

και 17θ όπωσ προαναφζρκθκε, ςυγγενείσ των κανάςιμα τραυματιςκζντων, επιβαινόντων 



ςτο Λεωφορείο, α) . . του Γ., β) Ε. . του Ι., και γ) . Χ. του Γ.. Ειδικότερα αςκικθκε θ από 

5-9-2006, αγωγι των 1ου ζωσ και 6ου των αναιρεςιβλιτων, για λογαριαςμό του . ., θ από 

13-3-2007, αγωγι των 7ου ζωσ 13θσ των αναιρεςιβλιτων για λογαριαςμό του . Χ. και θ 

από 2-7-2007, αγωγι των 14θσ ζωσ και 17θσ των αναιρεςιβλιτων για λογαριαςμό του Ε. .. 

Να ςθμειωκεί ότι, τθ βιαίωσ διακοπείςα δίκθ, λόγω κανάτου των παραπάνω, ςυνεχίηουν οι 

νομίμωσ παραςτάντεσ ςτο ακροατιριο κλθρονόμοι τουσ. 2) Δφο αγωγζσ από τισ 

τραυματιςκείςεσ επιβαίνουςεσ του Λεωφορείου, ιτοι: α) τθσ Α. Μ., 19θσ αναιρεςίβλθτθσ 

και β) τθσ Μ. Α., 18θσ αναιρεςίβλθτθσ. V. Όλα τα αμζςωσ πιο πάνω δικόγραφα (μαηί με 

αςκθκζντα δικόγραφα παρεμπιπτουςϊν αγωγϊν, ανακοινϊςεωσ δίκθσ -προςεπικλιςεωσ 

ςε παρζμβαςθ), ςυνεκδικάςκθκαν και εκδόκθκε επ' αυτϊν θ με αρικμό 4584/2009 οριςτικι 

απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ακθνϊν, με τθν οποία απόφαςθ, εκτόσ των 

άλλων, κρίκθκε ο οδθγόσ του Λεωφορείου Ε. Ρ., ωσ ο κυρίωσ υπαίτιοσ για το προκλθκζν 

ατφχθμα κακοριςκείςασ τθσ ευκφνθσ του ςε ποςοςτό 80%, ενϊ κρίκθκε ςυνυπαίτιοσ και ο 

προαναφερόμενοσ κανατωκείσ, οδθγόσ του βυτιοφόρου, Κ. Λ., ςε ποςοςτό, 20%, ζγιναν εν 

μζρει δεκτζσ οι αςκθκείςεσ κφριεσ αγωγζσ, κακϊσ και οι αντίςτοιχα προσ αυτζσ 

παρεμπίπτουςεσ αγωγζσ και επιδικάςκθκαν τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ αυτι επί 

μζρουσ ποςά. Κατά τθσ προαναφερόμενθσ με αρικμό 4584/2009 οριςτικισ απόφαςθσ του 

Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ακθνϊν αςκικθκαν από τουσ αναιρεςίβλθτουσ οι ακόλουκεσ 

εφζςεισ: α) θ από 14/03/2010 με αρικμό κατάκεςθσ 2273/2010 ζφεςθ των εναγόντων ιδθ 

1ου - 6ου των αναιρεςιβλιτων: α. Γ. ... του ., κ.λπ., β) θ από 14/03/2010 με αρικμό 

κατάκεςθσ 2270/2010 ζφεςθ των εναγόντων ιδθ 14θσ - 17θσ των αναιρεςιβλιτων: α. Ι. 

χιρασ Ι. ... κ.λπ., γ) θ από 14/03/2010 με αρικμό κατάκεςθσ 2274/2010 ζφεςθ τθσ 

ενάγουςασ Α. Μ. του Ν., ιδθ 19θσ των αναιρεςιβλιτων, δ) θ από 14/03/2010 με αρικμό 

κατάκεςθσ 2271/2010 ζφεςθ τθσ ενάγουςασ Μ. Α. του Ι., ιδθ 18θσ των αναιρεςιβλιτων, ε) 

θ από 14/03/2010 με αρικμό κατάκεςθσ 2272/2010 ζφεςθ των εναγόντων ιδθ 7ου - 13θσ 

των αναιρεςιβλιτων: α. Γ. Χ. του Α., κ.λπ. Οι παραπάνω εφζςεισ ςυνεκδικάςκθκαν (μαηί με 

άλλεσ εφζςεισ και τισ αςκθκείςεσ αντεφζςεισ) και εκδόκθκε επ` αυτϊν θ με αρικμό 

3679/2011 απόφαςθ του Εφετείου Ακθνϊν, με τθν οποία αφοφ κρίκθκε ότι αποκλειςτικά 

υπαίτιοσ για τθν πρόκλθςθ του ζνδικου τροχαίου ατυχιματοσ ιταν ο Ε. Ρ., οδθγόσ του 

Λεωφορείου, ζγιναν μερικά δεκτζσ οι ςχετικζσ εφζςεισ και εξαφανίςτθκε θ πρωτόδικθ 

απόφαςθ. Κατά τθσ προαναφερόμενθσ με αρικμό 3679/2011 οριςτικισ απόφαςθσ του 

Εφετείου Ακθνϊν αςκικθκαν οι ακόλουκεσ δφο αναιρζςεισ, οι οποίεσ ςτρζφονταν, εκτόσ 

των άλλων, και εναντίον των αναιρεςιβλιτων, ιτοι: α) θ από 25-10-2011 αίτθςθ αναίρεςθσ 

του Ε. Ρ. του Μ. και β) θ από 24-10-2011 αίτθςθ αναίρεςθσ τθσ "... Α.Β.Ε.Ε.", οι οποίεσ 

ςτρεφόταν, μεταξφ άλλων, και κατά των αναιρεςιβλιτων. Επί των αιτιςεων αναιρζςεωσ 

αυτϊν, εκδόκθκαν οι με αρικμοφσ 1706/2012 και 1707/2012 αντίςτοιχεσ αποφάςεισ του Δ' 

Σμιματοσ του Αρείου Πάγου. Με τισ αποφάςεισ αυτζσ ζγιναν δεκτζσ οι ανωτζρω αναιρζςεισ 

ωσ προσ το λόγο από το άρκρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ, ςε ςχζςθ με τθν περί αποκλειςτικισ 

υπαιτιότθτασ κρίςθ του Εφετείου και δθ επειδι κρίκθκε ανεπαρκισ θ ςχετικι αιτιολογία 

τθσ εφετειακισ αποφάςεωσ, για το ότι αποκλειςτικά υπαίτιοσ κρίκθκε ο οδθγόσ του 

λεωφορείου, αναιρζκθκε ςτο ςφνολό τθσ θ προςβαλλόμενθ με αρικμό 3679/2011 

απόφαςθ του Εφετείου Ακθνϊν και παραπζμφκθκε θ υπόκεςθ προσ περαιτζρω εκδίκαςθ 

ςτο Εφετείο Ακθνϊν ςυγκροτουμζνου από άλλουσ δικαςτζσ, εκτόσ εκείνων που μετείχαν 

ςτθ ςφνκεςθ του Δικαςτθρίου που εξζδωςε τθν αναιρεκείςα με αρικμό 3679/2011 



απόφαςθ. Η υπόκεςθ ςυηθτικθκε εκ νζου, μετ' αναίρεςθ ςτο Εφετείο Ακθνϊν, κατά τθ 

δικάςιμο τθσ 31-10-2013, και εκδόκθκε θ με αρικμό 5314/2014 απόφαςθ του, με τθν οποία 

ςυνεκδικάςκθκαν οι ωσ άνω εφζςεισ και οι παραδεκτϊσ αςκθκείςεσ με τισ εκ νζου 

κατατεκείςεσ προτάςεισ των εφεςιβλιτων αντεφζςεισ, και αφοφ κρίκθκε, ότι το ζνδικο 

τροχαίο ατφχθμα οφείλεται ςε ςυγκλίνουςα υπαιτιότθτα (αμζλεια) του οδθγοφ του ΕΚΒ-. 

ΔΧΦ ρυμουλκοφ - επικακιμενου, Κ. Λ. κατά ποςοςτό 80% και του οδθγοφ του ΜΙΕ-. IX 

λεωφορείου, Ε. Ρ., κατά ποςοςτό 20%, το δευτεροβάκμιο δικαςτιριο εξαφάνιςε τθν 

εκκαλουμζνθ με αρικμό 4584/2009 οριςτικι απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου 

Ακθνϊν τόςο ωσ προσ τθν υπαιτιότθτα όςο και ωσ προσ το φψοσ των επιδικαςκειςϊν 

αποηθμιϊςεων και ζκανε εν μζρει δεκτζσ τισ ςυνεκδικαηόμενεσ αγωγζσ και επιδίκαςε ςτουσ 

αναιρεςίβλθτουσ τα ςε αυτιν αναφερόμενα ποςά. Ειδικότερα το Εφετείο, ςφμφωνα με τθν 

ανζλεγκτθ αναιρετικά κρίςθ του ωσ προσ το ενδιαφζρον εν προκειμζνω ηιτθμα τθσ 

ςυνυπαιτιότθτασ των εμπλακζντων ςτο ατφχθμα οδθγϊν, δζχκθκε τα ακόλουκα: "τισ …-…-

2006 και περί ϊρα 15.00' περίπου ο Ε. Ρ. οδθγϊντασ το ΜΙΕ - . IX λεωφορείο, ιδιοκτθςίασ 

τθσ ανϊνυμθσ εμπορικισ και βιομθχανικισ εταιρείασ με τθν επωνυμία "... ΑΒΕΕ", θ οποία 

τον είχε προςτιςει ςτθν οδιγθςι του και επζβαιναν ς' αυτό, μεταξφ άλλων, οι . ., Ε. ., . 

Χ., Α. Μ. και Μ. Α., εκινείτο επί τθσ Ν.Ε.Ο. Χανίων - Ηρακλείου, με κατεφκυνςθ από 

Ηράκλειο προσ Χανιά. Σο λεωφορείο αυτό ιταν αςφαλιςμζνο, για τθν ζναντι τρίτων αςτικι 

ευκφνθ ςτθν ανϊνυμθ αςφαλιςτικι εταιρεία, με τθν επωνυμία "ΕΓΝΑΣΙΑ Α.Α.Ε", μζχρι του 

ποςοφ των 500.000 ευρϊ για ςωματικζσ βλάβεσ και των 100.000 ευρϊ για υλικζσ ηθμιζσ, 

τθσ εταιρείασ, όμωσ, αυτισ ανακλικθκε θ άδεια λειτουργίασ για παράβαςθ νόμου με τθν 

Κ3-1230/5-2-2007 απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και για το λόγο αυτό υπειςιλκε 

αυτοδικαίωσ ςτο ςφνολο των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεϊν τθσ, ωσ ειδικόσ διάδοχόσ τθσ, 

το ΝΠΙΔ με τθν επωνυμία "ΕΠΙΚOYPIKO ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αςφάλιςθσ Ευκφνθσ από Ατυχιματα 

Αυτοκινιτων". Η ιδιοκτιτριά του εταιρεία "... ΑΒΕΕ" χρθςιμοποιοφςε το εν λόγω λεωφορείο 

για τθ μεταφορά εργαηομζνων από το εργοςτάςιο που διατθρεί ςτον .... Σθν ίδια 

θμερομθνία και ϊρα ο Κ. Λ., οδθγϊντασ το ΕΚΒ - ... ΔΧΦ ρυμουλκό - επικακιμενο, ζκφορτο 

υγρϊν καυςίμων (κθροηίνθσ), το οποίο ιταν ιδιοκτθςίασ του πατζρα του, Ε. Λ., 

εκμιςκωμζνο από τον τελευταίο ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία "ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.Π.", θ οποία τον είχε 

προςτιςει ςτθν οδιγθςι του, εκινείτο επί τθσ αυτισ ωσ άνω οδοφ, με τθν ίδια κατεφκυνςθ 

και όπιςκεν του προαναφερόμενου λεωφορείου, και ςε απόςταςθ 200 μ. περίπου απ' 

αυτό. Σο ΔΧΦ ρυμουλκό - επικακιμενο ιταν αςφαλιςμζνο, για τθν ζναντι των τρίτων 

αςτικι ευκφνθ, ςτθν ανϊνυμθ αςφαλιςτικι εταιρεία με τθν επωνυμία "GENERAL UNION 

(ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΙ) ΑΕΕΓΑ", μζχρι του ποςοφ των 500.000 ευρϊ για ςωματικζσ βλάβεσ και των 

