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Ηθική Βλάβη & Ικανοποίησή της στον πελάτη Τοσριστικής Επιτείρησης 
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Περίληυη 

 

 

Η δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ησλ αλζξώπσλ από ρώξα ζε ρώξα, ε κεηαθνξά εηθόλσλ 
από όιν ηνλ θόζκν κέζσ έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ κέζσλ έδσζαλ ην εθαιηήξην ζην 
ζύγρξνλν άλζξσπν λα ηαμηδέςεη θαη λα γλσξίζεη λέα ήζε θαη έζηκα. Τν γεγνλόο απηό 
ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπλαθόινπζε αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ 
δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε ζεκειίσζεο ελόο μερσξηζηνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ζηηο 
πεξηπηώζεηο όπνπ ν πειάηεο είρε ππνζηεί κείσζε ηεο απόιαπζεο ή ηεο αλαςπρήο πνπ 
πξνόξηδε γηα ηνλ εαπηό ηνπ. 
Κύξηνη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη α) ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ όξνπ ηεο εζηθήο 
βιάβεο ζηνλ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, β) ε πεξηγξαθή ηνπ λνκνζεηηθνύ 
πιαηζίνπ ζηελ Ειιάδα πνπ δηέπεη ηελ επηδίσμε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιόγσ εζηθήο 
βιάβεο, γ) ε ππαγσγή ησλ ειιεληθώλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ ζε πξαγκαηηθά 
πεξηζηαηηθά θαη δ) νη δηεζλείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
ηνπξηζηώλ. 
Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ ηε δπζθνιία ζηελ απνηίκεζε ηνπ όξνπ εζηθήο 
βιάβεο, ηελ αλππαξμία εηδηθήο πξόβιεςεο, ζηνλ ειιεληθό Αζηηθό Κώδηθα, ηεο 
ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ν πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο 
επηρείξεζεο θαη ηέινο, ηε δηαζθάιηζε, ζε επξσπατθό επίπεδν, ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο 
εζηθήο βιάβεο ζηνλ πειάηε πνπ δελ απόιαπζε ηηο δηαθνπέο ηνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε 
ηελ αλππαξμία αλαθνξάο ηεο εζηθήο βιάβεο ηνπ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 
ζε παγθόζκην επίπεδν, παξά ην δείγκα ζέιεζεο ηεο Δηεζλνύο Κνηλόηεηαο γηα ηελ 
εθαξκνγή ελόο γεληθνύ ηνπξηζηηθνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

Σα Γηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ πνπ 

αλαπηχζζνληαη νη επθαηξίεο θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπ. Όζν πην πνιηηηζκέλν είλαη έλα 

Έζλνο, ηφζν πινπζηφηεξνο είλαη ν άλζξσπνο ζε δηθαηψκαηα. Ζ ηδέα εδψ είλαη φηη ηα 

ελδηαθέξνληα – δειαδή νη αμηψζεηο ησλ  θπζηθψλ πξνζψπσλ – απμάλνληαη αλαιφγσο 

κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ, θαη φζελ, ε πίεζε ζην λφκν λα ζπλαληήζεη 

απηά ηα ελδηαθέξνληα απμάλεη ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ
1

. 

Παξαδνζηαθά, ε αλάπηπμε ησλ λνκηθψλ φξσλ πξνάγεηαη κέζα απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

λφκνπ λα αλαγλσξίδεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ παξάγσγσλ ζσκάησλ ηεο λνκηθήο ζεσξίαο. 

Ζ εζηθή βιάβε έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζαλ πεξηθεξεηαθφ ζηνηρείν ησλ απνδεκηψζεσλ 

πξνο ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα, ζε ρψξεο φπνπ ν λφκνο αλαπηπζζφηαλ κε ηελ πξάμε, ην 

έζηκν, φπσο π.ρ. ε Αγγιία, δειαδή ζε ρψξεο φπνπ, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή 

πξφβιεςε, ν δηάδηθνο επαθίνληαλ ζηελ θξίζε ηνπ θπζηθνχ Γηθαζηή, ηνλ νπνίν 

εακπηζηεχνληαλ απφιπηα θαη ζεσξνχζε θαη ζεσξεί πξνζηάηε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
2

. 

Αξρηθά ε εζηθή βιάβε θαη ε ζπλαθφινπζε απνδεκίσζε (ε ιεγφκελε ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε) εζηηάδνληαλ ζε ζπκβάληα πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζσκαηηθή 

βιάβε ηνπ αλζξψπνπ κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα κειψλ ηνπ ζψκαηνο, ηελ ηθαλφηεηα 

πξνο εξγαζία, θιπ. δειαδή είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο απφιαπζεο ηεο 

δσήο κέζσ ηεο ζηέξεζεο άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη απηνλφεηεο ζε 

θάζε αλζξψπηλν φλ. Αθφκε, απνδεκηψζεηο δίδνληαλ γηα ηελ ςπρηθή νδχλε σο κνξθή 

εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηεζαλ κέιε νηθνγέλεηαο απνβηψζαληνο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο 

εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ ελαγνκέλνπ-αδηθνπξαγήζαληνο. ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο 

βαξχλνπζα ζεκαζία είρε θαη ζπλερίδεη λα έρεη ν βαζκφο ππαηηηφηεηαο ηνπ 

αδηθνπξαγήζαληνο, δειαδή ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζπλνςίδεηαη ζηελ 

ιαηηληθή θξάζε mens rea = «ην έλνρν κπαιφ» ππφ ηελ έλλνηα εάλ ε βιάβε πξνθιήζεθε 

                                                   
1.   ππξηδάθεο, Δγρεηξίδην Αζηηθνχ Γηθαίνπ 1, Γεληθέο Αξρέο, 2004 

2.   Παηεξάθεο, Ζ Υξεκαηηθή Ηθαλνπνίεζε ιφγσ Ζζηθήο Βιάβεο, 2001 

 



2 

 

απφ δφιν ή ακέιεηα, θαη εάλ πξφθεηηαη γηα ηελ ηειεπηαία, πνίαο κνξθήο, απιήο ή 

βαξηάο.  

ηα ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ, νη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

αλάγθεο αλαβάζκηζαλ θαη αλέδεημαλ ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εζηθή βιάβε» απφ 

πεξηθεξεηαθφ ζηνηρείν απνδεκηψζεσλ πνπ είρε σο πξναπαηηνχκελν ηελ χπαξμε πφλνπ 

θαη βάζαλνπ (ιφγσ ζσκαηηθήο βιάβεο) ζαλ μερσξηζηφ ζηνηρείν βάζεο απνδεκίσζεο 

αθφκε θαη ρσξίο ηελ χπαξμε ζσκαηηθήο βιάβεο. Ο φξνο «εζηθή βιάβε» ζπκπεξηέιαβε 

ηνλ αληίθηππν ζηελ εζηθή θαη ςπρηθή ζπγθξφηεζε ηνπ αλζξψπνπ (εθηφο απφ ηε 

ζσκαηηθή), σο απνηέιεζκα πξνζβνιήο ησλ δηθαησκάησλ ή ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ, ή 

κε πεξηνπζηαθψλ αγαζψλ ηνπ αηφκνπ
3

. 

Ζ δπλαηφηεηα κεγάιεο θαη ζπλερνχο κεηαθίλεζεο αλζξψπσλ κε πιεηάδα κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ ήπεηξν ζε ήπεηξν, ε κεηαθνξά εηθφλσλ απφ φιν 

ηνλ θφζκν κέζσ ηεο ηειεφξαζεο θαη ηειεπηαία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη ε δηαθήκηζε, 

πνπ έδσζαλ ζηνλ ππνςήθην θαηαλαισηή – πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ην 

έλαπζκα λα ηαμηδέςεη, λα επηζθεθζεί ηα δηάθνξα κέξε, φρη κφλν γηα επαγγεικαηηθνχο 

αιιά ηφζν γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο φζν θπξίσο γηα ιφγνπο αλαςπρήο, 

«εμεξεπλψληαο», γλσξίδνληαο λέα ήζε θαη έζηκα, λένπο πνιηηηζκνχο, θαη ε 

ζπλαθφινπζε αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ – θαη γξαθείσλ ηνπξηζκνχ γηα ην 

ζθνπφ απηφ, δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε ζεκειίσζεο ελφο μερσξηζηνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν θαηαλαισηήο – πειάηεο – επηζθέπηεο είρε ππνζηεί 

απψιεηα ή έζησ κείσζε απηήο ηεο αλακελφκελεο απφιαπζεο – αλαςπρήο πνπ 

πξνφξηδε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.  

Ο πξσηαξρηθφο ιφγνο γηα ηελ απφδνζε απνδεκηψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο ζσκαηηθψλ 

βιαβψλ είλαη ε επαλαθνξά ηνπ ελάγνληα ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαλ πξηλ ηελ «πξάμε» 

ηνπ ελαγνκέλνπ – αδηθνπξαγήζαληνο, δίδνληάο ηνπ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε- 

απνδεκίσζε γηα ηηο βιάβεο ηνπ απηέο. Άιισζηε ην «Γίθαην» ησλ Απνδεκηψζεσλ 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη εθείλνο πνπ ππέζηε ζσκαηηθή βιάβε πξέπεη επαξθψο λα 

απνδεκησζεί ζηνλ βαζκφ πνπ αλαινγεί ζηελ βιάβε πνπ ππέζηε. Πσο φκσο κπνξεί λα 

απνδεκησζεί θάπνηνο, πσο κπνξεί λα κεηξεζεί ε απψιεηα ηεο αλαςπρήο; 

Όπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κφλν ειάρηζηεο δηθαηνδνζίεο – θξάηε 

έρνπλ αλαγλσξίζεη απηή ηε κεηακφξθσζε θαη έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζην δίθαηφ ηνπο 

απνδεκίσζε γηα απψιεηα ηεο απφιαπζεο - αλαςπρήο ζαλ μερσξηζηφ ζηνηρείν 

                                                   
3. ηαζφπνπινο, Γεληθφ Δλνρηθφ Γίθαην, 2004 
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απνδεκίσζεο. Οξηζκέλα θξάηε έρνπλ εθδψζεη ζπκπαγή λνκνζεηηθά πιαίζηα γηα ην 

ζέκα απηφ, ελψ άιια αλαπιεξψλνπλ ηελ αλππαξμία ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ απφ 

δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ λνκνζεηηθνχ ηνπο πιαηζίνπ, είηε απηφ απαξηίδεηαη απφ απηνηειείο 

δηαηάμεηο ησλ εζσηεξηθψλ λφκσλ είηε απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ 

ηνπο λφκνπο απηνχο. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζε εθείλα ηα θξάηε φπνπ δελ έρεη αλαγλσξηζζεί ε απψιεηα ηεο 

απφιαπζεο ηεο δσήο – αλαςπρήο ζαλ μερσξηζηφ ηνκέα απνδεκηψζεσλ, νη παζφληεο 

είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ιάβνπλ επαξθή απνδεκίσζε γηα ηε βιάβε ηνπο. 