100.000 ευρϊ για υλικζσ ηθμιζσ, τθσ οποίασ επίςθσ ανακλικθκε θ άδεια λειτουργίασ, για 

παράβαςθ νόμου, με τθν 156/16-9-2009 και 21-9-2009 απόφαςθ του ΔΕ τθσ Επιτροπισ 

Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) και για το λόγο αυτό υπειςιλκε αυτοδικαίωσ ςτο 

ςφνολο των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεϊν τθσ, ωσ ειδικόσ διάδοχοσ αυτισ, το ΝΠΙΔ με τθν 

επωνυμία "ΕΠΙΚOYPIKO ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αςφάλιςθσ Ευκφνθσ από Ατυχιματα Αυτοκινιτων". Η 

Ν.Ε.Ο. Χανίων - Ηρακλείου είναι διπλισ κατεφκυνςθσ, με μία λωρίδα κυκλοφορίασ ανά 

κατεφκυνςθ και ςτο φψοσ του 64,700 χιλιομζτρου διαχωρίηεται κατά μικοσ με διπλι 

ςυνεχι λευκι γραμμι. το ςθμείο αυτό θ οδόσ ζχει ςυνολικό πλάτοσ οδοςτρϊματοσ 8 

μζτρων, ιτοι 4 μζτρων για κάκε ρεφμα κυκλοφορίασ τθσ, παρουςιάηει προοδευτικι 

αριςτερι καμπφλθ ςτθν πορεία των οχθμάτων προσ Χανιά, που εκτείνεται ςε μικοσ 300 



μζτρων περίπου και πλζον και παραπλεφρωσ των δφο ρευμάτων κυκλοφορίασ τθσ 

υπάρχουν οριοκετθμζνα ερείςματα, τα οποία διαχωρίηονται από το οδόςτρωμα με κατά 

μικοσ ςυνεχι λευκι γραμμι. το ρεφμα κυκλοφορίασ τθσ προσ Ηράκλειο, το ζρειςμα ζχει 

πλάτοσ 5,20 μζτρων, ενϊ ςτο ρεφμα κυκλοφορίασ τθσ προσ Χανιά το ζρειςμα ζχει πλάτοσ 

2,10 μζτρων, είναι αςφάλτινο και επεκτείνεται 0,80 μζτρα με χϊμα. Επί του χωμάτινου 

αυτοφ τμιματοσ ζχουν τοποκετθκεί μεταλλικά προςτατευτικά κιγκλιδϊματα, φψουσ 0,80 

μ., τα οποία εκτείνονται κακ' όλο το μικοσ τθσ οδοφ και ςτθ ςυνζχεια εκτόσ τθσ οδοφ 

υπάρχει διαμορφωμζνο δενδροφυτευμζνο χωμάτινο πρανζσ με κατωφζρεια που καταλιγει 

ςε άλλο παράπλευρο δρόμο κάτω από τθ Ν.Ε.Ο. Χανίων - Ηρακλείου. το ίδιο ωσ άνω 

ςθμείο θ Ν.Ε.Ο. Χανίων - Ηρακλείου δεν πλθρεί τισ προδιαγραφζσ χαρακτθριςμοφ οδοφ 

ταχείασ κυκλοφορίασ, ανικει ςτθν κατθγορία "άλλο οδικό δίκτυο", όπου ςφμφωνα με το 

άρκρο 20 παρ. 2 Ν. 2696/1999 το ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο ταχφτθτασ για τα φορτθγά 

μζγιςτου βάρουσ μεγαλφτερου των 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκό είναι 70χιλ/ϊρα, ενϊ 

για τα λεωφορεία είναι 80χιλ/ϊρα. Όμωσ, ςτο ρεφμα κυκλοφορίασ τθσ οδοφ από Ηράκλειο 

προσ Χανιά ζχουν τοποκετθκεί ρυκμιςτικι πινακίδα Ρ-27 (απαγορεφεται θ ςτροφι 

αριςτερά), πινακίδα αναγγελίασ κινδφνου Κ-1α (επικίνδυνθ αριςτερι ςτροφι) και ςτο φψοσ 

του 66ου χιλιομζτρου πλθροφοριακι πινακίδα Π-17 (αρχι κατοικθμζνθσ περιοχισ), 

αναγράφουςα "Α. Κ.", θ οποία ιςχφει για όλο το μικοσ τθσ οδοφ και πζρα από το ςθμείο τθσ 

τελικισ κζςθσ που ανευρζκθ το ωσ άνω λεωφορείο και κα εκτεκεί κατωτζρω, αφοφ δεν 

υπάρχει άλλθ κάκετθ ςιμανςθ ωσ προσ το όριο ταχφτθτασ. Η τελευταία πινακίδα Π-17, 

εκτόσ τθσ πλθροφοριακισ τθσ ςθμαςίασ, προειδοποιεί τουσ χριςτεσ τθσ οδοφ για τουσ 

εφαρμοηόμενουσ ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ κανονιςμοφσ κυκλοφορίασ, όπωσ ο περιοριςμόσ 

τθσ ταχφτθτασ ςτο ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο των 50χιλ/ϊρα για όλα τα οχιματα που 

ορίηεται ςτο άρκρο 20 παρ. 1 του Ν. 2696/1999. το προαναφερόμενο ςθμείο τθσ οδοφ, θ 

ορατότθτα δεν περιορίηεται από φυςικά ι τεχνθτά εμπόδια, και κατά τον, ωσ άνω χρόνο, 

επικρατοφςαν ςυνκικεσ καλοκαιρίασ, το οδόςτρωμα ιταν ξθρό, υπιρχε άπλετο φωσ 

θμζρασ και θ κυκλοφορία των οχθμάτων ιταν κανονικι (βλ. ζκκεςθ αυτοψίασ και 

ςχεδιάγραμμα του Σ.Σ. Ρεκφμνου). Όταν ο οδθγόσ του ωσ άνω λεωφορείου, Ε. Ρ., πλθςίαςε 

ςτο παραπάνω χιλιόμετρο τθσ οδοφ, όπου εκινείτο, προτικζμενοσ να πραγματοποιιςει 

ςτάςθ, ενεργοποίθςε εγκαίρωσ τον δεξιό δείκτθ κατεφκυνςθσ του οχιματοσ που οδθγοφςε, 

προκειμζνου να καταςτιςει γνωςτι τθν πρόκεςι του αυτι ςτουσ λοιποφσ χριςτεσ τθσ οδοφ 

και μειϊνοντασ ςταδιακά τθν ταχφτθτά του ςταμάτθςε το λεωφορείο ςτο άκρο δεξιό τμιμα 

του ρεφματοσ πορείασ του προσ Χανιά, απζναντι ακριβϊσ από το νυκτερινό κζντρο "Κ.", και 

ςε απόςταςθ ενόσ (1) μζτρoυ περίπου από τα υπάρχοντα, κατά μικοσ τθσ οδοφ, ωσ άνω 

μεταλλικά προςτατευτικά κιγκλιδϊματα, προκειμζνου να αποβιβάςει τον αλλοδαπό (Ινδό) 

επιβάτθ S. C. του L. G. S.. Κατά τθ ςτάςθ του το λεωφορείο κατελάμβανε 0,90 μ. από το 

οδόςτρωμα του ρεφματοσ πορείασ του, ενϊ το υπόλοιπο τμιμα του βριςκόταν εντόσ του 

αςφάλτινου ερείςματοσ, δεξιά και ζξω του οδοςτρϊματοσ, θ ςτάςθ του δε αυτι ιταν ορατι 

και αντιλθπτι από τουσ λοιποφσ χριςτεσ τθσ οδοφ και ιδίωσ εκείνων που εκινοφντο όπιςκζν 

του, λόγω του ότι ιταν θμζρα και δεν εμποδιηόταν θ ορατότθτα. το ςυγκεκριμζνο ςθμείο 

τθσ ςτάςθσ του δεν υπάρχει ςθμαςμζνθ ςτάςθ, οφτε απαγορευτικζσ τθσ ςτάςθσ πινακίδεσ, 

όμωσ θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ ςτο εν λόγω ςθμείο, ενόψει τθσ προαναφερόμενθσ 

επικίνδυνθσ αριςτερισ ςτροφισ ςτο ρεφμα τθσ οδοφ προσ Χανιά, του πλάτουσ του 

οδοςτρϊματοσ του ρεφματοσ προσ Χανιά και του πλάτουσ του λεωφορείου (2,50 μ.), 



δθμιουργεί κίνδυνο και παρακϊλυςθ των λοιπϊν που χρθςιμοποφςαν τθν οδό. Σθ ςτάςθ 

του λεωφορείου ακολοφκθςε το άμεςο άνοιγμα τθσ οπίςκιασ πόρτασ αυτοφ, από τθν οποία 

αποβιβάςτθκε ο ωσ άνω επιβάτθσ, το άμεςο κλείςιμο τθσ πόρτασ και θ άμεςθ εκκίνθςθ του 

λεωφορείου, ο ςυνολικόσ χρόνοσ των οποίων εκτιμάται ςτα 3-4 δευτερόλεπτα περίπου. 

Κατά τθν εκκίνθςθ του λεωφορείου, ο οδθγόσ του ενεργοποίθςε τον αριςτερό δείκτθ 

κατεφκυνςθσ αυτοφ και ξεκινϊντασ με μθδενικι ταχφτθτα δεν ενιργθςε ελιγμό προσ τα 

αριςτερά, προκειμζνου να εξζλκει τελείωσ από τθ κζςθ που είχε κατά τθν προςωρινι 

ςτάςθ και να ειςζλκει κανονικά ςτο ρεφμα πορείασ τθσ οδοφ προσ Χανιά, αλλά κινικθκε 

παράλλθλα προσ τα δεξιά του υπάρχοντα μεταλλικά προςτατευτικά κιγκλιδϊματα τθσ 

οδοφ, με ελαφρά αριςτερι πρόταξθ του εμπροςκίου τμιματοσ του οχιματόσ του, υπό 

μικρι γωνία τθσ τάξεωσ των 5-10 μοιρϊν και διινυςε απόςταςθ 15 μ. περίπου, που αν 

λθφκεί υπόψθ το μικοσ του, των 11,85 μ. θ απόςταςθ ιταν πολφ μικρότερθ με ταχφτθτα 5-

15 χιλ/ϊρα, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να ενεργιςει ελιγμό προσ τα αριςτερά και να 

εξζλκει από τθ κζςθ όπου βριςκόταν, κατά τθν οποία το μεγαλφτερο τμιμα του πλάτουσ 

του οχιματόσ του βριςκόταν ςτο αςφάλτινο ζρειςμα τθσ οδοφ και καταλάμβανε ακόμθ 0,90 

cm από το κυρίωσ οδόςτρωμα τθσ οδοφ και να ευκυγραμμιςτεί ςτο ρεφμα πορείασ του. 

Κατά τθν παραπάνω διάρκεια τθσ διαδικαςίασ τθσ προςωρινισ ςτάςθσ του λεωφορείου, ο 

οδθγόσ του ΕΚΒ-... ΔΧΦ ρυμουλκοφ-επικακιμενου Κ. Λ., ο οποίοσ εκινείτο ςτο μζςον 

περίπου του ρεφματοσ, πορείασ του και όπιςκεν του λεωφορείου, οδθγϊντασ χωρίσ ςφνεςθ 

και χωρίσ να ζχει διαρκϊσ τεταμζνθ τθν προςοχι του ςτθν οδιγθςθ, ϊςτε να μπορεί ςε 

κάκε ςτιγμι να εκτελεί τουσ απαιτοφμενουσ χειριςμοφσ, προςζτι δε και με ιδιαίτερα 

αυξθμζνθ για τισ ανωτζρω περιςτάςεισ και υπερβαίνουςα το ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο 

των 50χιλ/ϊρα ταχφτθτα, τουλάχιςτον 70χιλ/ϊρα, άλλα και υπό τθν επίδραςθ 

οινοπνεφματοσ ςε ποςοςτό 0,62%ο και αικανόλθσ ςε ποςοςτό 1,1%ο, δεν μείωςε τθν 

ταχφτθτά του, ενόψει τθσ υπάρχουςασ ςτθν πορεία του επικίνδυνθσ αριςτερισ ςτροφισ, 

για τθν οποία υπάρχει προειδοποίθςθ, με ειδικι πινακίδα Κ1-δ', οφτε ρφκμιςε αυτι, ενόψει 

του πολφ επικίνδυνου (εφφλεκτου) φορτίου που μετζφερε με το όχθμα που οδθγοφςε 

(28.127,04 κιλά κθροηίνθσ), κατά τρόπο ϊςτε να είναι ςε κζςθ να διακόψει τθν πορεία του 

οχιματοσ μπροςτά από οποιοδιποτε εμπόδιο που μποροφςε να προβλεφκεί και βριςκόταν 

ςτο ορατό απ' αυτόν μπροςτινό τμιμα τθσ οδοφ, όπωσ όφειλε. Αντίκετα ςυνζχιςε τθν 

πορεία του με τθν ίδια αυξθμζνθ ταχφτθτα και μολονότι αντελιφκθ τθν ζμπροςκζν του 

κίνθςθ του λεωφορείου επί τθσ οδοφ, τθν προςωρινι ςτάςθ αυτοφ ςτο προαναφερόμενο 

ςθμείο και τθν αποβίβαςθ του επιβάτθ, και ωσ μζςοσ ςυνετόσ οδθγόσ όφειλε να προβλζψει 

τθν επανεκκίνθςθ του λεωφορείου, κακόςον κατά τθ ςτιγμι τθσ ςτάςθσ του λεωφορείου 

βριςκόταν ςε απόςταςθ 100 μ. τουλάχιςτον όπιςκεν αυτοφ, θ οποία (απόςταςθ) του 

επζτρεπε χρονικά να προβεί ςε μείωςθ και κατάλλθλθ ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτάσ του ςε τρόπο 

ϊςτε να είναι ςε κζςθ να διακόψει ακόμθ και τθν πορεία του, προςζτι δεν τιρθςε και τθν 

απαιτοφμενθ απόςταςθ αςφαλείασ από το προπορευόμενο αυτοφ λεωφορείο, αλλά 

πλθςίαςε αυτό ςτθν κοντινι απόςταςθ των 19 μ. περίπου, με αποτζλεςμα όταν αντελιφκθ 

τθν κατά τον ωσ άνω τρόπο εκκίνθςθ αυτοφ, να μθν μπορζςει να ακινθτοποιιςει πλιρωσ το 

όχθμά του με άμεςθ τροχοπζδθςθ, οφτε να προβεί ςτον ενδεικνυόμενο αποφευκτικό 

ελιγμό προσ τα αριςτερά και να διζλκει αριςτερά του λεωφορείου όπωσ κα μποροφςε αν 

εκινείτο με μικρι ταχφτθτα και με μεγάλθ ςφνεςθ και αν δεν τελοφςε υπό τθν επιρεια 

οινοπνεφματοσ, αφοφ το εναπομζνον πλάτοσ του ρεφματοσ πορείασ του από τθν αριςτερι 



πλευρά του λεωφορείου ιταν 3,10 μ. και το τελευταίο εκινείτο με μθδαμινι ταχφτθτα, 

ακόμθ και ςε κάκε περίπτωςθ να καταλάβει και μζροσ του αντικζτου ρεφματοσ 

κυκλοφορίασ, αφοφ δεν αποδείχκθκε ότι κατά τθ ςτιγμι εκείνθ εκινοφντο οχιματα επ' 

αυτοφ, αλλά τροχοπεδϊντασ κακυςτερθμζνα και διαγράφοντασ ίχνθ του οπιςκίου δεξιοφ 

ελαςτικοφ του δεξιοφ τροχοφ του μικουσ 2,50 μ. επζπεςε με ςφοδρότθτα με το εμπρόςκιο 

δεξιό τμιμα του οχιματόσ του ςτο οπίςκιο αριςτερό τμιμα και τθν πίςω πλάγια αριςτερι 

πλευρά του λεωφορείου (γωνία), το οποίο εξζτρεψε προσ τα δεξιά τθσ πορείασ του και 

ςυνεχίηοντασ τθν τροχοπζδθςθ ςε επαφι με αυτό το ζςυρε πάνω ςτα μεταλλικά 

προςτατευτικά κιγκλιδϊματα με τθ δεξιά πλευρά του ςε μικοσ 24,90 μ. υγχρόνωσ δε από 

τθ ςφοδρότθτα τθσ ςφγκρουςθσ, θ δεξιά πλευρά τθσ καμπίνασ του ΔΧΦ μετακινικθκε προσ 

τα πίςω κατά 1,00 μ. περίπου και προςζκρουςε ςτο άνω τμιμα του εμπροςκίου μζρουσ τθσ 

πρϊτθσ δεξαμενισ του, ςτθν οποία δθμιουργικθκαν ρωγμζσ, κακϊσ και ςφνκλιψθ τθσ 

δεξαμενισ καυςίμων κίνθςθσ του φορτθγοφ, από τισ οποίεσ εξιλκε το εφφλεκτο υγρό τθσ 

κθροηίνθσ, το οποίο επεκτάκθκε ςτθν καμπίνα του βυτιοφόρου αλλά και ςτισ επιφάνειεσ 

και το εςωτερικό του λεωφορείου και εξαιτίασ τθσ ανάφλεξθσ των καυςίμων λόγω των 

υψθλϊν κερμοκραςιϊν που αναπτφχκθκαν ςτουσ κινθτιρεσ προκλικθκε πυρκαγιά και ςτα 

δφο οχιματα. Ακολοφκωσ τα δφο οχιματα εκτράπθκαν προσ τα αριςτερά και 

ακινθτοποιικθκαν το μεν βυτιοφόρο, φλεγόμενο, ςε απόςταςθ 46,40 μ. από το ςθμείο τθσ 

ςφγκρουςθσ και επί τθσ διπλισ ςυνεχόμενθσ διαχωριςτικισ γραμμισ, καταλαμβάνοντασ 

τμιμα του ρεφματοσ πορείασ τθσ οδοφ προσ Ηράκλειο, το δε λεωφορείο, επίςθσ 

φλεγόμενο, ςε απόςταςθ 122 μ. από το ίδιο ωσ άνω ςθμείο ςφγκρουςθσ και επί τθσ διπλισ 

διαχωριςτικισ γραμμισ καταλαμβάνοντασ και αυτό τμιμα του ρεφματοσ πορείασ προσ 

Ηράκλειο. Αποτζλεςμα τθσ ανωτζρω ςφοδρισ ςφγκρουςθσ και των ςυνεπειϊν τθσ ιταν να 

επζλκει ο κάνατοσ των επιβατϊν του λεωφορείου . ., Ε. . και . Χ., οι οποίοι κάκονταν 

ςτο πίςω μζροσ του λεωφορείου, κακϊσ και του οδθγοφ του ΔΧΦ Κ. Λ., οι οποίοι 

απανκρακϊκθκαν, εξαιτίασ δε τθσ απανκράκωςθσ ωσ μόνθσ ενεργοφ αιτίασ επιλκε ο 

κάνατόσ τουσ (βλ. υπ' αρικμ. 7019, 7020, 7021, 7022/30-6-2006 ιατροδικαςτικζσ εκκζςεισ 

του Ιατροδικαςτι του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ Μ. Μ.), ενϊ τραυματίςκθκαν οι επιβάτεσ του 

λεωφορείου Μ. Α. και Α. Μ., ωσ και ο οδθγόσ του λεωφορείου Ε. Ρ., υποςτάντεσ εγκαφματα, 

ωσ επίςθσ καταςτράφθκαν ολοςχερϊσ και τα δφο εμπλακζντα ςτο ατφχθμα οχιματα. Σα 

παραπάνω αποδεικνφονται από τισ κατακζςεισ των μαρτφρων που εξετάςτθκαν ςτα 

πλαίςια τθσ διενεργθκείςασ για το ζνδικο ατφχθμα προανάκριςθσ και πρωτοδίκωσ, κακϊσ 

και από τα αντικειμενικά ευριματα των επιλθφκζντων του ατυχιματοσ αξιωματικϊν του 

Σ.Σ. Ρεκφμνου, όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτο ςυνταχκζν υπ' αυτϊν πρόχειρο 

ςχεδιάγραμμα και τθν ζκκεςθ αυτοψίασ, ςε ςυνδυαςμό και με τισ προςκομιηόμενεσ 

φωτογραφίεσ του τόπου του ατυχιματοσ και των ςυγκρουςκζντων οχθμάτων ωσ και τθν 

από μθνόσ Ιουλίου 2007 ζκκεςθ πραγματογνωμοςφνθσ των πραγματογνωμόνων Β. Κ. και Χ. 

., οι οποίοι διορίςκθκαν από το Σ.Σ. Ρεκφμνου ςτα πλαίςια τθσ διενεργθκείςασ 

προανάκριςθσ. Οι κατακζςεισ των μαρτφρων, αναφορικά με το γεγονόσ του αν ο οδθγόσ 

του λεωφορείου ενεργοποίθςε τον αριςτερό δείκτθ κατεφκυνςθσ του λεωφορείου, μερικοί 

εκ των οποίων κατζκεςαν αρνθτικά ωσ προσ τοφτο και άλλοι ότι δεν κυμοφνται, δεν 

μποροφν να οδθγιςουν το Δικαςτιριο ςε κρίςθ ότι ο οδθγόσ του λεωφορείου παρζλειψε 

να προβεί ς' αυτι τθν ενζργεια, κακόςον, κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ και λογικισ, 

κάτω από τισ ςυνκικεσ ποφ ζλαβε χϊρα το ζνδικο ατφχθμα ςε χρόνο που δεν ξεπερνοφςε 



τα 5-6 δευτερόλεπτα, είναι λογικά αδφνατο οι μάρτυρεσ αυτοί να είχαν τθν προςοχι τουσ 

ςτθν ςυγκεκριμζνθ ενζργεια του οδθγοφ του λεωφορείου και να μποροφν να κατακζςουν 

με βεβαιότθτα περί τοφτου. Περαιτζρω, το κρίςιμο περιςτατικό, ότι ο οδθγόσ του ΔΧΦ 

ρυμουλκοφ - επικακιμενου, Κ. Λ. τελοφςε υπό τθν επιρεια οινοπνεφματοσ, κατά το χρόνο 

του ατυχιματοσ προκφπτει, εκτόσ των άλλων, από τθν υπ' αρικμ. πρωτ. 2353/21-7-2006 

Σοξικολογικι ζκκεςθ τθσ Μονάδασ Σοξικολογίασ του Πανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ 

Νοςοκομείου Ηρακλείου, ςφμφωνα με τθν οποία ςτο αίμα αυτοφ ανιχνεφτθκε ποςότθτα 

αικανόλθσ 1,1 γρ. ανά λίτρο αίματοσ, και τθν υπ' αρικμ. 951/5-12-2006 εργαςτθριακι 

ζκκεςθ τοξικολογικισ εξζταςθσ τθσ Ιατροδικαςτικισ Τπθρεςίασ Ακθνϊν, ςφμφωνα με τθν 

οποία ςτο αίμα αυτοφ ανιχνεφτθκε ποςότθτα οινοπνεφματοσ ςε ποςοςτό 0,62%ο ςτο ζνα 

φιαλίδιο, 0,32%ο ςτο τρίτο φιαλίδιο, ενϊ δεν ανιχνεφτθκε οινόπνευμα ςτο δεφτερο 

φιαλίδιο. Η μθ ανίχνευςθ όμωσ οινοπνεφματοσ ςτο τελευταίο αυτό φιαλίδιο αίματοσ του 

κανόντοσ Κ. Λ., κακϊσ και θ μθ ανίχνευςθ οινοπνεφματοσ ςτο αίμα του, που αναφζρεται 

ςτο υπ' αρικμ. 3022/10/1217α/19-8-2006 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν 

τθσ ΕΛ.Α, δεν μποροφν να οδθγιςουν το Δικαςτιριο ςε διαφορετικι κρίςθ, ενόψει και των 

άλλων αποδεικτικϊν ςτοιχείων. Τπό τα ανωτζρω πραγματικά περιςτατικά, θ πρόκλθςθ του 