ηελ Διιάδα, παξά ην γεγνλφο φηη ν ηνπξηζκφο απνηειεί ηε «βαξηά βηνκεραλία» ηεο 

ρψξαο, απ’ φπνπ αληιείηαη πνιχηηκν ζπλάιιαγκα θαη κέζσ απηνχ δνπλ εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο, απνηειψληαο ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, κίαο ρψξαο πνπ γέλλεζε ηνλ πνιηηηζκφ, δελ ππάξρεη 

έλαο ζπκπαγήο λφκνο γηα ην ζέκα ησλ απνδεκηψζεσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο 

ηεο απφιαπζεο ηεο δσήο - αλαςπρήο, αιιά ην θελφ απηφ αλαπιεξψλεηαη ζε θάπνην 

βαζκφ απφ ηελ χπαξμε πιεηάδαο εζσηεξηθψλ λφκσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ 

δηεζλείο θαη Ζπεηξσηηθέο πκβάζεηο θαη θαλνληζκνχο. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο δελ πξνζηαηεχνληαη επαξθψο, 

αληηζέησο κάιηζηα παξέρεηαη επαξθήο λνκνζεηηθή πξνζηαζία, πιελ φκσο απαηηείηαη ε 

ζπλδξνκή «εηδηθνχ» - ηνπ λνκηθνχ γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο φπνηαο απαίηεζεο. 

Ζ πιεζψξα λφκσλ θαη δηαηάμεσλ, ε δηαθνξά ζηνπο νξηζκνχο πνπ απνδίδνληαη ζε θάζε 

έλαλ απφ ηνπο «ζπληειεζηέο» ελφο ηαμηδίνπ, πξνθαιεί ηνπιάρηζηνλ ζχγρπζε ζηνλ 

πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, ν νπνίνο εάλ δελ απεπζπλζεί ζηνλ εηδηθφ 

(δηθεγφξν) γηα ηελ νξζή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ππεξάζπηζε - ππνζηήξημε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ είλαη δπλαηφλ φρη κφλν λα κεησζνχλ λα δηθαηψκαηά ηνπ (δει. ην 

χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ιάβεη), αιιά θηλδπλεχεη αθφκε λα ηελ απνιέζεη απφ ηελ 

χπαξμε ξεηξψλ απνθιεηζκνχ επζχλεο ή πεξηνξηζκνχ απηήο, ξήηξεο νη νπνίεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο  είλαη θαηαρξεζηηθέο θαη άθπξεο. 

ηα πιαίζηα ηεο βιάβεο απηήο, ή γηα λα ηεζεί νξζφηεξα «ζπληειεζηέο» ή ππαίηηνη ηεο 

βιάβεο απηήο κπνξεί λα είλαη, εθηφο απφ ηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε, φινη νη 

εκπιεθφκελνη ζηελ δηακφξθσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδίνπ, αξρίδνληαο απφ 

ηελ δηαθήκηζε απηή θαζ’ απηή, ηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε, ηφζν ζηελ ρψξα απ’ φπνπ 

πξνέξρεηαη ν «επηζθέπηεο» φζν θαη ζηελ ρψξα πνπ επηζθέπηεηαη, νη ζπληειεζηέο ηεο 

αλαςπρήο – ηα κέζα κε άιια ιφγηα ηεο αλαςπρήο, δειαδή νη κεηαθνξείο (αεξνπιάλν, 

πινίν, ιεσθνξείν, απηνθίλεην), νη μελαγνί, ηα θαηαιχκαηα, νη ρψξνη εζηηάζεσο θαη 
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δηαζθέδαζεο, νη ρψξνη εθζέζεσλ θαη κνπζεία, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, θαζψο θαη 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο πνπ επηζθέπηεηαη ν πειάηεο, λνψληαο 

εδψ ηνλ Κξαηηθφ Μεραληζκφ θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
4

. 

ε έλα πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη ζηνλ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ελππάξρνπλ 

φια ηα παξαπάλσ, ε δε εζηθή βιάβε πνπ κπνξεί λα ππνζηεί έλαο ηέηνηνο πειάηεο, 

κπνξεί λα εκπιέθεη θάζε έλαλ ή θαη φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, αθνχ ν πειάηεο 

ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο δχλαηαη λα έρεη κία ζχκβαζε κε κφλν ηελ επηρείξεζε ή 

δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο κε θάζε έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο. Δίηε επζχλνληαη φινη 

αλεμαηξέησο είηε έλαο απφ απηνχο ηνπο θνξείο, ε λνκηθή δηάζηαζε ηεο επζχλεο θαη ηεο 

ελ ηέιεη ηθαλνπνίεζεο ηνπ επηζθέπηε γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ έρεη ππνζηεί, είλαη ίδηα, 

πιελ φκσο γηα λα αλαδεηεζεί νξζά ε επζχλε απηή, πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε ζηελ 

επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηαμηδίνπ πνπ ζα αθνινπζήζεη έλαο επηζθέπηεο δειαδή, εάλ 

ζα επηιέμεη έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα ηαμηδίνπ φπνπ φια ζπκπεξηιακβάλνληαη (all 

inclusive) ζην έλα θαη κνλαδηθφ ηίκεκα πνπ θαηέβαιε ν επηζθέπηεο ζην πξαθηνξείν ηεο 

ρψξαο απ’ φπνπ πξνέξρεηαη ή ζην πξαθηνξείν ηεο ρψξαο πνπ επηζθέπηεηαη, αθνχ 

πιένλ ε επηινγή θαη πιεξσκή ελφο πξνγξάκκαηνο ηαμηδίνπ κπνξεί λα γίλεη κέζσ 

δηαδηθηχνπ ζε πξαθηνξείν ην νπνίν επξίζθεηαη ρηιηάδεο κίιηα καθξηά απφ ηελ ρψξα 

πξνέιεπζεο ηνπ επηζθέπηε, ή ζηελ επηινγή κφλν κεηαθνξάο θαη δηακνλήο, ή ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ ν επηζθέπηεο, επηζθεπηφκελνο δηάθνξα ηνπξηζηηθά γξαθεία – 

πξαθηνξεία ιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο απφ απηά γηα ην ηφπν πξννξηζκνχ ηνπ, ρσξίο 

λα θαηαβάιεη θάπνην ηίκεκα, θαη επηιέγεη λα θηλεζεί εληειψο απηφλνκα θάλνληαο 

θξαηήζεηο ν ίδηνο ζην φλνκά ηνπ, βαζηδφκελνο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε απφ ηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θάλνληαο θξάηεζε ζηα κέζα κεηαθνξάο, αλαδεηψληαο εθείλνο 

ην θαηάιπκα ζην νπνίν ζα δηακέλεη θιπ. 

Σν παξφλ έξγν δελ ηείλεη λα μεθχγεη απφ ην ζθνπφ ηνπ αλαιψλνληαο εαπηφλ ζε λνκηθέο 

ζθέςεηο θαη ζεσξίεο, νχηε λα ππνθαηαζηήζεη ηα λνκηθά ζπγγξάκκαηα πνπ αζρνινχληαη 

κε απηφ ην δαηδαιψδεο λνκηθφ ζέκα, αιιά, έρνληαο ππ’ φςηλ ην πεξηνξηζκέλν ηνπ 

ρψξνπ θαη ηεο έθηαζεο, λα πεξηγξάςεη φζν ην δπλαηφλ πην πεξηεθηηθά ηηο κνξθέο, θαη 

ηελ δπζθνιία ζηελ απνηίκεζε ηνπ φξνπ, ηεο Ζζηθήο Βιάβεο, ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ πειάηε ηεο θαη ηεο κεηαμχ ησλ ζχκβαζεο, ην 

Ννκνζεηηθφ Πιαίζην ζηελ Διιάδα πνπ δηέπεη ηελ επηδίσμε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

ιφγσ εζηθήο βιάβεο, ηελ ππαγσγή ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζε πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θαη ηελ εκπεηξία ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ θάλνληαο εθηελή αλαθνξά ζε 

                                                   
4. Φπρνκάλεο, Σνπξηζηηθφ Γίθαην, 2003 
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πεξηπησζηνινγία Δζληθή, κέζσ ηεο νπνίαο θαηαδεηθλχεηαη ε ινγηθή εθαξκνγήο ηεο 

απνδεκίσζεο αιιά θαη ε έλλνηα απηήο σο κέζν ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ 

πθίζηαηαη ν πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ επζπλψλ ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο πξνο απηήλ θαη ηέινο, ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη δηεζλψο γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηνπξηζηψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

 

Οξηζκόο Ηζηθήο Βιάβεο θαη Ιζηνξηθή εμέιημε ηεο Υξεκαηηθήο 

Ιθαλνπνίεζεο ιόγσ Ηζηθήο Βιάβεο 

 

 

Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ν φξνο εζηθή βιάβε θαη παξάιιεια 

γίλεηαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ φξνπ αλαθνξηθά κε ηνλ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε θαη ν νξηζκφο ηεο 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο. 

 

Οξηζκόο ηεο Ηζηθήο Βιάβεο 

Ο φξνο «εζηθή βιάβε» ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ άπισλ αγαζψλ θαη 

δηθαησκάησλ ελφο αλζξψπνπ ηα νπνία πξνζβάιινληαη απφ ακειή ή δφιηα  

ζπκπεξηθνξά άιινπ, βιάβε ε νπνία σο κε πιηθή δελ απνθαζίζηαηαη, αιιά 

απνδεκηψλεηαη αλάινγα κε ην χςνο θαη κέγεζνο ηεο πξνζβνιήο ηεο
5

. Ζ πξνζβνιή 

απηή αλαθέξεηαη ζηελ βιάβε πνπ πθίζηαηαη θάπνηνο γηα θπιεηηθέο ή / θαη γελεηηθέο 

δηαθξίζεηο, γηα απψιεηα εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, γηα απψιεηα πεξηνπζίαο, γηα 

θαζπζηέξεζε είζπξαμεο ακνηβήο, γηα κείσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, γηα δπζθήκηζε, 

γηα πξνζβνιή ηεο ηηκήο θαη ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ, ηεο «αγλφηεηάο» ηνπ, αθφκε γηα 

απψιεηα ηεο απφιαπζεο ηεο δσήο – αλαςπρήο
6

. Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε, πνπ είλαη θαη 

ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ κείσζε ηεο αλαςπρήο σο 

απνηέιεζκα θαθήο πιεξνθφξεζεο, ειαηησκέλεο πνηφηεηαο θνθ, (πνπ αλαπηχρζεθε ηα 

ηειεπηαία είθνζη ρξφληα) φζν θαη ηελ κείσζε ή απψιεηα  ηεο απφιαπζεο ηεο αλαςπρήο 

σο απνηέιεζκα ζσκαηηθήο βιάβεο ή απνζηέξεζεο άιισλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

απφξξνηα ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο.  

ηνλ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ν φξνο «εζηθή βιάβε» αλαθέξεηαη ζην, θαη 

πεξηιακβάλεη ην, ζχλνιν ησλ άπισλ ζπλαηζζεκάησλ - δηθαησκάησλ ηνπ φπσο ε 

                                                   
5. Abele, Emotional Distress: Proving Damages, 2003 

6. Kircher, The Four Faces of Tort Law: Liability for Emotional Harm, 2006 
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αλαςπρή, ε απφιαπζε, ε επηπρία, ε επδαηκνλία θιπ. Ζ πξνζβνιή απηψλ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πξνθαιεί ηελ δεκηνπξγία θαη ππξνδνηεί ηελ θπξίεπζε ηνπ ςπρηθνχ 

θφζκνπ ηνπ πειάηε απφ πιήζνο άιισλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο είλαη ε ζηελνρψξηα, ε 

απνγνήηεπζε, ν πφλνο, ε ζιίςε θιπ. πλαηζζήκαηα εθ δηακέηξνπ αληίζεηα εθείλσλ πνπ 

πξνζδνθνχζε λα αηζζαλζεί θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδίνπ ηνπ. Ζ αλφξζσζε απηψλ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ επηδεηεί θαη δηθαηνχηαη λα ιάβεη ν πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο δεκηνπξγεί ην ζπλαίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο, ηεο αλαθνχθηζεο, ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ πεξί αηζζήκαηνο Γηθαίνπ δηα ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο θνθ.
7

. 