ενδίκου τροχαίου ατυχιματοσ και των εξ αυτοφ ςυνεπειϊν οφείλεται ςε ςυγκλίνουςα 

υπαιτιότθτα (αμζλεια) του οδθγοφ του ΕΚΒ-... ΔΧΦ ρυμουλκοφ-επικακιμενου, Κ. Λ. και του 

οδθγοφ του ΜΙΕ-... IX λεωφορείου, Ε. Ρ., και δθ κατά ποςοςτό 80% του πρϊτου και 20% του 

δεφτερου. Και τοφτο διότι ο οδθγόσ του IX λεωφορείου, Ε. Ρ., από ζλλειψθ τθσ προςοχισ 

που όφειλε και μποροφςε να καταβάλει, όπωσ κάκε μζςοσ ςυνετόσ οδθγόσ που κα 

βριςκόταν ςτθν ίδια κζςθ με αυτόν, προτικζμενοσ να ενεργιςει προςωρινι ςτάςθ προσ 

αποβίβαςθ επιβάτθ, ςταμάτθςε μεν, μετά από ζγκαιρθ προειδοποίθςθ το λεωφορείο, ςε 

ςθμείο όμωσ τθσ οδοφ, όπου θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ, ενόψει τθσ προαναφερόμενθσ 

επικίνδυνθσ αριςτερισ ςτροφισ ςτθν πορεία του, του πλάτουσ του οδοςτρϊματοσ του 

ρεφματοσ προσ Χανιά και του πλάτουσ του λεωφορείου δθμιουργεί κίνδυνο και 

παρακϊλυςθ των λοιπϊν οχθμάτων, που χρθςιμοποιοφςαν τθν οδό, αφοφ κατά τθ ςτάςθ 

του κατελάμβανε τμιμα του οδοςτρϊματοσ του ρεφματοσ προσ Χανιά, πλάτουσ 0,90, 

αφινοντασ από αριςτερά τον χϊρο πλάτουσ 3,10 μ., ενϊ τθν ίδια αυτι κζςθ είχε και κατά 

τθν εκκίνθςι του με μθδαμινι ταχφτθτα, και με τθν ςτάςθ του αυτι δυςχζραινε τθν 

κυκλοφορία των οχθμάτων και περιόριηε το πλάτοσ του οδοςτρϊματοσ, ενεργϊντασ ζτςι 

κατά παράβαςθ των άρκρων 12 παρ. 1 και 34 παρ. 1 του ΚΟΚ. Είςοδοσ του εμπροςκίου 

αριςτεροφ τμιματοσ του λεωφορείου κατά τθν εκκίνθςι του, ςε μεγαλφτερο του ωσ άνω 

τμιματοσ του ρεφματοσ πορείασ του και παρεμβολι του με αυτό τον τρόπο ςτθν κίνθςθ του 

φορτθγοφ δεν αποδείχκθκε, γιατί τότε το λεωφορείο κα ζπρεπε να κτυπθκεί ςτθν αριςτερι 

πλευρά του, και όχι ςτθν οπίςκια αριςτερι γωνία του. Επίςθσ ο οδθγόσ του ΕΚΒ -... ΔΧΦ, Κ. 

Λ., ο οποίοσ από ζλλειψθ τθσ προςοχισ, τθν οποία ωσ μζςοσ ςυνετόσ οδθγόσ όφειλε και 

μποροφςε από τισ εκτεκείςεσ περιςτάςεισ να καταβάλει, δεν οδθγοφςε με ςφνεςθ και 

ζχοντασ διαρκϊσ τεταμζνθ τθν προςοχι του ςτθν οδιγθςθ και δεν αςκοφςε τον πλιρθ 

ζλεγχο του οχιματόσ του ϊςτε να μπορεί ςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί τουσ απαιτοφμενουσ 

χειριςμοφσ, προςζτι δε οδθγοφςε τοφτοσ με υπερβολικι για τισ ανωτζρω περιςτάςεισ 

(επικίνδυνθ αριςτερι ςτροφι, μεταφορά πολφ επικίνδυνου φορτίου κθροηίνθσ με το όχθμά 

του) ταχφτθτα, τουλάχιςτον 70χιλ/ϊρα και μολονότι κατά τθ ςτιγμι τθσ προςωρινισ ςτάςθσ 

του λεωφορείου βριςκόταν 100 μ. περίπου όπιςκζν του και αντελιφκθ λόγω τθσ 



απεριόριςτθσ ορατότθτασ που είχε, τθ ςτάςθ αυτι και τθν αποβίβαςθ επιβάτθ, δυνάμενοσ 

να προβλζψει τθν εκκίνθςθ του λεωφορείου, δεν μείωςε, οφτε ρφκμιςε κατάλλθλα τθν 

ταχφτθτά του, οφτε τιρθςε αρκετι απόςταςθ αςφαλείασ απ' αυτό, αλλά ςυνζχιςε τθν 

πορεία του με τθν ίδια αυξθμζνθ ταχφτθτα και απρόςεκτα, πλθςιάηοντασ το λεωφορείο 

ςτθν κοντινι απόςταςθ των 19 μ. περίπου, με αποτζλεςμα όταν αντελιφκθ τθν εκκίνθςι 

του να μθν μπορζςει να προβεί ςε καμμία αποφευκτικι ενζργεια και να επιπζςει με 

ςφοδρότθτα επ' αυτοφ, παραβαίνοντασ και τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ (άρκρα 12 παρ. 1, 19 

παρ. 1, 2, 3 και 7, 20 παρ. 1 του. Κ.Ο.Κ). Η αμελισ αυτι ςυμπεριφορά του οφείλεται και ςτο 

γεγονόσ ότι βριςκόταν υπό τθν επιρεια οινοπνεφματοσ, κατάςταςθ εξαιτίασ τθσ οποίασ 

αναμφίβολα δεν μποροφςε να αντιλθφκεί πλιρωσ τισ εν γζνει επικρατοφςεσ ςυνκικεσ και 

τθν επί του οδοςτρϊματοσ κατάςταςθ και κατά ςυνζπεια τον κίνδυνο που εγκυμονοφςε θ 

προαναφερκείςα αμελισ οδθγικι ςυμπεριφορά του. Ειδικότερα ςτο αίμα αυτοφ 

ανιχνεφτθκε οινόπνευμα ςε ποςοςτό 0,62%ο κατά τθν εξζταςθ του πρϊτου φιαλιδίου και 

0,32%ο κατά τθν εξζταςθ του τρίτου φιαλιδίου, κακϊσ και αικανόλθ ςε ποςοςτό 1,1%ο, 

ποςοςτά που υπερβαίνουν το ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο των 0,20 gr/Ι που ζχει 

κακοριςτεί με τθν 43500/5691/12-8-2002 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Τγείασ και 

Πρόνοιασ - Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν - Δθμόςιασ Σάξθσ για τουσ οδθγοφσ τζτοιων 

φορτθγϊν αυτοκινιτων με μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ μεγαλφτερο των 3,5 τόνων που 

μεταφζρουν επικίνδυνα εμπορεφματα. Οι παραπάνω παραβάςεισ των οδθγϊν των 

εμπλακζντων ςτθ ςφγκρουςθ οχθμάτων τελοφν ςε αιτιϊδθ ςυνάφεια με το ζνδικο ατφχθμα, 

με πολφ ςοβαρότερεσ εκείνεσ του οδθγοφ του ΔΧΦ ρυμουλκοφ - επικακθμζνου Κ. Λ., κατά 

μερικι παραδοχι και τθσ ςχετικισ νόμιμθσ ζνςταςθσ των εναγομζνων ςτθν από 8-1-2007 

αγωγι των εναγόντων Μ. Λ. κ.λπ. Επομζνωσ, το πρωτοβάκμιο Δικαςτιριο, που με τθν 

εκκαλουμζνθ απόφαςι του ζκρινε αναφορικά με το ηιτθμα τθσ υπαιτιότθτασ, ςυνυπαίτιουσ 

τουσ οδθγοφσ και των δφο οχθμάτων, με διαφορετικι αιτιολογία, κατά ποςοςτό 80% τον Ε. 

Ρ. και 20% τον Κ. Λ., ζςφαλε ωσ προσ τθν ερμθνεία και εφαρμογι του νόμου και τθν 

εκτίμθςθ των αποδείξεων, γενομζνων δεκτϊν ωσ ουςιαςτικά βαςίμων των ςχετικϊν και 

αλλθλοςυμπλθροφμενων λόγων τθσ από 20-4-2010 αντζφεςθσ τθσ δεφτερθσ των 

εφεςιβλιτων ςτθν από 31-12-2010 ζφεςθ και των αςκθκειςϊν με τισ προτάςεισ 

αντεφζςεων των εφεςιβλιτων ςτθν ίδια ζφεςθ και απορριπτομζνων των αντιςτοίχων 

ςχετικϊν λόγων τθσ από 31-12-2010 ζφεςθσ των εναγόντων Μ. χιρασ Κ. Λ. κ.λπ., που 

υποςτθρίηουν τα αντίκετα.". Με τισ παραδοχζσ του αυτζσ το Εφετείο ορκά ερμινευςε και 

εφάρμοςε τισ ουςιαςτικοφ κανόνα δικαίου διατάξεισ του ΑΚ, που προαναφζρκθκαν, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, 2, 3, 7, 20 παρ. 1, 42 παρ. 1 

του Ν. 2696/1999, των οποίων αναλφει επαρκϊσ το πραγματικό τουσ που πλθροφται με 

βάςθ τα πραγματικά περιςτατικά, που δζχεται ότι αποδείχκθκαν και τα οποία δικαιολογοφν 

το διατακτικό τθσ απόφαςισ του. Ειδικότερα, το Εφετείο ζλαβε υπόψθ του όλουσ τουσ 

προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ του τροχαίου ατυχιματοσ (ςυνκικεσ κυκλοφορίασ, 

κατάςταςθ οδοφ, ςυμπεριφορά των εμπλακζντων οδθγϊν), οι οποίοι επαρκοφςαν για το 

ςχθματιςμό τθσ δικανικισ του κρίςθσ και κατζλθξε ςε ςαφζσ πόριςμα αναφορικά με τισ 

ςυνκικεσ πρόκλθςθσ του τροχαίου ατυχιματοσ, με ορκι υπαγωγι των αποδειχκζντων 

πραγματικϊν περιςτατικϊν ςτο πραγματικό των ανωτζρω κανόνων δικαίου, που εφάρμοςε, 

τουσ οποίουσ δεν παραβίαςε ευκζωσ, ενϊ διζλαβε ςαφείσ και χωρίσ αντιφάςεισ αιτιολογίεσ 

που κακιςτοφν εφικτό τον αναιρετικό ζλεγχο, χωρίσ να απαιτοφνται επί πλζον αιτιολογίεσ 



και ζτςι δεν ςτζρθςε τθν απόφαςι του από νόμιμθ βάςθ. Ειδικότερα, ςτθν προςβαλλομζνθ 

απόφαςθ και κακ' όςον αφορά ςτα κρίςιμα και ουςιϊδθ ηθτιματα τθσ ςυνδρομισ των 

προχποκζςεων για τθν ςυνυπαιτιότθτα των οδθγϊν των ςυγκρουςκζντων οχθμάτων και 

τθσ υπάρξεωσ αιτιϊδουσ ςυνδζςμου μεταξφ τθσ αμελοφσ ςυμπεριφοράσ αυτϊν και του 

επελκόντοσ αποτελζςματοσ του ατυχιματοσ, διαλαμβάνονται με λεπτομζρεια όλα εκείνα 

τα πραγματικά περιςτατικά, ςτα οποία κεμελιϊνεται θ αμελισ ςυμπεριφορά και των δφο 

οδθγϊν, θ οποία ςυνίςταται για μεν τον οδθγό του Ι.Χ.Φ. αυτοκινιτου ςτο ότι δεν επζδειξε, 

κατ' αντικειμενικι κρίςθ, τθ ςφνεςθ και προςοχι του μζςου επιμελοφσ οδθγοφ (άρκρ. 12 

παρ. 1 ΚΟΚ), προςζτι δε, κινοφμενοσ με υπερβολικι για τισ περιςτάςεισ ταχφτθτα ενόψει 

τθσ υπάρχουςασ ςτθν πορεία του επικίνδυνθσ αριςτερισ ςτροφισ, για τθν οποία υπιρχε 

προειδοποίθςθ με ειδικι πινακίδα, και του πολφ επικίνδυνου (εφφλεκτου) φορτίου που 

μετζφερε, αλλά και υπό τθν επίδραςθ οινοπνεφματοσ ςε ποςότθτα 0,62/‰ που επθρζαςε 

τθν οδθγικι του ςυμπεριφορά (άρκρ. 42 παρ. 1 ΚΟΚ), δεν αντιλιφκθκε ζγκαιρα το 

Λεωφορείο που ιταν ςταματθμζνο ςτθ λωρίδα κυκλοφορίασ, όπου κινείτο, και δεν προζβθ 

ζγκαιρα ςτισ κατάλλθλεσ αποφευκτικζσ ενζργειεσ, για δε τον οδθγό του λεωφορείου από 

ζλλειψθ τθσ προςοχισ που όφειλε και μποροφςε να καταβάλει, ςταμάτθςε ςε ςθμείο τθσ 

οδοφ όπου θ ςτάςθ και θ ςτάκμευςθ απαγορεφεται ενόψει τθσ επικίνδυνθσ αριςτερισ 

ςτροφισ ςτθν πορεία του, ενεργϊντασ κατά παράβαςθ των διατάξεων των άρκρων 12 παρ. 