Σν θπξίαξρν ζπλαίζζεκα πνπ πξνζβάιιεηαη ζηνλ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

είλαη ε απψιεηα ηεο απφιαπζεο ηεο δσήο.  

 

Ιζηνξηθή Δμέιημε ηεο Υξεκαηηθήο Ιθαλνπνίεζεο ιόγσ Ηζηθήο Βιάβεο 

Σα δηθαζηήξηα, αξρηθά, έδηδαλ απνδεκηψζεηο ζε ππνζέζεηο κφλν φπνπ πθίζηαην πφλνο, 

βάζαλν θαη δηέθξηλαλ πάληνηε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ απφ ηελ ςπρηθή 

νδχλε, γηα ηελ νπνία ζπάληα απέλεηκαλ μερσξηζηή απνδεκίσζε. Απφ ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο,  γίλεηαη ζαθέο 

φηη ε λνκνινγία αξρίδεη λα απνδέρεηαη κφλν ην 18ν αηψλα ηελ αμίσζε γηα ηθαλνπνίεζε 

ηεο κε πεξηνπζηαθήο δεκίαο
8
. 

Οη πξψηεο πεξηπηψζεηο φπνπ δφζεθαλ απνδεκηψζεηο απηνχ ηνπ είδνπο, νη ιεγφκελεο 

κε νηθνλνκηθέο απψιεηεο (Non-economic losses ή non-pecuniary loss), εζηθή βιάβε γηα 

ςπρηθή νδχλε, ήηαλ απφ ηα Αγγιηθά Γηθαζηήξηα ηνπ 18νπ αηψλα φηαλ ν παζψλ είρε 

ππνζηεί – δερζεί «ηεξάζηην καξηπξηθφ πφλν» («great excruciating pain»)
9
, ηφζν ηνπ 

ζψκαηνο φζν θαη ηνπ κπαινχ. Βέβαηα νη απνδεκηψζεηο απηέο δελ είραλ ηνλ 

απνθαηαζηαηηθφ ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ηεο απνδεκίσζεο αιιά πεξηζζφηεξν ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο πνηλήο ζηνλ αδηθνπξαγήζαληα.  

ηελ αληίπεξα φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ, ζηνλ Νέν Κφζκν, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, ε αληηκεηψπηζε ήηαλ φκνηα. ηελ ππφζεζε Columbus v. Strassner
10

, ην 

αλψηαην δηθαζηήξην ηεο Πνιηηείαο ηεο Ηλδηάλαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ απνθάζηζε 

                                                   
7. Φπρνκάλεο, Σνπξηζηηθφ Γίθαην, 2003 

8. Παηεξάθεο, Ζ Υξεκαηηθή Ηθαλνπνίεζε ιφγσ Ζζηθήο Βιάβεο, 2001 

9. Swedloff & Huang, Tort Damages and the New Science of Happiness, 2009 

10. Warren, Damages: Measure of Damages for Personal Injury: Inability to Enjoy Life as an 

Element of Damage, 1939  
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φηη ην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην θαθψο θαηεχζπλε ηνπο έλνξθνπο φηη κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ ππ’ φςηλ ηνπο «ηελ απψιεηα ηεο απφιαπζεο ηεο δσήο ηελ νπνία ππέζηε ν 

ζπγθεθξηκέλνο ελάγσλ σο ζπλέπεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελαγνκέλνπ» ιέγνληαο φηη 

νη έλνξθνη δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ νξηζκφ ζηελ «απψιεηα ηεο απφιαπζεο ηεο δσήο» 

πφζν κάιινλ λα εθηηκήζνπλ ρξεκαηηθά ηελ απψιεηα ηέηνηαο απφιαπζεο, θαη ζπλέρηζε 

ην Γηθαζηήξην ιέγνληαο φηη ππάξρεη αλππέξβιεηε δπζθνιία ζηνλ ππνινγηζκφ 

απνδεκίσζεο γηα ηελ απψιεηα ηεο πξνζσπηθήο απφιαπζεο. 

Ζ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, επέθηεηλε ηελ έλλνηα ηεο 

απνδεκίσζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο απφ ηνλ «ηεξάζηην καξηπξηθφ πφλν» αθφκε θαη γηα 

αθεξεκέλεο έλλνηεο πξνζβνιήο δηθαησκάησλ, δηθαησκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ 

ζθαίξα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ σο θνξέα φρη κφλν ππνρξεψζεσλ αιιά 

θαη δηθαησκάησλ, φπσο ε ηηκή, ε ειεπζεξία, ε αγλεία, ην φλνκα, νηθνγελεηαθά 

δηθαηψκαηα, ή δηθαηψκαηα θαηά ηα νπνία ην αληηθείκελν πνπ ζίγεηαη έρεη κφλν 

ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα ην δηθαηνχρν (ι.ρ. νηθνγελεηαθφ θεηκήιην)
11

. 

Δπί παξαδείγκαηη, ζηελ ππφζεζε Constantine v London Imperial Hotels Ltd (1944)
12, ν 

παζψλ ήηαλ έλαο αζιεηήο ηνπ θξίθεη απφ ηηο Γπηηθέο Ηλδίεο, πξφζσπν ζρεηηθά 

δηάζεκν, ζηνλ νπνίν απαγνξεχηεθε ε δηακνλή ζε μελνδνρείν εμ αηηίαο ηεο θαηαγσγήο 

θαη ηνπ ρξψκαηφο ηνπ αλ θαη ππήξραλ δηαζέζηκα δσκάηηα ζε απηφ. Αλαγθάζηεθε λα 

κεηαβεί θαη λα δηακείλεη ζε άιιν μελνδνρείν ηεο ηδίαο εηαηξείαο. Ο παζψλ άζθεζε 

αγσγή ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ άξλεζή ηνπο λα ηνλ δερζνχλ ζην πξψην 

μελνδνρείν.  Ζ ελαγφκελε εηαηξεία ηζρπξίζηεθε φηη εθπιήξσζε ηα θαζήθνληα θαη 

ππνρξεψζεηο ηεο σο παλδνρέαο πξνο ηνλ παζφληα παξέρνληάο ηνπ δηακνλή ζε άιιν 

μελνδνρείν ηεο εηαηξείαο. Σν δηθαζηήξην θξίλνληαο φηη ν παλδνρέαο έρεη μερσξηζηέο 

ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ζε θάζε έλα απφ ηα μελνδνρεία ηνπ θαη ε ππνρξέσζε πνπ 

δελ εθπιεξψζεθε ζην έλα δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ εθπιήξσζή ηεο ζε άιιν μελνδνρείν, 

θαηαδίθαζε ηνλ μελνδφρν, επεηδή ε ελέξγεηά ηνπ απηή ήηαλ ζε αληίζεζε κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ Βξεηαλψλ πνιηηψλ (ππνθεηκέλσλ) ηα νπνία είλαη ίδηα γηα φινπο, φηη 

δειαδή θάζε Βξεηαλφο πνιίηεο κπνξεί λα δηακέλεη ζε μελνδνρείν ηεο αξεζθείαο ηνπ θαη 

φηη ν μελνδφρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα ηνπ αξλεζεί ηε δηακνλή γηα ιφγνπο θπιεηηθνχο. Ζ 

απνδεκίσζε ηνπ παζφληνο πεξηνξίζηεθε ζην πνζφ ησλ 5 γθηλεψλ κφλν δηφηη απέηπρε ν 

ελάγσλ λα απνδείμεη πεξαηηέξσ βιάβε. Άιισζηε φπσο δέρζεθε θαη ην δηθαζηήξην ηφηε, 

ν ελάγσλ δηαλπθηέξεπζε ηειηθά ζε μελνδνρείν, ζπλεπψο δελ ππήξρε ιφγνο γηα 

πεξαηηέξσ απνδεκίσζε. Δάλ είρε απνδείμεη ν ελάγσλ φηη είρε ππνζηεί πεξαηηέξσ εζηθή 

                                                   
11. Φίιηνο, Δλνρηθφ Γίθαην, Γεληθφ Μέξνο, 2007 

12. Swedloff & Huang, Tort Damages and the New Science of Happiness, 2009 
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βιάβε, απφ κείσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ή απφ κείσζε ηεο απφιαπζεο ηεο 

αλεκπφδηζηεο παξακνλήο θαη ηεο πεξαηηέξσ ηαιαηπσξίαο ηνπ πνπ είρε ππνζηεί 

απεξρφκελνο απφ ην έλα μελνδνρείν θαη θαηεπζπλφκελνο ζην άιιν, φηη απηή ε 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπαπζή ηνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζσκαηηθή ηνπ θφπσζε κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα απνδψζεη ηα αλακελφκελα ζε αγψλα, ηφηε ζα κπνξνχζε 

λα θεξδίζεη θαη πεξαηηέξσ απνδεκίσζε γηα ην ιφγν απηφ. 

Αλέθαζελ βέβαηα, φπσο πξνειέρζε, ε έλλνηα ηεο απνδεκίσζεο θαη ην πνζφ απηήο 

ελαπφθεηηαη ζην θπζηθφ Γηθαζηή ηεο θάζε ππφζεζεο θαη θαηά πφζν εθείλνο 

αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηεο εζηθήο βιάβεο θαη ην βαζκφ ηεο πξνζβνιήο ηεο. ηα 

θξάηε πνπ έρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηνλ Θεζκφ ησλ Δλφξθσλ θαη ζε πνιηηηθέο ππνζέζεηο 

φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ν Καλαδάο θαη ε Αγγιία, ππάξρεη πεξηνξηζκφο 

ζηηο αξκνδηφηεηέο ησλ φηαλ πξφθεηηαη λα θξηζεί ζέκα απνδεκίσζεο γηα εζηθή βιάβε. 

ηελ Αγγιία γηα παξάδεηγκα, ε Δπηηξνπή Νφκσλ ηεο Αγγιίαο, The Law Commission, 

ζην ππ’ αξηζκφλ 257
13 έγγξαθφ ηεο κε ζέκα ηελ αχμεζε απνδεκηψζεσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο εζηθήο βιάβεο αλαθέξεη φηη ε εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο απνδεκίσζεο πνπ 

ζα δνζεί, είηε αθνξά απνδεκίσζε γηα ζσκαηηθέο βιάβεο είηε αθνξά απνδεκίσζε γηα κε 

νηθνλνκηθή βιάβε, δελ πξέπεη λα θξίλεηαη απφ ηνπο ελφξθνπο αιιά κφλν απφ ην 

Γηθαζηή, κάιηζηα ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν εθηηκήζεθε φηη πξέπεη λα ππάξμεη αχμεζε 

ζηηο απνδεκηψζεηο, ε νπνία φκσο αχμεζε αθέζεθε λα θξίλεηαη απφ ηα Γηθαζηήξηα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα Δθεηεία ή ηε Βνπιή ησλ Λφξδσλ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη 

νξζή αληαπφθξηζε ηφηε ε επηηξνπή ζα ζθεθζεί ηελ δεκηνπξγία λνκνζεηηθήο 

παξέκβαζεο γηα λα εμηζνξξνπεζνχλ νη δηαθνξέο. 

Οη λνκηθέο ζεσξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ απνδεκίσζε γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ 

πθίζηαηαη θάπνηνο, είηε απηή αθνξά απψιεηα απφ θάηη ζπγθεθξηκέλν ην νπνίν ζα 

ζηεξεζεί θάπνηνο γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ (απψιεηα φξαζεο, απψιεηα ηθαλφηεηαο 

πξνο εξγαζία θιπ), είηε απηή αθνξά θάηη ιηγφηεξν (πξνζβνιή, απψιεηα κίαο 

παξάζηαζεο ζε ζέαηξν, απψιεηα ηαμηδίνπ θιπ) δελ πξνηείλνπλ θαλέλαλ ζηαζεξφ 

νξηζκφ ηεο εζηθήο βιάβεο, νχηε ζαθέζηαηα κνλάδα κέηξεζήο ηεο, αιιά αθήλνπλ ζηνλ 

Γηθαζηή ην δηθαίσκα λα εθηηκήζεη ηα γεγνλφηα θαη ηα δεδνκέλα ηεο θάζε κίαο 

πεξίπησζεο μερσξηζηά, κεηξψληαο πάληα ην βαζκφ δπζθνξίαο, δπζηπρίαο πνπ 

πξνθιήζεθε ζηνλ αδηθεζέληα.  

                                                   
13. The Law Commission: Damages For Personal Injury: Non-Pecuniary Loss, 1998 
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Ζ γεληθή έλλνηα ζηελ απνδεκίσζε γηα ηελ εζηθή βιάβε είλαη ε επαλαθνξά ηνπ ζηγέληνο 

πξνζψπνπ ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε. Ζ απνδεκίσζε ινηπφλ έρεη απνθαηαζηαηηθφ 

ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ζηγέληνο κε ηελ παξνρή κέζσλ γηα 

απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπ δεκηνπξγήζεθε θαη γηα 

ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δλ αληηζέζεη ινηπφλ κε ηελ πιηθή δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζε θάπνηνλ θαη ε 

νπνία έρεη ζπγθεθξηκέλε αμία, ε βιάβε πνπ πξνθαιείηαη ζε εζηθέο αμίεο φπσο αλσηέξσ 

παξαηεξήζεθε δελ έρεη αθξηβή ρξεκαηηθή αμία θαη επνκέλσο ππάξρεη  δπζρέξεηα σο 

πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εθηάζεσο ηεο απνδεκίσζεο.   

Ο ζπκφο, ε ζηελνρψξηα, ε δπζθνξία, ε απνγνήηεπζε δελ απνηηκψληαη ζε ρξήκα, φπσο 

αζθαιψο θαη ν ρακέλνο ρξφλνο. Όκσο θαη εδψ ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο 

απνδεκίσζεο κε ηε κνξθή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη «λα ζπληειέζεη ζηελ κείσζε 

ή αθφκε θαη ζηελ εμάιεηςε ηνπ ςπρηθνχ ηξαπκαηηζκνχ απφ ηελ πξνζβνιή κε ηε 

δεκηνπξγία αηηίαο πξνο θάπνηα ςπρηθή επθνξία, θαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ ζηγέληα ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, πνπ απαηηείηαη, γηα λα ππεξληθήζεη ή λα κεηψζεη ηνπο ςπρηθνχο 

πφλνπο ηνπο νπνίνπο απηφο ππέζηε»
14

. πληειείηαη φκσο ν ζθνπφο φηαλ ν ζηγείο έρεη 

νηθνλνκηθή επξσζηία θαη δελ εμαξηάηαη ε κείσζε ηνπ ςπρηθνχ ηνπ πφλνπ απφ ηε 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε; πληειείηαη φκσο ν ζθνπφο φηαλ ν ηαμηδηψηεο δπζαξεζηεζεί 

απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξείραλ ή απψιεζε ηηο δηαθνπέο ηνπ ή κέξνο απηψλ απφ 

ππαηηηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ή ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αλαςπρήο ηνπ, π.ρ. 

κεηαθνξηθά κέζα θιπ; Δίλαη δπλαηφλ λα απνηηκεζεί ν ρξφλνο πνπ απψιεζε θαη ν 

νπνίνο πέξαζε ζηε ζθαίξα ηεο ηζηνξίαο, αθνχ ν ρξφλνο δελ μαλαγπξίδεη πίζσ; 

Αζθαιψο θαη φρη. Δδψ ινηπφλ ν απνθαηαζηαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο απνδεκίσζεο 

δηαιακβάλεη ηνλ αξρηθφ ηεο ραξαθηήξα, απηφ ηεο πνηλήο ζηνλ αδηθνπξαγήζαληα ψζηε 

λα κελ επαλαιεθζεί φκνην πεξαζηηθφ ζε άιινλ. 

πλνςίδνληαο ε κνξθή ηεο απνδεκίσζεο έρεη θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πνηλήο ζηνλ 

αδηθνπξαγήζαληα θαη ηνλ απνθαηαζηαηηθφ ραξαθηήξα ζηνλ ζηγέληα. Λφγσ ηνπ 

δπζδηάθξηηνπ ηεο έλλνηαο ηεο εζηθήο βιάβεο, ε πξνζβνιή ηεο θαη ην χςνο ηεο 

απνδεκίσζεο πνπ ηειηθψο επηδηθάδεηαη θξίλεηαη, θαη πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε θξίζε ηνπ, 

απφ ηνλ Γηθαζηή ηεο θάζε ππφζεζεο. 

Απηή ε ειεπζεξία ζηνλ Γηθαζηή λα θξίλεη ηελ θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά, δεκηνχξγεζε 

πεξηπησζηνινγία, ε νπνία αλαιχεηαη θαησηέξσ, δεκηνπξγψληαο απφ κφλε ηεο κία 

                                                   
14. Παηεξάθεο, Ζ Υξεκαηηθή Ηθαλνπνίεζε ιφγσ Ζζηθήο Βιάβεο, 2001 
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ζηαζεξή ζηελ εθηίκεζε ηεο εζηθήο βιάβεο θαη ηελ απνηίκεζε ηεο απνδεκίσζεο.  Πξηλ 

φκσο αλαθεξζεί ε παξνχζα κειέηε  ζε απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πεξηγξαθνχλ θαη λα 

αλαιπζνχλ νη έλλνηεο ηνπ πειάηε θαη ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαζψο θαη ην λνκηθφ 

θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηε ζρέζε ηνπ πειάηε κε απηήλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 

 

Η έλλνηα ηεο ηνπξηζηηθή επηρείξεζεο ηνπ πειάηε ηεο θαη 

ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ε κεηαμύ ησλ 

ζύκβαζε 

 

 

Δηζαγσγή 

ε απηφ ην θεθάιαην, δίλνληαη νη έλλνηεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ πειάηε 

ηεο θαη θαζψο θαη ζπλαθψλ ελλνηψλ κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Παξνπζηάδεηαη ν ξφινο 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ επηινγή θαη νξγάλσζε ησλ δηαθνπψλ θαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ 

πξνζηαηεχεη ηνπο θαηαλαισηέο πνπ ζρεδηάδνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπ βάζεη απηνχ αιιά θαη 

βάζεη ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν θεθάιαην έρνληαο δψζεη κία ζθαηξηθή 

ελλνηνινγηθή εηθφλα ησλ ηνπξηζηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ λνκηθψλ ζεζκψλ πνπ ηηο 

πιαηζηψλνπλ, θαηαιήγεη ζε κία πξαγκαηηθή πεξίπησζε απψιεηα αλαςπρήο. 

 

 

 Οξηζκόο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ πειάηε ηεο  

Ο πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο είλαη είηε θπζηθφ είηε λνκηθφ πξφζσπν, 

αιινδαπφ ή εκεδαπφ, πνπ επηιέγεη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδίσλ γηα ιφγνπο αλαςπρήο, ζεξαπεπηηθνχο ή 

αθφκε θαη επαγγεικαηηθνχο. 

Σνπξηζηηθή επηρείξεζε θαιείηαη ν «νξγαληζκφο» εθείλνο πνπ παξέρεη ζηνλ πειάηε ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα κέζα γηα ην κέξνο πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεθζεί, είηε απηά αθνξνχλ 

ηα κεηαθνξηθά κέζα, είηε ηα θαηαιχκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηε δηαηξνθή, ηελ 

μελάγεζε θιπ.  

ηελ έλλνηα ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο εληάζζνληαη ηα γξαθεία – πξαθηνξεία 

ηαμηδίσλ, ηα κεηαθνξηθά κέζα, νη ρψξνη δηακνλήο θαη ζίηηζεο, ηα ζθάθε αλαςπρήο θιπ. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξψηνο ελ Διιάδη νξηζκφο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο δφζεθε ην 

1938 κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 16/18-1-1938
15 

ζρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ή ρξήζεσλ σο «ηνπξηζηηθψλ», κε ην νπνίν ζεσξνχληαλ σο ηνπξηζηηθή ε 

επηρείξεζε ή ην θαηάζηεκα πνπ κπνξεί λα παξέρεη εμππεξεηήζεηο ζε ηαμηδηψηεο ή 

παξαζεξηζηέο, έρνληαο ζρεηηθή πξνο ηνχην άδεηα απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, ηφηε ην 

Τθππνπξγείν Σχπνπ θαη Σνπξηζκνχ ηψξα ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ16. 

Με ηνλ άξζξν 2 Ν.2160 ηνπ 1993
17 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ 

3498/2006)
18

, επηρεηξήζεθε απαξίζκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ 

έλλνηα ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ζπκπεξηιακβάλεη: 

Α. Τοςπιζηικά καηαλύμαηα, δειαδή, ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππνδνρήο ηνπξηζηψλ 

θαη παξνρήο ζε απηνχο δηακνλήο θαη άιισλ ζπλαθψλ πξνο ηε δηακνλή ππεξεζηψλ, 

φπσο εζηίαζε, ςπραγσγία, αλαςπρή, άζιεζε θαη δηαθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε 530992/1987 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Δ.Ο.Σ. κε 

ζέκα ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
19

, σο εμήο:  

1.«Κχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα», ήηνη μελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ, ηχπνπ ΜΟΣΔΛ, 

ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, θαζψο θαη  νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο 

θαηαζθελψζεηο κε ή ρσξίο νηθίζθνπο (ΚΑΜΠΗΝΓΚ).  

2.«Με θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα», ήηνη ηνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο ή 

θαηνηθίεο, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ζε ζπγθξφηεκα κέρξη 10 δσκαηίσλ, ελνηθηαδφκελα 

επηπισκέλα δηακεξίζκαηα.  

                                                   
15.Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 16/18-1-1938.  

16.Τπήξραλ θαη παιαηφηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ πιελ φκσο απηέο 

εζηίαδαλ ηελ κέξηκλά ηνπο ζηνπο μελνδφρνπο θαη ζηα θαηαιχκαηα ελ γέλεη, φπσο ν Ν. 

5205/1931 Πεξί επζχλεο θαη πξνζηαζίαο ησλ μελνδφρσλ, ν Α.Ν. 431/1937 Πεξί δηαηάμεσλ 

αθνξσζψλ εηο ηνλ έιεγρνλ ησλ Ξελνδνρείσλ θαη ηελ πξνζηαζίαλ ηεο πειαηείαο απηψλ, ην 

Β.Γ. ηεο 23 Απξ. / 7 Μαΐνπ 1937) Πεξί απαγνξεχζεσο κεηαηξνπήο νησλδήπνηε νηθνδνκψλ 

εηο Ξελνδνρεία, ην (Β. Γ. ηεο 25 Ννεκ./7 Γεθ. 1937) Πεξί ηίηισλ μελνδνρείσλ θαη 

κεηαγελέζηεξα ν Α.Ν. 1108/1938 Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ Α.Ν. 

431/1937 θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ, ην Β. Γ. ηεο 26 Φεβξ. / 9 Μαξη. 1938 Πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο ηνπ απφ 27 Απξ. 1937 Β. Γ. πεξί εθδφζεσο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο, θαηαηάμεσο 

θαη ραξαθηεξηζκνχ μελνδνρείσλ θαη ην Β. Γ. ηεο 1/7 Ννεκ. 1938 Πεξί πξνζφλησλ μελνδφρσλ 

θαη μελνδνρείσλ. 