1 και 34 παρ. 1 του ΚΟΚ. VI. Με τον 2ο λόγο τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ κατά το πρϊτο τμιμα 

του, το αναιρεςείoν αποδίδει ςτθν προςβαλλομζνθ απόφαςθ τθν πλθμμζλεια εκ του 

άρκρου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. με τθν αιτίαςθ ότι το Εφετείο παραβίαςε ευκζωσ τθν 

ουςιαςτικοφ δικαίου διάταξθ του άρκρου 19 παρ. 7 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), ωσ προσ τισ 

ςυνκικεσ τζλεςθσ του αδικιματοσ και τθ ςυμπεριφορά των εμπλακζντων οδθγϊν, που 

επιδροφν ςτο ουςιϊδεσ ηιτθμα τθσ υπαιτιότθτασ, με τθν ειδικότερθ αιτίαςθ ότι το Εφετείο 

προκειμζνου να καταλογίςει υπαιτιότθτα ςε βάροσ του οδθγοφ του με αρικμό ΕΚΒ-... ΔΧΦ 

βυτιοφόρου, εφάρμοςε τθν παραπάνω διάταξθ του άρκρου 19 παρ. 7 του Ν. 2696/1999 

(ΚΟΚ), αν και δεν ςυνζτρεχαν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ, διότι για να εφαρμοςτεί θ 

διάταξθ αυτι πρζπει το όχθμα να κινείται και όχι να είναι ςταματθμζνο. Ο παραπάνω 

λόγοσ, κατά τθν άποψθ τθσ πλειοψθφίασ, είναι απορριπτζοσ ωσ αβάςιμοσ, κακόςον θ 

παραπάνω διάταξθ ζχει ςκοπό να παρεμποδίςει τθ διακινδφνευςθ του ακολουκοφντοσ 

οχιματοσ είτε το προπορευόμενο όχθμα επιβραδφνει τθν πορεία του είτε τθν διακόψει 

εντελϊσ. ε κάκε περίπτωςθ, ο παραπάνω λόγοσ, επίςθσ κατά τθν άποψθ τθσ πλειοψθφίασ, 

είναι απορριπτζοσ, ωσ αλυςιτελισ, κακόςον θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ δεν κακίςταται 

αναιρετζα εκ μόνου του λόγου αυτοφ, κακόςον το Εφετείο δεν οδθγικθκε ςτο αποδεικτικό 

του πόριςμα με βάςθ αποκλειςτικά και μόνο τθν ανωτζρω ουςιαςτικι διάταξθ που αφορά 

τθν απόςταςθ αςφαλείασ του ακολουκοφντοσ οχιματοσ, αλλά αντίκετα το αποδεικτικό του 

πόριςμα ςτθρίχκθκε και ςτισ λοιπζσ ωσ άνω διατάξεισ που εφάρμοςε, το πραγματικό των 

οποίων αρκοφςε από μόνο του για να ςτθρίξει το διατακτικό τθσ απόφαςισ του, ωσ προσ το 

κρίςιμο ηιτθμα τθσ ςυνυπαιτιότθτασ του παραπάνω οδθγοφ ςτθν πρόκλθςθ του 

ατυχιματοσ. Κατά τθ γνϊμθ όμωσ του μζλουσ του Δικαςτθρίου Αρεοπαγίτου Ναυςικάσ 

Φράγκου ο παραπάνω λόγοσ αναιρζςεωσ είναι βάςιμοσ και ζπρεπε να γίνει δεκτόσ διότι: Σο 

Εφετείο δζχκθκε ότι "Όταν ο οδθγόσ του ωσ άνω λεωφορείου, Ε. Ρ. πλθςίαςε ςτο 

παραπάνω χιλιόμετρο τθσ οδοφ, όπου εκινείτο. ςταμάτθςε το λεωφορείο ςτο άκρο δεξιό 

τμιμα του ρεφματοσ πορείασ του προσ Χανιά. Σθ ςτάςθ του λεωφορείου ακολοφκθςε το 



άμεςο άνοιγμα τθσ οπίςκιασ πόρτασ αυτοφ, από τθν οποία αποβιβάςτθκε ο ωσ άνω 

επιβάτθσ. Κατά τθν εκκίνθςθ του λεωφορείου ο οδθγόσ του ενεργοποίθςε τον αριςτερό 

δείκτθ κατεφκυνςθσ αυτοφ και ξεκινϊντασ με μθδενικι ταχφτθτα δεν ενιργθςε ελιγμό προσ 

τα αριςτερά προκειμζνου να εξζλκει τελείωσ από τθ κζςθ που είχε κατά τθν προςωρινι 

ςτάςθ. Κατά τθν παραπάνω διάρκεια τθσ διαδικαςίασ τθσ προςωρινισ ςτάςθσ του 

λεωφορείου, ο οδθγόσ του ΕΚΒ - ... ΔΧΦ ρυμουλκοφ - επικακιμενου Κ. Λ., ο οποίοσ εκινείτο 

ςτο μζςον περίπου του ρεφματοσ πορείασ του και όπιςκεν του λεωφορείου, οδθγϊντασ 

χωρίσ ςφνεςθ και χωρίσ να ζχει διαρκϊσ τεταμζνθ τθν προςοχι του ςτθν οδιγθςθ, ϊςτε να 

μπορεί ςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί τουσ απαιτοφμενουσ χειριςμοφσ, προςζτι δε και με 

ιδιαίτερα αυξθμζνθ για τθσ ανωτζρω περιςτάςεισ και υπερβαίνουςα το ανϊτατο 

επιτρεπόμενο όριο των 50χιλ/ϊρα ταχφτθτα τουλάχιςτον 70χιλ/ϊρα. προςζτι δεν τιρθςε 

και τθν απαιτοφμενθ απόςταςθ αςφαλείασ από το προπορευόμενο αυτοφ λεωφορείο, αλλά 

πλθςίαςε αυτό ςτθν κοντινι απόςταςθ των 19 μ. περίπου με αποτζλεςμα όταν αντελιφκθ 

τθν κατά τον ωσ άνω τρόπο εκκίνθςθ αυτοφ, να μθν μπορζςει να ακινθτοποιιςει πλιρωσ το 

όχθμά του με άμεςθ τροχοπζδθςθ οφτε να προβεί ςτον ενδεικνυόμενο αποφευκτικό ελιγμό 

προσ τα αριςτερά και να διζλκει αριςτερά του λεωφορείου", καταλογίηοντασ ςτον οδθγό 

του φορτθγοφ και παραβίαςθ τθσ διατάξεωσ του άρκρου 19 § 7 ΚΟΚ. 

Με το να δεχκεί το Εφετείο ότι ο oδθγόσ του φορτθγοφ δεν τθροφςε τθν απαιτοφμενθ 

απόςταςθ αςφαλείασ από το λεωφορείο, παρότι δζχεται ότι το τελευταίο δεν εκινείτο αλλά 

είχε ςταματιςει για να αποβιβάςει επιβάτεσ, εςφαλμζνα ερμινευςε και εφάρμοςε τθν ωσ 

άνω διάταξθ του άρκρου 19 § 7 ΚΟΚ και υπζπεςε ςτθν πλθμμζλεια από το αρικμό 1 του 

άρκρου 559 ΚΠολΔ. 

Με τον ίδιο αναιρετικό λόγο κατά το δεφτερο ςκζλοσ του, από τθν ίδια αναιρετικι 

πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. το αναιρεςείον αιτιάται ότι το Εφετείο 

παραβίαςε ευκζωσ τθν ουςιαςτικοφ δικαίου διάταξθ του άρκρου 21 παρ. 1 του Ν. 

2696/1999 (ΚΟΚ), παραλείποντασ να τθν εφαρμόςει ωσ προσ τον οδθγό του με αρικμό ΜΙΕ-

... Ι.Χ. Λεωφορείου, Ε. Ρ..., μολονότι ςυνζτρεχαν οι προχποκζςεισ τθσ εφαρμογισ τθσ, αφοφ 

με βάςθ τισ παραδοχζσ του, ο οδθγόσ αυτόσ κατά τθ χρονικι ςτιγμι του δυςτυχιματοσ, 

πράγματι ενεργοφςε ελιγμό, το γεγονόσ δε αυτό ςυνδζεται με το βακμό τθσ υπαιτιότθτάσ 

του. Ο λόγοσ αυτόσ, κατά τθν άποψθ τθσ πλειοψθφίασ, είναι απορριπτζοσ ωσ αβάςιμοσ 

κακόςον κατά τισ παραδοχζσ του Εφετείου "ο οδθγόσ του λεωφορείου ξεκινϊντασ με 

μθδενικι ταχφτθτα δεν ενιργθςε ελιγμό προσ αριςτερά, προτικζμενοσ να εξζλκει από τθ 

κζςθ που είχε κατά τθν προςωρινι ςτάςθ αλλά κινικθκε με τθν ελαχίςτθ δυνατι ταχφτθτα 

παράλλθλα προσ τα δεξιά του, υπάρχοντα μεταλλικά προςτατευτικά κιγκλιδϊματα", 

ςυνεπϊσ κατά τισ αναιρετικά ανζλεγκτεσ, ουςιαςτικζσ παραδοχζσ τθσ προςβαλλομζνθσ 

απόφαςθσ, δεν ευρίςκει ζρειςμα θ παραπάνω ουςιαςτικοφ δικαίου διάταξθ. ε κάκε 

περίπτωςθ, επίςθσ κατά τθν άποψθ τθσ πλειοψθφίασ, θ αναφερόμενθ ςτον παραπάνω 

αναιρετικό λόγο αιτίαςθ των αναιρεςειόντων είναι απαράδεκτθ, διότι με αυτι, υπό τθν 

επίφαςθ τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων κεμελιϊςεϊσ τθσ ςτο άρκρο 559 αρικμ. 1 του 

Κ.Πολ.Δικ., πλιττεται θ αναιρετικά ανζλεγκτθ κρίςθ του δικαςτθρίου τθσ ουςίασ (άρκρο 561 

παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ.). Κατά τθ γνϊμθ όμωσ του μζλουσ του Δικαςτθρίου Αρεοπαγίτου 

Ναυςικάσ Φράγκου, ο παραπάνω λόγοσ αναιρζςεωσ, όςον αφορά τθν παραβίαςθ τθσ 

διατάξεωσ του άρκρου 21 παρ. 1 ΚΟΚ, είναι βάςιμοσ και ζπρεπε να γίνει δεκτόσ, διότι με τισ 

παραδοχζσ τθσ προςβαλλομζνθσ αποφάςεωσ κατά τισ οποίεσ: "Σθ ςτάςθ του λεωφορείου 



ακολοφκθςε το άμεςο άνοιγμα τθσ οπίςκιασ πόρτασ αυτοφ, από τθν οποία αποβιβάςτθκε ο 

ωσ άνω επιβάτθσ, το άμεςο κλείςιμο τθσ πόρτασ και θ άμεςθ εκκίνθςθ του λεωφορείου. 