17. ΦΔΚ Α΄ 118/1993 

18. ΦΔΚ Α΄ 230/2006 

19. ΦΔΚ Β΄ 557/1987 
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3.«Υψξνη νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζεο κε ή ρσξίο νηθίζθνπο, μελψλεο λεφηεηαο.» 

4.«Δγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο» φπσο ζπλεδξηαθά θέληξα, 

ρηνλνδξνκηθά θέληξα, θέληξα ηππηθνχ ηνπξηζκνχ, αεξνζεξαπεπηήξηα θαη 

πδξνζεξαπεπηήξηα, ζπλνδεπηηθέο απηψλ εγθαηαζηάζεηο, φπσο θαηαιχκαηα, ρψξνη 

αζιεηηθψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θέληξα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, σο θαη 

γξαθεία εθκεηάιιεπζεο ζθαθψλ αλαςπρήο. 

Β. Τοςπιζηικά γπαθεία ( άξζξν 1 ηνπ Ν. 393/1976 )
20

 Πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 

Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 288/1991
21

 ζε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηελ Οδεγία 82/470 ΔΟΚ
22

), νξίδνληαη σο νη νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο αλαιακβάλνπλ ηε 

κεηαθνξά ή δηαθίλεζε ή δηακνλή κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ αηφκσλ, εληφο θαη 

εθηφο ηεο ρψξαο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο, 

πεξηιακβάλνπλ α) ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ εθδξνκψλ θαη 

πεξηεγήζεσλ εληφο ή εθηφο ηεο ρψξαο, κε ηδηφθηεην ή  κηζζσκέλν κεηαθνξηθφ κέζν ή 

δεκνζίαο ρξήζεο ζαιάζζησλ, αεξνπνξηθψλ, ή ρεξζαίσλ κέζσλ, β) ηε κεζνιάβεζε 

πξνο δηαζθάιηζε ή θαη ελνηθίαζε θαηαιχκαηνο, ζίηηζεο, αλαςπρήο, ςπραγσγίαο θαη 

κέζσλ δηαθίλεζεο, γ) ηε κεζνιάβεζε πξνο έθδνζε εηζηηεξίσλ παληφο κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ, πιελ απηψλ πξνο κεηαλάζηεπζε, δ) ηε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ νξγάλσζε 

πάζεο θχζεσο ζπλεδξίσλ, ε) ηελ παξαιαβή θαη απνζηνιή απνζθεπψλ παληφο 

αηηνχληνο ηνχην αιινδαπνχ ή εκεδαπνχ πεξηεγεηή, ζη) ηε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ 

έθδνζε δηαβαηεξίσλ, πιελ ησλ πξνο κεηαλάζηεπζε, δ) ηελ παξνρή φπνηαο άιιεο 

ππεξεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ, φπσο ε πξνβνιή 

ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ε δηάζεζε εηζηηεξίσλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ πνπ 

δηελεξγνχληαη ππφ ηελ αηγίδα νπ Δ.Ο.Σ. ή άιισλ θνξέσλ. 

Σα Τοςπιζηικά Γπαθεία δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ην Β.Γ. 436/1961
23

 ζε:  

                                                   
20. ΦΔΚ Α΄ 199/1976 

21. ΦΔΚ Α` 102/1991 

22. Οδεγία 82/470/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηεο 29εο Ηνπλίνπ 1982. 

23. ΦΔΚ Α` 111/1961, Β.Γ. ππ` αξηζ. 436 ηεο 25 Ηνπλ./6 Ηνπι.1961. Πεξί ραξαθηεξηζκνχ 

επηρεηξήζεσλ σο «Σνπξηζηηθψλ». 
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α) Σνπξηζηηθά Γξαθεία Γεληθνύ Σνπξηζκνύ ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζθέξνπλ ηηο πξναλαθεξζέληεο  ππεξεζίεο ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εληφο 

θαη εθηφο ηεο Υψξαο ζε εκεδαπνχο θαη αιινδαπνχο,  

β) Σνπξηζηηθά Γξαθεία Δζσηεξηθνύ Σνπξηζκνύ ηα νπνία δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ 

ζε εκεδαπνχο κφλν,  ηηο εμήο ππεξεζίεο: 1) ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε 

πξνγξακκάησλ εθδξνκψλ θαη πεξηεγήζεσλ εληφο ηεο Υψξαο κε ηδηνθηήηνπ ή 

κηζζσκέλν επί ηνχησ κεηαθνξηθφ κέζν ή δεκφζηαο ρξήζεσο  ζαιαζζίσλ, 

αεξνπνξηθψλ ή ρεξζαίσλ κέζσλ. Καη` εμαίξεζε, ζηα θαηαξηηδφκελα σο εμήο 

πξνγξάκκαηα δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ αηνκηθψο θαη αιινδαπνί, ζε θακία φκσο 

πεξίπησζε νξγαλσκέλεο νκάδεο αιινδαπψλ θαη εθφζνλ απηνί κεηαλαζηεχνπλ ζηελ 

πφιε, φπνπ εδξεχεη  ε έδξα ηνπ Γξαθείνπ Δζσηεξηθνχ Σνπξηζκνχ, 2) ζηε 

δηακεζνιάβεζε πξνο εμαζθάιηζε θαηαιχκαηνο, ζηηίζεσο, αλαςπρήο, ςπραγσγίαο θαη 

κέζσλ δηαθηλήζεσο κφλνλ εληφο ηεο ρψξαο, θαη ηέινο ζηελ κεζνιάβεζε πξνο έθδνζε 

εηζηηεξίσλ παληφο δεκνζίαο ρξήζεσο κεηαθνξηθνχ κέζνπ εληφο ηεο ρψξαο.  

γ) Γξαθεία ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ  

δ) Σνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη: εζηηαηφξηα, δπζεζηηαηφξηα, 

θέληξα δηαζθεδάζεσο, θέληξα αλαςπρήο, δαραξνπιαζηεία, θαθελεία, κπαξ, θέληξα - 

πεξίπηεξα αλαςπρήο εμνρηθά ή κε, θαηαζηήκαηα πσιήζεσο εηδψλ ιατθήο ηέρλεο 

θσηνγξαθηθψλ εηδψλ, αξραηνπσιεία, αλζνπσιεία, θνπξεία θαη θνκκσηήξηα, 

ιεσθνξεία ή επηβαηηθά απηνθίλεηα άλεπ κεηξεηνχ θαη απηνθίλεηα-θαληίλεο, 

νπνηαδήπνηε ελ γέλεη επηρείξεζε ή θαηάζηεκα ην νπνίν δχλαηαη λα παξέρεη 

εμππεξεηήζεηο  ζηνπο ηαμηδηψηεο, πεξηεγεηέο ή παξαζεξηζηέο θαη ηέινο ηα γξαθεία πνπ 

παξέρνπλ ηηο αλσηέξσ εμππεξεηήζεηο.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλαθεξφκελα ε έλλνηα ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

πεξηιακβάλεη κία πιεηάδα επαγγεικαηηψλ, ελψ ν πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο  

κπνξεί λα είλαη ν απιφο ηαμηδηψηεο, ν παξαζεξηζηήο πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ αλαςπρή, 

ή ν ηδηαίηεξνο επηζθέπηεο ν νπνίνο θαηεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν κέξνο, ζηελ ίδηα ηνπ 

ηε ρψξα ή ζε άιιε ρψξα, κε ζθνπφ εηδηθφ ηνπξηζκφ, γηα επαγγεικαηηθνχο, 

ζεξαπεπηηθνχο ή αζιεηηθνχο ιφγνπο.  

Ο πειάηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο ηνπ 

ζπκβάιιεηαη είηε κε έλα ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν – γξαθείν γηα φια φζα ζα ζέιεη λα 
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ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηαμίδη ηνπ, ην ιεγφκελν νξγαλσκέλν ηαμίδη ή «παθέην 

ηαμηδίνπ», είηε ζπκβάιιεηαη κε θάζε έλαλ μερσξηζηά απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ηαμηδίνπ 

ηνπ, δειαδή ζπκβάιιεηαη κε έλα ηνπξηζηηθφ γξαθείν γηα ηελ έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπ 

ή ηνπ θαηαιχκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, είηε απ’ επζείαο κε ηνλ αεξνκεηαθνξέα ή 

ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαιχκαηνο, πξνκεζεχεηαη δηάθνξνπο ράξηεο, ζπιιέγεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην κέξνο πνπ ζα επηζθεθζεί, ξπζκίδεη ηνλ ηξφπν ζίηηζήο ηνπ, ηνλ 

ηξφπν δηαθίλεζήο ηνπ, ηα κέξε πνπ ζα επηζθεθζεί θιπ. 

 

 

Οξηζκόο ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ 

Ζ εξκελεία ηνπ φξνπ «νξγαλσκέλν ηαμίδη» δηέθεξε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζεκείν πνπ πξνθαινχζε ζχγρπζε ηφζν ζηελ ηνπξηζηηθή 

επηρείξεζε φζν θαη ζηνλ πειάηε.  

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο κε ηελ Οδεγία 90/314
24 πξνζέγγηζε ηηο λνκνζεηηθέο, 

θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα νξγαλσκέλα 

ηαμίδηα θαη ηηο νξγαλσκέλεο δηαθνπέο θαη πεξηεγήζεηο πνπ πσινχληαη ή πξνζθέξνληαη 

πξνο πψιεζε ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία απηή 

εμεδφζε ην Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 339 ην νπνίν ζπκπεξηέιαβε απηνχζηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε νδεγία.
25  Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία δελ ην έπξαμε «νηθεηνζειψο», σο 

φθεηιε, βάζεη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πνπ αλέιαβε απηνβνχισο φηαλ έγηλε Μέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ζήκεξα Έλσζεο) ην 1981, αιιά αλαγθάζηεθε κεηά απφ 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ θαηφπηλ πξνζθπγήο ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα παξάιεηςε ηεο Διιάδνο λα ζεζπίζεη 

εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο ηηο απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πξνο ζπκκφξθσζή ηεο κε ηελ νδεγία 82/470/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Ηνπλίνπ 1982, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξννξίδνληαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξαγκαηηθή άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο 

ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηηο κε κηζζσηέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

                                                   
24.  Οδεγία 90/314 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηεο 13εο Ηνπλίνπ 1990 γηα ηα νξγαλσκέλα 

ηαμίδηα   θαη ηηο νξγαλσκέλεο δηαθνπέο θαη πεξηεγήζεηο. EU Legislation 31990L0314.doc.  