Κατά τθν εκκίνθςθ του λεωφορείου ο οδθγόσ ξεκινϊντασ με μθδενικι ταχφτθτα δεν 

ενιργθςε προσ τα αριςτερά προκειμζνου να εξζλκει τελείωσ από τθ κζςθ που είχε κατά τθν 

προςωρινι ςτάςθ και να ειςζλκει κανονικά ςτο ρεφμα πορείασ τθσ οδοφ προσ Χανιά, αλλά 

κινικθκε παράλλθλα προσ τα δεξιά του υπάρχοντα μεταλλικά προςτατευτικά κιγκλιδϊματα 

τθσ οδοφ, με ελαφρά αριςτερι πρόταξθ του εμπροςκίου τμιματοσ του οχιματόσ του, υπό 

μικρι γωνία τθσ τάξεωσ των 5-10 μοιρϊν και διινυςε απόςταςθ 15 μ. περίπου, που αν 

λθφκεί υπόψθ το μικοσ του, των 11,85 μ., θ απόςταςθ ιταν πολφ μικρότερθ με ταχφτθτα 5-

15 χιλ/ϊρα, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να ενεργιςει ελιγμό προσ τα αριςτερά και να 

εξζλκει από τθ κζςθ όπου βριςκόταν, κατά τθν οποία το μεγαλφτερο τμιμα του πλάτουσ 

του οχιματόσ του βριςκόταν ςτο αςφάλτινο ζρειςμα τθσ οδοφ και καταλάμβανε ακόμθ 0,90 

cm από το κυρίωσ οδόςτρωμα τθσ οδοφ και να ευκυγραμμιςτεί ςτο ρεφμα πορείασ του", 

περιγράφεται θ οδθγικι ςυμπεριφορά του οδθγοφ του λεωφορείου ωσ περιζχουςα 

πρόκεςθ ελιγμοφ και πραγματοποίθςθ ελιγμοφ με τθν πρόταξθ του αυτοκινιτου, δθλαδι, 

ενϊ δζχεται το Εφετείο ότι πράγματι ο οδθγόσ του λεωφορείου (πλάτουσ 2,50 μζτρων, 

μικουσ 11,85 μ.) κατά τθν παραδοχι του κατά τθν οποία πράγματι ενεργοφςε ελιγμό 

κινοφμενο παράλλθλα προσ τα δεξιά του υπάρχοντα μεταλλικά προςτατευτικά 

κιγκλιδϊματα τθσ οδοφ, με ελαφρά αριςτερι πρόταξθ του εμπροςκίου τμιματοσ του 

οχιματοσ υπό μικρι γωνία τθσ τάξεωσ των 5-10 μζτρων και διινυςε απόςταςθ 15 μ. από τθ 

κζςθ του όπου βριςκόταν κατά τθν οποία, καταλάμβανε 0,90 cm από το κυρίωσ 

οδόςτρωμα, δεν εφάρμοςε τθ διάταξθ του άρκρου 21 παρ. 1 ΚΟΚ, θ οποία ορίηει τθν 

υποχρζωςθ του οδθγοφ ο οποίοσ (και μόνο) προτίκεται να ενεργιςει ελιγμό. Η εν λόγω δε 

μικρι προσ τα αριςτερά μεταβολι τθσ κζςεωσ του λεωφορείου και θ κατάλθψθ υπό του 

λεωφορείου μζρουσ του οδοςτρϊματοσ δθμιοφργθςε κίνδυνο τθσ κυκλοφορίασ 

επιπρόςκετο από εκείνον ςτον οποίο αναφζρεται θ διάταξθ του άρκρου 34 παρ. 1 ΚΟΚ, τθν 

παράβαςθ τθσ οποίασ το Εφετείο και μόνο απζδωςε ςτον οδθγό του λεωφορείου. 

Με τον ίδιο αναιρετικό λόγο κατά το τρίτο τμιμα του το αναιρεςείον αποδίδει ςτθν 

προςβαλλομζνθ απόφαςθ τθν πλθμμζλεια εκ του αυτοφ ωσ άνω άρκρου 559 αρ. 1 του 

Κ.Πολ.Δ. με τθν αιτίαςθ ότι το Εφετείο παραβίαςε ευκζωσ τισ ουςιαςτικοφ δικαίου 

διατάξεισ των άρκρων 2 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), αναφορικά με τα 

κζματα τθσ φπαρξθσ κατοικθμζνθσ περιοχισ και του ανϊτατου επιτρεπομζνου ορίου 

ταχφτθτασ ςτο ςθμείο του δυςτυχιματοσ, που είναι το 64,700 χιλ. τθσ Ν.Ε.Ο. Χανίων - 

Ηρακλείου, αφοφ προκειμζνου να καταλογίςει υπαιτιότθτα ςε βάροσ του κανατωκζντοσ, 

οδθγοφ του με αρικμό ΕΚΒ-... ΔΧΦ βυτιοφόρου, εφάρμοςε τισ παραπάνω διατάξεισ αν και 

ςφμφωνα με τισ παραδοχζσ του, δεν ςυνζτρεχαν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τουσ, διότι 

κατά τισ παραδοχζσ τθσ προςβαλλομζνθσ απόφαςθσ το ςθμείο τθσ φπαρξθσ τθσ 

πλθροφοριακισ πινακίδασ Π-17 "περί κατοικθμζνθσ περιοχισ", που ορίηει το όριο 

ταχφτθτασ ςε 50 χιλιόμετρα ανά ϊρα, φζρεται μετά το ςθμείο του δυςτυχιματοσ, και ζτςι 

δεν το επθρεάηει ωσ προσ το ιςχφον όριο ταχφτθτασ, αφοφ αυτό δεν φζρεται να βριςκόταν 

ςε κατοικθμζνθ περιοχι. Ο παραπάνω λόγοσ, ομόφωνα, είναι απορριπτζοσ ωσ αβάςιμοσ, 

κακόςον το Εφετείο δζχκθκε κατά τθν αναιρετικά ανζλεγκτθ κρίςθ του ότι: "το ρεφμα 

κυκλοφορίασ από Ηράκλειο προσ Χανιά και ςτο φψοσ του 66ου χιλιομζτρου ζχει 

τοποκετθκεί πλθροφοριακι πινακίδα Π-17 (αρχι κατοικθμζνθσ περιοχισ) αναγράφουςα 



"Α. Κ." θ οποία ιςχφει για όλο το μικοσ τθσ οδοφ και πζρα από το ςθμείο τθσ τελικισ κζςθσ 

που ανευρζκθ το ωσ άνω λεωφορείο, αφοφ δεν υπάρχει άλλθ κάκετθ ςιμανςθ ωσ προσ το 

όριο ταχφτθτασ. Ακολοφκωσ τα δφο οχιματα εκτράπθκαν προσ τα αριςτερά και 

ακινθτοποιικθκαν. το λεωφορείο. 122 μ. από το ςθμείο ςφγκρουςθσ", ιτοι δζχεται, ότι θ 

παραπάνω πινακίδα ιςχφει, και πζρα από το ςθμείο ςφγκρουςθσ των οχθμάτων, ςυνεπϊσ 

και ςτο ςθμείο ςφγκρουςθσ αυτϊν. ε κάκε περίπτωςθ ο παραπάνω λόγοσ, είναι 

απορριπτζοσ, ομόφωνα, ωσ αλυςιτελισ, κακόςον θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ δεν 

κακίςταται αναιρετζα εκ μόνου του λόγου αυτοφ, κακόςον το Εφετείο δεν οδθγικθκε ςτθν 

κρίςθ του ςε ςχζςθ με τθν ταχφτθτα που ζπρεπε να κινείται ο παραπάνω οδθγόσ, με βάςθ 

αποκλειςτικά και μόνο τθν ανωτζρω ουςιαςτικοφ δικαίου διάταξθ, που αφορά το όριο 

ταχφτθτασ ςε κατοικθμζνθ περιοχι, αλλά αντίκετα θ κρίςθ του, ωσ προσ το όριο ταχφτθτασ 

ςτθρίχκθκε και ςτισ λοιπζσ ωσ άνω διατάξεισ που εφάρμοςε, ιτοι το άρκρο 19 παρ. 2 και 3 

του ΚΟΚ που προβλζπει μείωςθ τθσ ταχφτθτασ ενόψει των ειδικϊν ςυνκθκϊν, και δθ 

επικίνδυνθσ ςτροφισ αριςτερά, και 20 παρ. 4 του ΚΟΚ που προβλζπει μείωςθ ταχφτθτασ, 

λόγω μεταφοράσ επικίνδυνου φορτίου, το πραγματικό των οποίων αρκοφςε από μόνο του 

για να ςτθρίξει τθν κρίςθ του, ωσ προσ το κρίςιμο ηιτθμα του επιβαλλόμενου ορίου 

ταχφτθτασ, με τθν οποία ζπρεπε να βαίνει ο παραπάνω οδθγόσ και θ οποία ςυνετζλεςε 

ςτθν πρόκλθςθ του ατυχιματοσ. 

VII. Με τον ςυναφι 1ο αναιρετικό λόγο το αναιρεςείον αποδίδει ςτθν προςβαλλομζνθ 

απόφαςθ τθν πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 19 του Κ.Πολ.Δ. για τθν εκ πλαγίου 

παραβίαςθ των διατάξεων των άρκρων 300, 330 εδ. β' και 914 Α.Κ., 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, 2, 

3, 7, 34 παρ. 1, 2 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) με τθν αιτίαςθ ότι το Εφετείο διζλαβε ανεπαρκείσ, 

αςαφείσ και αντιφατικζσ αιτιολογίεσ ωσ προσ το κρίςιμο ηιτθμα τθσ υπαιτιότθτασ των 

οδθγϊν ςτθν πρόκλθςθ του ατυχιματοσ. Σο αναιρεςείον ειδικότερα, αιτιάται τθν 

προςβαλλομζνθ απόφαςθ για αντιφατικζσ αιτιολογίεσ διότι: α) ενϊ δζχεται ότι κατά τθν 

επανεκκίνθςθ, το Λεωφορείο, δεν ενιργθςε ελιγμό προσ αριςτερά αλλά κινικθκε 

παράλλθλα, προσ τα προσ τα δεξιά του, υπάρχοντα μεταλλικά προςτατευτικά 

κιγκλιδϊματα, εν τοφτοισ ςτθ ςυνζχεια δζχεται ότι με ελαφρά αριςτερι πρόταξθ του 

εμπροςκίου τμιματοσ του οχιματόσ του, υπό μικρι γωνία τθσ τάξεωσ των 5 -10 μοιρϊν 

κινικθκε, β) ενϊ δζχεται ότι κατά τθν επανεκκίνθςθ, διινυςε απόςταςθ 15 μ. περίπου, ςτθ 

ςυνζχεια δζχεται ότι αν λθφκεί υπόψθ το μικοσ του, των 11,85 μ. θ απόςταςθ ιταν πολφ 

μικρότερθ χωρίσ να τθν προςδιορίηει, γ) ενϊ δζχεται ότι ο οδθγόσ του Λεωφορείου, κατά 

τθν επανεκκίνθςθ ζκανε χριςθ του αριςτεροφ δείκτθ κατεφκυνςθσ, ςτθ ςυνζχεια δεν 

αναφζρει αν βεβαιϊκθκε ότι μπορεί να πράξει αυτό (επανεκκίνθςθ) χωρίσ κίνδυνο των 

λοιπϊν χρθςτϊν τθσ οδοφ, δ) ενϊ δζχεται ότι θ ςτάςθ του λεωφορείου ιταν παράνομθ, εν 

τοφτοισ ςτθ ςυνζχεια δζχεται ότι θ ςτάςθ του και θ επανεκκίνθςι του, δεν παρακϊλυε τθν 

κίνθςθ του βυτιοφόρου, ε) ενϊ δζχεται ότι θ ςτάςθ του λεωφορείου ιταν παράνομθ εν 

τοφτοισ ςτθ ςυνζχεια δζχεται ότι ο οδθγόσ του Βυτιοφόρου όφειλε να προβλζψει τθν 

επανεκκίνθςθ του λεωφορείου χωρίσ να εξθγεί γιατί όφειλε να το προβλζψει, ςτ) ενϊ 

δζχεται ότι το λεωφορείο ιταν ακινθτοποιθμζνο κατά το μεγαλφτερο μζροσ του, εκτόσ του 