25. Π.Γ. 339/1996 Πεξί νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 90/314 (ΔΔL 

158/59) γηα ην νξγαλσκέλα ηαμίδηα θαη ηηο νξγαλσκέλεο δηαθνπέο θαη πεξηεγήζεηο 

http://www.eccefpolis.gr/admin/Local%20Settings/Temp/Rar$DI01.453/EU%20Legislation/31990L0314.doc
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απαζρνινπκέλσλ ζε νξηζκέλεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 

πξαθηφξσλ ηαμηδίσλ.
26 

 

Ο φξνο «νξγαλσκέλν ηαμίδη» ή «πξνθαζνξηζκέλνπ ζπλδπαζκνχ» νξίδεηαη απφ ηελ 

Οδεγία 90/314 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα θαη ηηο 

νξγαλσκέλεο δηαθνπέο θαη πεξηεγήζεηο, θαη πξέπεη λα εξκελεχεηαη ππφ ηελ έλλνηα φηη 

πεξηιακβάλεη ηα ηαμίδηα πνπ δηνξγαλψλεη πξαθηνξείν ηαμηδίσλ θαηφπηλ αηηήζεσο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ελφο θαηαλαισηή ή κηαο πεξηνξηζκέλεο νκάδαο 

θαηαλαισηψλ. πγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο «νξγαλσκέλν ηαμίδη» πνπ 

δίδεηαη ζην άξζξν 2, ζεκείν 1, ηεο νδεγίαο, ε νπνία ζθνπεί ηδίσο ζηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ αγνξάδνπλ νξγαλσκέλα ηαμίδηα, αξθεί, αθελφο, ν ζπλδπαζκφο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πσιεί πξαθηνξείν ηαμηδίσλ ζε θαη' απνθνπήλ ηηκή λα 

πεξηιακβάλεη δχν απφ ηηο ηξεηο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε ίδηα δηάηαμε, θαη, 

αθεηέξνπ, ε παξνρή απηή λα ππεξβαίλεη ηηο 24 ψξεο ή λα πεξηιακβάλεη κία 

δηαλπθηέξεπζε. Ο νξηζκφο απηφο δελ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ηα ηαμίδηα πνπ δηνξγαλψλνληαη θαηφπηλ αηηήζεσο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

επηζπκίεο ελφο θαηαλαισηή ή κηαο πεξηνξηζκέλεο νκάδαο θαηαλαισηψλ δελ κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ σο νξγαλσκέλα ηαμίδηα θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο. Ζ εξκελεία απηή 

επηξξσλλχεηαη απφ ηελ νδεγία πνπ πξνβιέπεη φηη, ζε κηα ζχκβαζε φπσο απηή πνπ 

αθνξά ε νδεγία, εκθαίλνληαη νη ηδηαίηεξεο επηζπκίεο πνπ ν θαηαλαισηήο γλσζηνπνηεί 

ζηνλ δηνξγαλσηή ή ζηνλ πσιεηή ηε ζηηγκή ηεο θξάηεζεο, ηηο νπνίεο ακθφηεξνη έρνπλ 

απνδερζεί. 

Γεδνκέλνπ φηη ν φξνο «νξγαλσκέλν ηαμίδη» ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην άξζξν 2, ζεκείν 

1, ηεο νδεγίαο 90/314, γηα ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα θαη ηηο νξγαλσκέλεο δηαθνπέο θαη 

πεξηεγήζεηο πεξηιακβάλεη ηα ηαμίδηα πνπ δηνξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο 

ηνπ θαηαλαισηή, ν φξνο «πξνθαζνξηζκέλνο ζπλδπαζκφο», πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

ίδηα δηάηαμε, θαιχπηεη θαη' αλάγθε ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν ζπλδπαζκφο 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνθχπηεη απφ ηηο επηζπκίεο πνπ εμέθξαζε ν θαηαλαισηήο 

κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία θαη 

ζπλήςαλ ηε ζχκβαζε. Δπνκέλσο, ν φξνο «νξγαλσκέλν ηαμίδη» πξέπεη λα εξκελεχεηαη 

ππφ ηελ έλλνηα φηη πεξηιακβάλεη ηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζπκβάζεσο κεηαμχ ηνπ πξαθηνξείνπ ηαμηδίσλ θαη ηνπ 

θαηαλαισηή. 

                                                   
26.  Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 10

εο
 Γεθεκβξίνπ 1991. – Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαηά ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΤΠΟΘΔΖ C-306/89, πιινγή ηεο 

Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1991 ζειίδα I-05863 



18 

 

Αληηθείκελν ηεο νδεγίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα νξγαλσκέλα 

ηαμίδηα θαη ηηο νξγαλσκέλεο δηαθνπέο θαη πεξηεγήζεηο πνπ πσινχληαη ή πξνζθέξνληαη 

πξνο πψιεζε ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. 

Σν άξζξν 2, ζεκείν 1, ηεο νδεγίαο πξνβιέπεη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο νξγαλσκέλν ηαμίδη νξίδεηαη σο ν πξνθαζνξηζκέλνο ζπλδπαζκφο ηνπιάρηζηνλ 

δχν απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) κεηαθνξά, β) δηακνλή, γ) άιιεο ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο κε ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο κεηαθνξάο ή ηεο δηακνλήο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, εθφζνλ πσιείηαη ή πξνζθέξεηαη πξνο 

πψιεζε ζε κηα ζπλνιηθή ηηκή θαη εάλ ε δηάξθεηα ηεο παξνρήο απηήο ππεξβαίλεη ηηο 24 

ψξεο ή πεξηιακβάλεη δηαλπθηέξεπζε. 

 Σνλίδεηαη επίζεο φηη ε ρσξηζηή ηηκνιφγεζε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαλσκέλνπ 

ηαμηδηνχ δελ απαιιάζζεη ηνλ δηνξγαλσηή ή ηνλ πσιεηή απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο. 

ην ζηνηρείν η_ ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο δηεπθξηλίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε εθφζνλ ηζρχνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

νξγαλσκέλν ηαμίδη, ηα νπνία είλαη ηα εμήο : i ) ηα σξάξηα, νη ελδηάκεζεο ζηάζεηο, νη 

αληαπνθξίζεηο θαζψο θαη ε ζέζε ηνπ ηαμηδηψηε, π.ρ. θακπίλα ή θνπθέηα ζε πινίν, 

θιηλάκαμα ή θνπθέηα ζην ηξαίλν, ii) ην φλνκα, ε δηεχζπλζε θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ 

ηνπ ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ ηνπ δηνξγαλσηή ή/θαη ηνπ πσιεηή, ή, ειιείςεη ηνπηθνχ 

αληηπξνζψπνπ, ην φλνκα, ε δηεχζπλζε θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ 

πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε δπζρεξεηψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ νη αλσηέξσ αληηπξφζσπνη ή θνξείο, πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα δίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή έλαο αξηζκφο ηειεθψλνπ επείγνπζαο 

αλάγθεο, ή θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζα ηνπ επέηξεπε λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ 

δηνξγαλσηή ή/θαη ηνλ πσιεηή, iii) γηα ηα ηαμίδηα θαη ηελ παξακνλή αλειίθσλ ζην 

εμσηεξηθφ, ρνξεγνχληαη ζηνλ θαηαλαισηή πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα έξζεη 

απ' επζείαο ζε επαθή κε ηνλ ελήιηθν ή ηνλ επηηφπνπ ππεχζπλν γηα ηε δηακνλή ηνπ, iv) 

ελεκέξσζε γηα ηε δπλαηφηεηα πξναηξεηηθήο ζχλαςεο αζθαιηζηηθήο ζπκβάζεσο, πνπ 

ζα θαιχπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο καηαηψζεη ην ηαμίδη ή ηα 

έμνδα επαλαπαηξηζκνχ ηνπ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, v) νη ηδηαίηεξεο 

επηζπκίεο πνπ ν θαηαλαισηήο γλσζηνπνηεί ζηνλ δηνξγαλσηή ή ζηνλ πσιεηή ηε ζηηγκή 

ηεο θξάηεζεο, ηηο νπνίεο ακθφηεξνη έρνπλ απνδερζεί. 
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Γηνξγαλσηήο είλαη ην πξφζσπν ην νπνίν, θαηά ηξφπν κε επθαηξηαθφ, δηνξγαλψλεη 

νξηζκέλα ηαμίδηα θαη ηα πσιεί ή ηα πξνζθέξεη πξνο πψιεζε απ' επζείαο κέζσ 

πσιεηή, ελψ Πσιεηήο είλαη ην πξφζσπν πνπ πσιεί ή πξνζθέξεη πξνο πψιεζε ην 

νξγαλσκέλν ηαμίδη πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ν δηνξγαλσηήο. 

Αλεμαξηήησο ηηκήκαηνο ή θαηαιχκαηνο ή κέζνπ κεηαθνξάο ή ηξφπνπ ζχκβαζεο κε ηελ 

νπνία ν πειάηεο επηιέγεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδίνπ ηνπ, ππάξρνπλ θάπνηεο 

ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ελφο ηαμηδίνπ, 

φπσο είλαη ε εηιηθξίλεηα θαη αθξίβεηα ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο πνπ ν θαζέλαο 

πξνσζεί / εθκεηαιιεχεηαη, ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο θαη γεληθφηεξα ε αζθάιεηά ηνπ, ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θιπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο, ν απιφο παξαζεξηζηήο, επηιέγεη ην «νξγαλσκέλν 

ηαμίδη», θαηαβάιιεη έλα ηίκεκα πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηε κεηαθνξά θαη ηε 

δηακνλή ηνπ. ην ζεκείν απηφ ν πειάηεο ζπκβάιιεηαη απ’ επζείαο κε έλαλ θαη κφλν 

αληηζπκβαιιφκελν, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν – πξαθηνξείν. 

Ζ επηινγή ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ γίλεηαη ζπλήζσο είηε κέζσ δηαθήκηζεο ηνπ Γεκνζίνπ 

Φνξέα ηνπ ηφπνπ πνπ ζα επηζθεθζεί, δειαδή κέζσ ζρεηηθήο δηαθήκηζεο ηνπ αξκφδηνπ 

θξαηηθνχ θνξέα, π.ρ. ΔΟΣ ζηελ Διιάδα, ή απφ δηαθήκηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

γξαθείνπ. Οκνίσο θαη ε επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ γίλεηαη κέζσ δηαθήκηζεο. 

ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν, ν πειάηεο ζπλήζσο επηιέγεη αλάκεζα απφ δηάθνξεο 

εκεξνκελίεο θαη κε βάζε ηε δηάξθεηα πνπ επηζπκεί, ηνλ ρξφλν πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ. Άιισο αλαιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

δηαθνπψλ ηνπ ζην ρξφλν πνπ έρεη πξνθαζνξίζεη ην πξαθηνξείν. Δάλ δελ επηζπκεί απηφ 

ην ρξφλν πνπ ηνπ πξνηείλεηαη απεπζχλεηαη ζε άιιν ηνπξηζηηθφ γξαθείν. 

Αθνινχζσο επηιέγεη ηα θαηαιχκαηα φπνπ ζα δηακείλεη ζηνλ ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπ, 

κέζα απφ κία ιίζηα θαηαιπκάησλ, εθηφο εάλ ν πξννξηζκφο ηνπ είλαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

ηφπν ν νπνίνο δελ είλαη αλεπηπγκέλνο ηνπξηζηηθά θαη νη επηινγέο πεξηνξίδνληαη 

ζεκαληηθά. 

ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ πειάηε θαη ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ, ππάξρεη 

κία κφλν ζχκβαζε, απηή ηνπ πειάηε κε ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν θαη θαηαβάιιεηαη έλα 

κφλν θαη’ απνθνπήλ αληίηηκν. Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν κε ηε ζεηξά έρεη έιζεη ζε ζεηξά 

ζπκβάζεσλ κε ηνλ αεξνκεηαθνξέα, ηνλ μελνδφρν, ηνλ μελαγφ θιπ. 
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ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο έρεη θάπνην παξάπνλν απφ ηηο παξαζρεζείζεο 

ππεξεζίεο απεπζχλεηαη ζην ηνπξηζηηθφ γξαθείν κε ην νπνίν ζπκβιήζεθε, εθθξάδνληαο 

ην παξάπνλφ ηνπ θαη δεηψληαο απνδεκίσζε γηα ην ιφγν απηφ. Σελ ίδηα επζχλε κπνξεί 

λα αλαδεηήζεη θαη θαηά ηνπ αηηίνπ ηνπ παξαπφλνπ είηε είλαη ν μελνδφρνο, ν κεηαθνξέαο 

ή νπνηνζδήπνηε άιινο ππεχζπλνο  ή θαη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο. Πιελ φκσο κε ην 

νξγαλσκέλν ηαμίδη παξέρεηαη ε δηθνλνκηθή επθνιία αλαδήηεζεο επζχλεο θαη 

απνδεκίσζεο απφ ην ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν πνπ νξγάλσζε ηελ εθδξνκή. 

Σν ζελάξην απηφ είλαη πάξα πνιχ απιφ θαη δελ εκπεξηέρεη θαλέλα λνκηθφ πξφβιεκα, 

αθνχ ζε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ πειάηε 

ηνπ, ηφηε εθείλνο ζα πξνζθχγεη ζηελ δηθαηνζχλε. Γηα ηελ επζχλε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

γξαθείνπ, ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηελ δηέπεη, θαη ηελ πηζαλφηεηα λα ιάβεη 

απνδεκίσζε ν πειάηεο γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ ηνπ πξνθιήζεθε θαηά αλσηέξσ ιφγνο 

ζα γίλεη ζην επφκελν θεθάιαην.  

 

 

Η άθημε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ επηινγή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ δηαθνπώλ 

Πέξαλ ηεο δηαδεδνκέλεο επί καθξφλ επηινγήο νξγαλσκέλνπ ηαμηδίνπ, ε άθημε ηνπ 

δηαδηθηχνπ δεκηνχξγεζε έλα λέν ζηπι νξγάλσζεο – εθδξνκψλ κέζσ ηνπ νπνίνπ 

επηζθέπηεο - ηαμηδηψηεο θιείλνπλ αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη θαηαιχκαηα γηα ηελ δηακνλή 

ηνπο απφ δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο παξά έλα ζπγθεθξηκέλν «ηαμηδησηηθφ παθέην» 

απφ κία ηνπξηζηηθή επηρείξεζε. Υσξίο φκσο ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζηνλ 

επηζθέπηε ζηα «ηαμηδησηηθά παθέηα», πσο ν λφκνο αλακνξθψλεηαη λα ζπλαληήζεη ηα 

λέα απηά δεδνκέλα; 

Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ή θαη πεξηζζφηεξν παξαηεξείηαη κία ηεξάζηηα αιιαγή ηφζν 

ζηνλ ηχπν ησλ δηαθνπψλ πνπ πσινχληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν απηέο πξνσζνχληαη, πσινχληαη θαη παξέρνληαη. Γέθα ρξφληα λσξίηεξα, ν 

πην θνηλφο θαη δηαδεδνκέλνο ηξφπνο δηαθνπψλ ήηαλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε αγνξά 

ελφο «παθέηνπ δηαθνπψλ». Σα παθέηα εθδξνκψλ ή αιιηψο νη νξγαλσκέλεο δηαθνπέο 

παξέρνληαη απφ ηαμηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη απηέο είραλ θαη έρνπλ ηελ ελδνζπκβαηηθή 

θαη εμσζπκβαηηθή επζχλε απέλαληη ζηνλ πειάηε ηεο. Σα παθέηα απηά πσινχληαλ κέζσ 

ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ. Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ ήηαλ ειάρηζηεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο νη ειεθηξνληθέο αγνξέο έρνπλ απμεζεί 

θαηαθφξπθα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν αγνξάο θαη πψιεζεο επήιζε αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

ζρεδηαζκνχ θαη επηινγήο δηαθνπψλ. Έγηλε θνηλφο ηξφπνο γηα επηζθέπηεο - ηαμηδηψηεο 
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λα νξγαλψλνπλ κφλνη ηνπο ηελ κεηαθνξά, ηελ δηακνλή ηνπο θιπ, παξά ην λα 

αγνξάδνπλ έλα παθέην δηαθνπψλ . Έηζη αλαπηχρζεθαλ εηαηξείεο νη νπνίεο βνεζνχλ ηνλ 

επηζθέπηε – ηαμηδηψηε λα επηιέμεη ηελ πηήζε πνπ ηνλ εμππεξεηεί θαιχηεξα κέζσ 

κεραλήο αλαδήηεζεο πξνζθνξφηεξεο θαη νηθνλνκηθφηεξεο πηήζεο ή ηνπ ηχπνπ 

δηακνλήο πνπ ζα επηιέμεη, δειαδή απιφ θαηάιπκα ή πνιπηειέο μελνδνρείν. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, ν ηαμηδηψηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην κεηαθνξηθφ κέζν απφ κία επηρείξεζε, 

ηελ δηακνλή απφ άιιε θνθ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη δηαθνπέο θάπνηεο θνξέο δηαθεκίδνληαη 

σο «δπλακηθά παθέηα», φκσο ε ρξήζε ηνπ φξνπ «παθέηνπ» είλαη ηνπιάρηζηνλ 

παξαπιαλεηηθή.  

 

 

Ννκηθό πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηαμηδησηώλ 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα 

παθέηα νξγαλσκέλσλ εθδξνκψλ θαη ζηηο εθδξνκέο πνπ νη πειάηεο «νξγαλψλνπλ» 

κφλνη ηνπο. Όπσο είλαη ζήκεξα ην λνκηθφ πιαίζην, φηαλ νη ηαμηδηψηεο νξγαλψλνπλ 

κφλνη ηνπο ηηο δηαθνπέο ηνπο, αθφκε θαη κέζσ ελφο ελδηάκεζνπ, νη επζχλεο πνπ κπνξεί 

λα αλαδεηεζνχλ εζηηάδνληαη ζηνλ ηειηθφ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο, ηνλ 

αεξνκεηαθνξέα, ηνλ μελνδφρν θιπ, δειαδή ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο αλαςπρήο ελψ ζηνλ 

ελδηάκεζν ππάξρνπλ ειάρηζηεο ή θαη θαζφινπ επζχλεο.  

Με ηηο νξγαλσκέλεο δηαθνπέο, βέβαηα, ε αλαδήηεζε επζπλψλ θαη απνδεκίσζεο είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθή θαη νη ηαμηδηψηεο, θαη εάλ αθφκε έρνπλ αγνξάζεη παθέην δηαθνπψλ 

κέζσ δηαδηθηχνπ, έρνπλ ζεκαληηθά δηθαηψκαηα απέλαληη ζηηο ηαμηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

(ή ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία – πξαθηνξεία κέζσ ησλ νπνίσλ πσινχληαη ηα παθέηα 

δηαθνπψλ), φπσο εθηέζεθε ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα.  

Έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ έλαλ πειάηε ζηελ επηινγή ελφο πξννξηζκνχ  θαη 

ην εθαιηήξην αλαδήηεζεο επζπλψλ πέξαλ ηνπ ηειηθνχ πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο θαη 

ζηνλ ελδηάκεζν, είλαη ε δηαθήκηζε. Σν γεληθφ δίθαην πεξί πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ 

εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθνπψλ, είηε απηή γίλεηαη κέζσ θπιιαδίνπ, είηε 

ζην δηαδίθηπν, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν. Δπηπξφζζεηα, ηα θπιιάδηα ππφθεηληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο – πεξηνξηζκνχο. Πξέπεη, π.ρ. λα πεξηγξάθνπλ κε 

ιεπηνκέξεηα ηνλ ηχπν ηνπ θαηαιχκαηνο πνπ πξνζθέξεηαη – παξέρεηαη, ηελ ηνπνζεζία 

ηνπ, ηελ θαηεγνξία ηνπ, ηνλ βαζκφ ησλ αλέζεσλ πνπ πξνζθέξεη θαη ηα βαζηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά. Με άιια ιφγηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ππάξρνπζα θνηλψο 

δηαδεδνκέλε θαη απνδεθηή έλδεημε, ππφ ηχπν αζηέξσλ, ζηα θαηαιχκαηα ψζηε λα δψζεη 
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ζηνλ επηζθέπηε κία επαξθή έλδεημε γηα ην επίπεδν ηεο δηακνλήο πνπ πξνζδνθά λα 

έρεη. Δπίζεο ζηελ επηινγή ηνπ κεηαθνξέα ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ αθξηβφ κεηαθνξέα θαη ηνλ θζελφ κεηαθνξέα, θαη πνπ 

έγθεηηαη ε δηαθνξά απηή. Αλαθνξηθά κε ην ηειεπηαίν, ν ηαμηδηψηεο εηθάδεη φηη ε κία 

κεηαθνξά είλαη πην νηθνλνκηθή απφ ηελ άιιε ιφγσ ηεο δηαθνξάο ζηελ παιαηφηεηα ησλ 

αεξνζθαθψλ, ζηελ ψξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πηήζε, εάλ δειαδή είλαη λπθηεξηλή ή 

εκεξήζηα, ζηελ ζπρλφηεηα νξηζκέλνπ δξνκνινγίνπ, δειαδή εάλ πξφθεηηαη γηα 

θαζεκεξηλφ δξνκνιφγην (scheduled flight), ή γηα δξνκνιφγην ην νπνίν είλαη 

πεξηζηαζηαθφ (charter flight), εάλ παξέρεηαη θάπνηαο κνξθήο γεχκα ή πξφρεηξνπ 

θαγεηνχ ζε απηφ θιπ. Αζθαιψο θαλείο δελ ζέιεη λα ζθεθζεί φηη νη έιεγρνη, ε 

ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο ζηα αεξνπιάλα κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξεο θαη φηη γηα απηφ 

κεηψλεηαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνπιάλνπ. Όζελ ηα αεξνπνξηθά δπζηπρήκαηα 

ζπκβαίλνπλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα κε ηα αεξνπιάλα ζηηο ιεγφκελεο ρακειψλ 

ρξεψζεσλ πηήζεηο. 

Οη δεκφζηνη θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην ζέκα θαη παξέρνπλ θέληξα 

ελεκέξσζεο επηζθεπηψλ πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε ζηνλ 

ηαμηδηψηε ε νπνία νθείιεη λα πεξηιακβάλεη κε πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ηξφπνπο 

κεηάβαζεο, δξνκνιφγηα, ηηκέο, αληαπνθξίζεηο, μελνδνρεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, κέζα κεηαθνξάο θιπ. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 90/314 θάζε πεξηγξαθή ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ 

πνπ θνηλνπνηεί ν δηνξγαλσηήο ή/θαη ν πσιεηήο ζηνλ θαηαλαισηή, ε ηηκή ηνπ θαη φινη νη 

άιινη φξνη πνπ ηζρχνπλ ζηε ζχκβαζε δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαηειέο 

ελδείμεηο. Δάλ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην, πξέπεη λα 

παξέρνληαη θαηά ηξφπν επαλάγλσζην, ζαθή θαη επαθξηβή, ε ηηκή θαζψο θαη νη 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηα κέζα κεηαθνξάο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ρξεζηκνπνηνπκέλσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ·  

β) ηνλ ηχπν ηνπ θαηαιχκαηνο, ηε ζέζε ηνπ, ηελ θαηεγνξία ή ην επίπεδν αλέζεσλ θαη ηα 

θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ ηνπξηζηηθή θαηάηαμή ηνπ 

βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο·  

γ) ηα παξερφκελα γεχκαηα·  

δ) ην δξνκνιφγην·  

ε) ηηο πιεξνθνξίεο γεληθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 

ππεθφνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο ή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξαηψλ φζνλ αθνξά ηα 



23 

 

δηαβαηήξηα θαη ηηο ζεσξήζεηο θαζψο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ην ηαμίδη θαη ηε δηακνλή·  

ζη) ην πνζφ ή ην πνζνζηφ ηεο ηηκήο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί σο πξνθαηαβνιή θαη 

ην ρξνλνδηάγξακκα εμφθιεζεο ηνπ ππνινίπνπ·  

δ) αλ ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ απαηηεί έλαλ ειάρηζην αξηζκφ 

αηφκσλ θαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ηελ πξνζεζκία γηα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ 

θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ ηαμηδηνχ.  