οδοςτρϊματοσ, ότι καταλάμβανε μόνο 0,90 μ. από το οδόςτρωμα, ότι το εναπομζνον 

πλάτοσ του οδοςτρϊματοσ ιταν 3,10 μ. και ότι δεν παρακϊλυε τουσ λοιποφσ χριςτεσ τθσ 

οδοφ, ςτθ ςυνζχεια δζχεται, ότι ο οδθγόσ του Βυτιοφόρου, ζπρεπε να διακόψει ακόμθ και 

τθν πορεία του, χωρίσ να αναφζρει για ποιό λόγο ζπρεπε να διακόψει τθν πορεία του, 



αφοφ όπωσ ζχει δεχκεί παραπάνω δεν παρακϊλυε τθ διζλευςθ των λοιπϊν 

ακολουκοφντων οχθμάτων, η) γιατί ενϊ δζχεται ότι οριςμζνοι μάρτυρεσ, αναφορικά με το 

κζμα του εάν ο οδθγόσ του Λεωφορείου ζκεςε ςε λειτουργία τον αριςτερό δείκτθ πορείασ 

(φλάσ) κατά τθν εκκίνθςθ κατζκεςαν αρνθτικά, ςτθ ςυνζχεια κατζλθξε ςτθν κρίςθ ότι ο 

οδθγόσ του Λεωφορείου ζκεςε ςε λειτουργία τον αριςτερό δείκτθ πορείασ (φλάσ) κατά τθν 

εκκίνθςθ, θ) ενϊ δζχεται ότι ο οδθγόσ του φορτθγοφ δεν τιρθςε τθν απαιτοφμενθ 

απόςταςθ αςφαλείασ δεν αναφζρει ποια ιταν θ απόςταςθ αυτι, κ) ενϊ δζχεται ότι το 

ατφχθμα ζλαβε χϊρα ςτο 64,700 χιλιόμετρο τθσ Ν.Ε.Ο Χανίων - Ηρακλείου και ενϊ ςτθ 

ςυνζχεια δζχεται ότι θ πινακίδα Π-17 που περιορίηει το όριο ταχφτθτασ ςτα 50 χιλ./ϊρα ζχει 

τοποκετθκεί ςτο φψοσ του 66ου χιλιομζτρου του ρεφματοσ κατεφκυνςθσ από Ηράκλειο 

προσ Χανιά, ιτοι μετά το ςθμείο του ατυχιματοσ γιατί κατζλθξε ςτθν κρίςθ ότι και ςτο 

ςθμείο του ατυχιματοσ ίςχυε με βάςθ τθν παραπάνω πινακίδα το όριο ταχφτθτασ των 

50χιλ./ϊρα. Όμωσ όλεσ οι παραπάνω αιτιάςεισ είναι, κατά τθν άποψθ τθσ πλειοψθφίασ, 

ουςιαςτικά αβάςιμεσ, διότι το Εφετείο με ςαφείσ και χωρίσ κενά ι αντιφάςεισ αιτιολογίεσ, 

ςφμφωνα με όςα ζχουν εκτεκεί, δζχεται ότι θ ςφγκρουςθ ζλαβε χϊρα ςε ςθμείο που 

υπιρχε πινακίδα αναγγελίασ κινδφνου Κ-1α (επικίνδυνθ ςτροφι αριςτερά) και ςτο φψοσ 

του 66ου χιλιομζτρου υπάρχει Πλθροφοριακι πινακίδα Π-17 (αρχι κατοικθμζνθσ 

περιοχισ), θ οποία επιβάλλει περιοριςμό ταχφτθτασ ςτα 50 χιλ./ϊρα, θ οποία (πινακίδα) 

ιςχφει για όλο το μικοσ τθσ οδοφ και πζρα από το ςθμείο τθσ τελικισ κζςθσ που ανευρζκθ 

το Λεωφορείο, το οποίο εκτράπθκε προσ τα αριςτερά και ακινθτοποιικθκε φλεγόμενο ςε 

απόςταςθ 122 μ. από το ςθμείο ςφγκρουςθσ. Περαιτζρω, ςε ςχζςθ με τθν εκκίνθςθ του 

λεωφορείου, από το ςθμείο ςτάςθσ που παράνομα είχε ςτακμεφςει προκειμζνου ν` 

αποβιβάςει επιβάτθ, το Εφετείο δζχεται ότι ο οδθγόσ του Λεωφορείου προζβθ ςτισ 

ακόλουκεσ ενζργειεσ: α) Ενεργοποίθςε τον αριςτερό δείκτθ κατεφκυνςθσ του Λεωφορείου, 

β) ξεκίνθςε με μθδενικι ταχφτθτα, γ) δεν ενιργθςε ελιγμό προσ τα αριςτερά προκειμζνου 

να εξζλκει τελείωσ από τθ κζςθ που είχε κατά τθν προςωρινι ςτάςθ, δ) κινικθκε 

παράλλθλα προσ το προσ τα δεξιά του, υπάρχοντοσ μεταλλικοφ κιγκλιδϊματοσ με ελαφρά 

αριςτερι πρόταξθ του εμπρόςκιου τμιματοσ του Λεωφορείου, υπό μικρι γωνία τθσ τάξεωσ 

των 5 - 10 μοιρϊν, ε) διινυςε απόςταςθ 15 μ., που αν λθφκεί υπόψθ το μικοσ του, των 

11,85 μ. του λεωφορείου, θ απόςταςθ ιταν πολφ μικρότερθ με ταχφτθτα 5-15 χιλ/ϊρα, 

προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να ενεργιςει ελιγμό προσ τα αριςτερά και να εξζλκει από τθ 

κζςθ που βριςκόταν, ςτο αςφάλτινο ζρειςμα τθσ οδοφ και καταλάμβανε 0,90 μ. από το 

κυρίωσ οδόςτρωμα τθσ οδοφ και να ευκυγραμμιςκεί ςτο ρεφμα πορείασ του. Για τον οδθγό 

του Φορτθγοφ με ειδικι επίςθσ αιτιολογία, δζχεται ότι δεν ρφκμιςε τθν ταχφτθτά του 

ενόψει των ειδικϊν ςυνκθκϊν, αφοφ κινείτο ςε ςθμείο που υπιρχαν οι προαναφερόμενεσ 

πινακίδεσ και ιδία ενόψει του ότι μετζφερε πολφ επικίνδυνο (εφφλεκτο) φορτίο (28.127,04 

κιλά κθροηίνθσ), αλλά ζβαινε με υπερβολικι τοιαφτθ τουλάχιςτον 70 χιλ./ϊρα αντί τθσ 

επιτρεπομζνθσ των 50 χιλ./ϊρα. Προςζτι δζχεται ότι τελοφςε υπό τθν επίδραςθ 

οινοπνεφματοσ ςε ποςοςτό 0,62/‰ και αικανόλθσ ςε ποςοςτό 1,1/‰, που υπερβαίνουν το 

ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο των 0,20 gr/l που ζχει κακοριςτεί με τθν διαλαμβανόμενθ 

κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Τγείασ Πρόνοιασ, Δθμόςιασ Σάξθσ, και δεν προζβλεψε ωσ 

πικανι τθν επανεκκίνθςθ του λεωφορείου, αν και κατά τθ ςτιγμι τθσ ςτάςθσ του βριςκόταν 

ςε απόςταςθ 100 μ. τουλάχιςτον όπιςκεν αυτοφ, αλλά πλθςίαςε αυτό ςτα 19 μ. με 

αποτζλεςμα να μθ μπορζςει να ακινθτοποιιςει το όχθμά του με τροχοπζδθςθ, οφτε να 



πραγματοποιιςει ελιγμό αριςτερά, όπωσ κα μποροφςε να πράξει αν κινείτο με μικρότερθ 

ταχφτθτα και δεν τελοφςε υπό τθν επιρεια μζκθσ, αφοφ το εναπομζνον πλάτοσ του 

ρεφματοσ πορείασ του από τθν αριςτερι πλευρά του λεωφορείου ιταν 3,10 μ., αλλά 

τροχοπζδθςε κακυςτερθμζνα και επζπεςε με το εμπρόςκιο δεξιό τμιμα του ςτο οπίςκιο 

αριςτερό τμιμα και τθν πίςω πλάγια αριςτερι πλευρά του λεωφορείου (γωνία). Η 

παραδοχι ότι κατά τθ διαδικαςία επανεκκίνθςθσ του λεωφορείου δεν ενιργθςε ελιγμό 

προσ αριςτερά, αλλά κινικθκε παράλλθλα προσ τα προσ τα δεξιά του, υπάρχοντα μεταλλικά 

προςτατευτικά κιγκλιδϊματα, δεν ζρχεται ςε αντίφαςθ με τθν παραδοχι ςτθ ςυνζχεια ότι 

με ελαφρά αριςτερι πρόταξθ του εμπροςκίου τμιματοσ του οχιματόσ του, υπό μικρι 

γωνία τθσ τάξεωσ των 5 -10 μοιρϊν κινικθκε και τοφτο γιατί θ δεφτερθ παραδοχι αφορά 

τθν αμζςωσ επόμενθ ενζργεια τθσ πρϊτθσ, ςυνεπϊσ θ α' αιτίαςθ είναι αβάςιμθ. Οφτε θ 

παραδοχι ότι διινυςε απόςταςθ 15 μ. περίπου ζρχεται ςε αντίφαςθ με τθν παραδοχι ότι 

αν λθφκεί υπόψθ το μικοσ του, των 11,85 μ. θ απόςταςθ ιταν πολφ μικρότερθ και δεν 

ιταν αναγκαίο να προςδιορίςει τθν απόςταςθ αυτι, αφοφ αυτι, ιταν οπωςδιποτε 

κατϊτερθ των 15 μ.κατά τισ παραδοχζσ και ςυνεπϊσ θ β' αιτίαςθ είναι αβάςιμθ. Οφτε θ 

παραδοχι ότι ο οδθγόσ του Λεωφορείου κατά τθν επανεκκίνθςθ ζκανε χριςθ του 

αριςτεροφ δείκτθ κατεφκυνςθσ δεν ςθμαίνει υποχρζωςι του να ελζγξει αν μπορεί να 

πράξει αυτό χωρίσ κίνδυνο των λοιπϊν χρθςτϊν τθσ οδοφ, αφοφ από το ςφνολο των 

παραδοχϊν προκφπτει, ότι ναι μεν ζκανε χριςθ του αριςτεροφ δείκτθ κατεφκυνςθσ, όμωσ 

δεν προζβθ ςε εκκίνθςθ του λεωφορείου, ϊςτε να ζχει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ, ςυνεπϊσ θ 

γ' αιτίαςθ είναι αβάςιμθ. Εξάλλου θ παραδοχι ότι θ ςτάςθ του λεωφορείου ιταν 

παράνομθ, δεν αίρει τθν υποχρζωςθ του οδθγοφ του Βυτιοφόρου να προβλζψει τθν 

επανεκκίνθςθ του λεωφορείου, κακόςον κατά τισ παραδοχζσ τθσ προςβαλλομζνθσ, τθ 

ςτιγμι ςτάςθσ του Λεωφορείου ο οδθγόσ του Βυτιοφόρου, βριςκόταν ςε απόςταςθ 100 μ. 

όπιςκεν αυτοφ και όφειλε να προβλζψει ωσ πικανι, τθν επανεκκίνθςι του, ςυνεπϊσ οι δ' 

και ε' αιτιάςεισ είναι αβάςιμεσ. Η παραδοχι ότι το λεωφορείο ιταν ακινθτοποιθμζνο κατά 

το μεγαλφτερο μζροσ του εκτόσ του οδοςτρϊματοσ, ότι καταλάμβανε μόνο 0,90 μ. από το 

οδόςτρωμα, ότι το εναπομζνον πλάτοσ του οδοςτρϊματοσ ιταν 3,10 μ., και ότι δεν 

παρακϊλυε τουσ λοιποφσ χριςτεσ τθσ οδοφ δεν ενζχει αντίφαςθ με τθν παραδοχι ότι ο Λ. 

μποροφςε να ακινθτοποιιςει το όχθμά του, αφοφ θ εν λόγω παραδοχι (ακινθτοποίθςθ του 

οχιματοσ) αποτελεί μια επάλλθλθ ςκζψθ για τισ δυνατότθτεσ του οδθγοφ αυτοφ, να 

αποφφγει το ατφχθμα ενϊ περαιτζρω με ςαφινεια το Εφετείο δζχεται άλλθ δυνατότθτα 

που είχε προσ αποφυγι του ατυχιματοσ, ιτοι ότι δεν προζβθ ςτον ενδεικνυόμενο 

αποφευκτικό ελιγμό προσ τα αριςτερά και να διζλκει αριςτερά του Λεωφορείου, αφοφ το 

εναπομζνον πλάτοσ του ρεφματοσ πορείασ του ιταν 3,10 μ., ςυνεπϊσ θ ςτ' αιτίαςθ είναι 

αβάςιμθ. Η παραδοχι ότι ο οδθγόσ του Λεωφορείου ζκεςε ςε λειτουργία τον αριςτερό 

δείκτθ πορείασ (φλάσ) κατά τθν εκκίνθςθ παρά τισ αντίκετεσ κατακζςεισ των μαρτφρων επί 

του κζματοσ αυτοφ είναι αναιρετικά ανζλεγκτθ και θ ςχετικι αιτίαςθ είναι απαράδεκτθ, 

γιατί υπό τθν επίφαςθ τθσ πλθμμζλειασ του άρκρου 559 αρ. 19 Κ.Πολ.Δ. επιχειρείται να 

πλθγεί θ εκτίμθςθ του αποδεικτικοφ υλικοφ, ςυνεπϊσ θ η' αιτίαςθ είναι αβάςιμθ. ε ςχζςθ 

με τθν αιτίαςθ ότι δεν αναφζρεται ποια ιταν θ απόςταςθ αςφαλείασ που ζπρεπε να τθρεί 

ο οδθγόσ του Φορτθγοφ από το Λεωφορείο, δεν υπάρχει ζλλειψθ αιτιολογίασ, κακόςον θ 

ςχετικι διάταξθ δεν ορίηει ποια είναι θ απόςταςθ αυτι, κακόςον αυτι δεν αποτελεί 

ςτακερό μζγεκοσ, αφοφ ο οδθγόσ του ακολουκοφντοσ οχιματοσ, οφείλει να προςαρμόςει 



τον τρόπο οδιγθςισ του ςε ενδεχόμενθ κατάςταςθ κινδφνου προκφπτουςα από το 

προπορευόμενο όχθμα, ςυνεπϊσ θ θ' αιτίαςθ είναι αβάςιμθ. Η αιτίαςθ, ότι ενϊ δζχεται ότι 

το ατφχθμα ζλαβε χϊρα ςτο 64.700 χιλιόμετρο τθσ Ν.Ε.Ο. Χανίων - Ηρακλείου ςτθ ςυνζχεια 

δζχεται ότι θ πινακίδα Π-17 που περιορίηει το όριο ταχφτθτασ ςτα 50 χιλ./ϊρα ζχει 

τοποκετθκεί ςτο φψοσ του 66ου χιλιομζτρου του ρεφματοσ κατεφκυνςθσ από Ηράκλειο 

προσ Χανιά, ιτοι μετά το ςθμείο του ατυχιματοσ (κ' αιτίαςθ) είναι αβάςιμθ, ςφμφωνα με 

όςα εκτζκθκαν κατά τθν ανάλυςθ του τρίτου μζρουσ του 2ου λόγου αναίρεςθσ. ε κάκε 

περίπτωςθ, πλθν των αναφερόμενων κατά τα άνω ωσ απαραδζκτων αιτιάςεων, και οι 

λοιπζσ κατά τα άνω αναφερόμενεσ ςτον παραπάνω αναιρετικό λόγο αιτιάςεισ του 

αναιρεςείοντοσ είναι, κατά τθν άποψθ τθσ πλειοψθφίασ, απαράδεκτεσ, διότι με αυτζσ, υπό 

τθν επίφαςθ τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων κεμελιϊςεϊσ τουσ ςτο άρκρο 559 αρικμ. 

19 του Κ.Πολ.Δικ., πλιττεται θ αναιρετικά ανζλεγκτθ κρίςθ του δικαςτθρίου τθσ ουςίασ 

(άρκρο 561 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ.), κακόςον ανάγονται ςτθν εκτίμθςθ των πραγματικϊν 

περιςτατικϊν, τθν αιτιολόγθςθ, τον ςυςχετιςμό και τθν ανάλυςθ των αποδείξεων από το 

Εφετείο, κακϊσ και ςτθν ςαφινεια, επάρκεια και πειςτικότθτα των επιχειρθμάτων, με βάςθ 

τα οποία αυτό ςτιριξε το ςαφζσ αποδεικτικό του πόριςμα, ςχετικά με το πιο πάνω 

ουςιϊδεσ ηιτθμα, τθσ υπαιτιότθτασ των εμπλακζντων οδθγϊν ςτο ζνδικο ατφχθμα. 

Κατά τθ γνϊμθ όμωσ του μζλουσ του Δικαςτθρίου Αρεοπαγίτου Ναυςικάσ Φράγκου ο 

παραπάνω λόγοσ αναιρζςεωσ είναι βάςιμοσ και πρζπει να γίνεισ δεκτόσ διότι, το Εφετείο, 

με τθν προςβαλλομζνθ απόφαςθ, α) ενϊ δζχεται αρχικά ότι κατά τθν επανεκκίνθςθ του 

λεωφορείου από τθ κζςθ τθσ ςτάςεωσ, "ο οδθγόσ δεν ενιργθςε ελιγμό προσ τα αριςτερά, 

αλλά κινικθκε παράλλθλα προσ τα δεξιά του υπάρχοντα κιγκλιδϊματα", ςτθ ςυνζχεια 

δζχεται ότι "κατά τθν επανεκκίνθςθ ο οδθγόσ του λεωφορείου κινικθκε με ελαφρά 

αριςτερι πρόταξθ του εμπροςκίου τμιματοσ του οχιματόσ του υπό μικρι γωνία τθσ 

τάξεωσ των 5 - 10 μοιρϊν", με αποτζλεςμα να δθμιουργείται αςάφεια ωσ προσ τθν 

παραδοχι αν το λεωφορείο κινικθκε παράλλθλα ι διαγωνίωσ, β) ενϊ αρχικά δζχεται ότι θ 

απόςταςθ που διινυςε το λεωφορείο κατά τθν επανεκκίνθςθ ιταν 15 μ., ςτθ ςυνζχεια 

δζχεται ότι θ απόςταςθ αυτι ιταν πολφ μικρότερθ αν λθφκεί υπ' όψιν το μικοσ του, γ) ενϊ 

δζχεται ότι ο οδθγόσ του φορτθγοφ "αντελιφκθ τθν ζμπροςκζν του, κίνθςθ του 

λεωφορείου επί τθσ οδοφ, τθν προςωρινι ςτάςθ αυτοφ ςτο προαναφερόμενο ςθμείο και 

τθν αποβίβαςθ του επιβάτθ, ωσ μζςοσ ςυνετόσ οδθγόσ όφειλε να προβλζψει τθν 

επανεκκίνθςθ του λεωφορείου, κακόςον κατά τθ ςτιγμι τθσ ςτάςθσ του λεωφορείου 

βριςκόταν ςε απόςταςθ 100 μ. τουλάχιςτον όπιςκεν αυτοφ", δεν εξθγεί πωσ προκφπτει θ 

υποχρζωςθ αφενόσ και θ δυνατότθτα αφετζρου του οδθγοφ του φορτθγοφ να προβλζψει 

τθν άμεςθ επανεκκίνθςθ του λεωφορείου, δ) ενϊ δζχεται ότι ο οδθγόσ του φορτθγοφ 

εκινείτο ςτο μζςον του οδοςτρϊματοσ και κα μποροφςε να αποφφγει τθ ςφγκρουςθ εάν 

ζκανε ελιγμό προσ τα αριςτερά, δεν αναφζρει ποιο είναι το πλάτοσ του φορτθγοφ, ε) ενϊ 

δζχεται ότι το ςθμείο του ατυχιματοσ είναι το 64.700 χιλιόμετρο τθσ Ν.Ε.Ο. Χανίων - 

Ηρακλείου και ότι θ πινακίδα Π-17 (Α. Κ.) ζχει τοποκετθκεί ςτο φψοσ του 66ου χιλιομζτρου 

του ρεφματοσ προσ Χανιά, ςτθ ςυνζχεια δζχεται ότι και ςτο ςθμείο του ατυχιματοσ ίςχυε 

με βάςθ τθν πινακίδα αυτι ο περιοριςμόσ τθσ ταχφτθτασ ςε 50 χλμ. τθν ϊρα, δεν εξθγεί 

πωσ ο επιβαλλόμενοσ από τθν πινακίδα περιοριςμόσ τθσ ταχφτθτασ, ιςχφει κατά τθν 

παραδοχι τθσ για τθν χιλιομετρικι κζςθ 64.700, δθλαδι 1.300 μζτρα μετά το ςθμείο του 

ατυχιματοσ. Εν όψει των ανωτζρω αντιφατικϊν και ανεπαρκϊν αιτιολογιϊν δεν μπορεί να 



ελεγχκεί αν ορκά εφαρμόςτθκαν από το Εφετείο οι διατάξεισ των άρκρων 2 παρ. 1, 19 παρ. 

7, 20 παρ. 1 και 2 ΚΟΚ και των άρκρων 300, 330 εδ. β' και 914 ΑΚ ωσ προσ τα αμζςωσ 

παραπάνω κρίςιμα ηθτιματα που αφοροφν τθν υπαιτιότθτα και το βακμό πταίςματοσ 

εκάςτου οδθγοφ ςτθν πρόκλθςθ του ενδίκου ατυχιματοσ. 

VIII. Κατόπιν όλων αυτϊν και μθ υπάρχοντοσ άλλου λόγου προσ ζρευνα, πρζπει να 

απορριφκεί θ αίτθςθ αναίρεςθσ ςτο ςφνολό τθσ, κατά πλειοψθφία για τον 1ο λόγο και 2ο 

λόγο κατά το πρϊτο και δεφτερο τμιμα του και ομόφωνα για τον ίδιο λόγο κατά το τρίτο 

τμιμα του. Επίςθσ, πρζπει να διαταχκεί θ ειςαγωγι του παραβόλου, που ζχει κατακζςει το 

αναιρεςείον για τθν άςκθςθ τθσ αναίρεςθσ ςτο Δθμόςιο Σαμείο (άρκρ. 495 παρ. 3 εδ. Β' δ' 

ΚΠολΔ). Σζλοσ, πρζπει να καταδικαςτεί το αναιρεςείον, ωσ θττθκείσ διάδικοσ, ςτα 

δικαςτικά ζξοδα των αναιρεςίβλθτων, που παραςτάκθκαν και δεν κατζκεςαν προτάςεισ 

(άρκρ. 176, 183 ΚΠολΔ) κατά το νόμιμο αίτθμα αυτϊν, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτο 

διατακτικό. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Κθρφςςει απαράδεκτθ τθ ςυηιτθςθ ωσ προσ τισ: α) Ά. . και β) Ε. ., κλθρονόμουσ τθσ 

αποβιϊςαςασ Χ. χασ . Π., δεκάτθσ εβδόμθσ των αναιρεςιβλιτων. 

Απορρίπτει τθν ωσ άνω από 19-11-2015 (αρ. κατ. 1053/ 2015) αίτθςθ για τθν αναίρεςθ τθσ 

υπ' αρ. 5314/2014 οριςτικισ απόφαςθσ του Σριμελοφσ Εφετείου Ακθνϊν, κατά πλειοψθφία 

για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ςκεπτικό, ιτοι 1ο και 2ο κατά το πρϊτο και δεφτερο 

τμιμα του και ομόφωνα για τον 2ο λόγο κατά το τρίτο τμιμα του. 

Διατάςςει τθν ειςαγωγι του παραβόλου που ζχει κατατεκεί για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 

αναίρεςθσ ςτο Δθμόςιο Σαμείο. Και  

Καταδικάηει το αναιρεςείον ςτα δικαςτικά ζξοδα των αναιρεςιβλιτων, τα οποία ορίηει ςε 

δφο χιλιάδεσ επτακόςια (2.700) ευρϊ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφαςίςκθκε ςτθν Ακινα τθν 1θ Δεκεμβρίου 2017. 

ΔΗΜΟΙΕΤΘΗΚΕ ςτθν Ακινα ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο ακροατιριό του ςτισ 29 

Ιανουαρίου 2018. 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 