Τπάξρνπλ θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε έλα δηαθεκηζηηθφ 

θπιιάδην, θαη ε κε αλαθνξά ηνπο είλαη παξάβαζε. Αξρηθά ηέηνηα παξάβαζε 

δηαπξάηηεηαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν 

δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην, φκσο ε παξάβαζε δηαπξάηηεηαη θαη απφ ην ηνπξηζηηθφ 

πξαθηνξείν – γξαθείν πνπ παξέρεη ηα ζπγθεθξηκέλα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα πνπ 

είλαη αληίζεηα ζην λφκν σο ειιηπή. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, επζχλνληαη φινη 

αλεμαηξέησο ηφζν ε Γ θαη ε Β φζν θαη ν παξαγσγφο ηεο δηαθήκηζεο Α, ε νπνία 

παξαπιάλεζε θαη εμαπάηεζε ηφζν ηνπο Β θαη Γ φζν θαη ηνπο πειάηεο.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ ν νξγαλσηήο ησλ εθδξνκψλ γίλεηαη ζπλππεχζπλνο θαη γηα ηελ 

ακέιεηα θαζελφο απφ εθείλνπο πνπ παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζην παθέην 

απηφ, δειαδή ηνπ αεξνκεηαθνξέα, ηνπ μελνδφρνπ θιπ. πλππεπζπλφηεηα δελ 

ζπλεπάγεηαη απνθιεηζηηθή επζχλε, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν νξγαλσηήο ηεο εθδξνκήο – ε 

ηνπξηζηηθή επηρείξεζε δελ επζχλεηαη γηα θάζε θαη νηαδήπνηε ακέιεηα θαζελφο απφ 

ηνπο εθείλνπο πνπ παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζην ζπγθεθξηκέλν παθέην. Ζ 

επζχλε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν νξγαλσηήο, ν δεκφζηνο θνξέαο θιπ, νθείιεη λα 

εμαθξηβψζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ κεηαθέξεη ζηνλ πειάηε ηνπ. 

Ννκνζεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ εηδηθή πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή έρεη πξάγκαηη γίλεη 

ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ζηελ Διιάδα κε ηνλ λφκν πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, 

ν νπνίνο ήιζε ζε ηζρχ ζηελ Διιάδα κε ηνλ Ν. 2251/199427, φπσο ηζρχεη κεηά ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 2496/1997
28

, ηνπ Ν. 2741/1999
29

, ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο αξηζ. Ε1 – 496/7-12-2000
30

, ηνπ Ν. 3043/2002
31

, ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο 

                                                   
27. ΦΔΚ Α΄ 191/ 16-9-1994 

28. ΦΔΚ Α΄ 87/16-5-1997 

29. ΦΔΚ Α΄ 199 /28-9-1999 

30. ΦΔΚ Β΄ 1545/18-12-2000 

31. ΦΔΚ Α΄ 192/21-8-2002 
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Απφθαζεο αξηζ. Ε1 – 659/14-10-2002 
32

, ηνπ Π.Γ. 301/2002
33

, θαη ηεο Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζ. Ε1 – 629/10-05-2005
34

.  Ο λφκνο απηφο απνηειεί κία 

ζσζηή θαηεχζπλζε πξνο ηελ ελνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ θαη ζηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπλαθφινπζα ζηνλ θαηαλαισηή – πειάηε απηψλ, ζέηεη 

ζηαζεξέο ζηηο νπνίεο θαη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ππαθνχνπλ, 

δεκηνπξγεί ην «ζεζκφ» ηνπ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ ζην 

άξζξν 11 απηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 10 παξ. 9 α (i) θαη (ii) γίλεηαη αλαθνξά 

ζε παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ (άξζξν 7), 

ζηελ επζχλε ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο (άξζξν 8) θαη ζηε δηαθήκηζε (άξζξν 9) θαζψο 

θαη παξαβάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 9 α (ii) αλαθνξηθά κε παξαβάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα θαη ζηηο νξγαλσκέλεο δηαθνπέο θαη πεξηεγήζεηο 

(Π.Γ. 339/96, φπσο ηζρχεη, ΦΔΚ 225, Α΄), ζηε ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε (Π.Γ. 182/99, 

φπσο ηζρχεη, ΦΔΚ 171 Α΄), ζηελ επζχλε ηνπ πσιεηή γηα πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα θαη 

έιιεηςε ζπλνκνινγεκέλσλ ηδηνηήησλ (θεθάιαην Α', άξζξα 1-4 ηνπ λ. 3043/2002, ΦΔΚ 

192 Α΄), θαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην (Π.Γ. 131/2003, ΦΔΚ Α΄ 116).  

ηνλ ίδην λφκν, γηα πξψηε θνξά ζε ηέηνην εηδηθφ λνκνζέηεκα, γίλεηαη κλεία γηα ηελ 

εζηθή βιάβε θαη πξνβιέπεηαη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 10 παξ. 9 β΄ αλαθέξεη ην εμήο: «Υξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ 

εζηθήο βιάβεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ην δηθαζηήξην 

ιακβάλεη ππφςε ηδίσο ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο ηεο έλλνκεο ηάμεο πνπ ζπληζηά ε 

παξάλνκε ζπκπεξηθνξά, ην κέγεζνο ηεο ελαγφκελεο επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη 

ηδίσο ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο 

πξφιεςεο.» ελψ ζηελ παξ. 9 γ΄ αλαθέξεη «Σε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο γηα παξάιεηςε ή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε κέρξη ηελ 

έθδνζε εθηειεζηήο απφθαζεο. ε πεξίπησζε ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ επηθίλδπλσλ 

γηα ηελ αζθάιεηα ή ηελ πγεία ηνπ θνηλνχ, κπνξεί λα δηαηαρζεί σο αζθαιηζηηθφ κέηξν ε 

δέζκεπζε ησλ πξντφλησλ». 

Σα κέηξα απηά, κπνξεί λα ηα δεηήζεη εθ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηήκαηνο φρη ν 

πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο πνπ έρεη δεκησζεί αιιά θάπνηα Έλσζε 

Καηαλαισηψλ, ην δε πνζφ πνπ ζα επηδηθαζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 13  

«δηαηίζεηαη γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο ζρεηηθνχο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή» θαη 

«παξέρεηαη κία κφλν θνξά». Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ, πνπ εθδίδεηαη 

                                                   
32. ΦΔΚ Β΄ 1373/ 25-10-2002 

33. ΦΔΚ Α΄ 267/4-11-2002   

34. ΦΔΚ Β΄ 720/ 30-05-2005 
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κεηά γλψκε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Καηαλαισηψλ, ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ 

επηδηθαδφκελσλ πνζψλ.  

Ο πειάηεο φκσο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο λαη κελ ζα βαζηζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν 

λνκνζέηεκα γηα λα απνδείμεη ηελ ζρεηηθή παξάβαζε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο πιελ 

φκσο γηα ηελ απνδεκίσζή ηνπ ζα πξέπεη λα αλαηξέμεη ζηα πξναλαθεξζέληα άξζξα ηνπ 

Α.Κ., εθηφο θαη εάλ έιζεη ζε «θηιηθφ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ» κε ηελ ηνπξηζηηθή 

επηρείξεζε. Γηα ηε δε εζηθή ηνπ βιάβε, ην πνζφ πνπ ζα ηνπ δνζεί απφ ηνλ θηιηθφ 

ζπκβηβαζκφ είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν απφ εθείλν πνπ ζα ηνπ επηδηθάδνληαλ απφ έλα 

Γηθαζηήξην, πιελ φκσο ην έλα κέζν είλαη άκεζν, ελψ ε επηινγή ηεο Γηθαζηηθήο νδνχ 

είλαη ρξνλνβφξα.  

Με άιια ιφγηα, θαη απηφο ν λφκνο πεξί πξνζηαζίαο θαηαλαισηή παξέρεη λαη κελ ηηο 

βάζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρηεί ν θαηαλαισηήο γηα λα απνδείμεη ηελ άδηθε ελέξγεηα ή 

παξάιεηςε, δφιηα ή κε, ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, πιελ φκσο ζα αλαηξέμεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα
35

 γηα λα αλαδεηήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο 

πνπ ππέζηε εμ αηηίαο θαη εμ αθνξκήο ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο. 

 

 

Πεξίπησζε απώιεηαο ηεο απόιαπζεο ηεο αλαςπρήο  

Όκσο ρξήζηκν είλαη λα εμεηαζηεί ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζε πξαγκαηηθφ πιαίζην 

κέζσ ηεο αλαθνξάο κίαο πεξίπησζεο απψιεηαο ηεο απφιαπζεο ηεο αλαςπρήο.
36

 

Ζ εηαηξεία Α είλαη εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ γεληθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηδηαηηέξσο 

ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθάθε αλαςπρήο. Ζ Β εηαηξεία είλαη πξαθηνξείν γεληθνχ 

ηνπξηζκνχ κε παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ Α κε ζπλερείο δηαθεκίζεηο πξνσζνχζε  απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2008 ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηνπξηζκνχ ζηα ειιεληθά λεζηά, κε έλα απφ 

ηα ηδηφθηεηα ζθάθε ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην πινίν Υ, ην νπνίν εκθάληδε σο έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα θαη θαιχηεξα ζθάθε αλαςπρήο ζηελ Διιάδα, λεφηεπθην, ππεξπνιπηειέο, 

ππεξζχγρξνλν θιπ. χκθσλα κε ηε δηαθήκηζε απηή ε δηάξθεηα ηεο θξνπαδηέξαο ήηαλ 

επηαήκεξε κε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθήο, κε 

εκεξνκελίεο έλαξμεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008.  Πεηζφκελε ε Β απφ ην πεξηερφκελν 

ηεο δηαθήκηζεο ζπκθψλεζε κε ηελ Α λα πξνσζήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. ηα 

                                                   
35. Α.Ν. 2250/1940. Δθεμήο αλαθεξφκελνο σο Α.Κ..  

36. Σα πεξηγξαθφκελα πεξηζηαηηθά είλαη πξαγκαηηθά ε δε δηθαζηηθή επηδίσμε απηψλ εθθξεκεί 

ελψπηνλ ηεο Διιεληθήο Γηθαηνζχλεο ζε πξψηκν  ζηάδην (Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ). 
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πιαίζηα απηά πξνψζεζε θαη εθείλε αθνινχζσο ην ίδην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ζηελ 

ακεξηθαληθή αγνξά κέζσ ζπλεξγαδφκελνπ κε εθείλε ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ην Γ. Ήηαλ ηέηνην ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήκηζεο ηεο Α, 

ην νπνίν πξνψζεζε ε Β γηα ην ελ ιφγσ πινίν αλαςπρήο, φπνπ ε αληαπφθξηζε ήηαλ 

άκεζε θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ θξαηήζεηο ηφζν γηα ην έηνο 2008 αιιά θαη γηα ην έηνο 

2009.  

Οη θξαηήζεηο πνπ έξρνληαλ απφ ην εμσηεξηθφ απεπζχλνληαλ ζην πξαθηνξείν ηεο Β 

ζηελ Διιάδα θαη δηαβηβάδνληαλ γηα επηβεβαίσζε ζηελ Α. Με απηφ ην πιάλν ν πειάηεο 

θαηέβαιε ην αληίηηκν ηνπ ηαμηδίνπ ζην Γ, εθείλν κε ηε ζεηξά ηνπ ζηε Β θαη ε ηειεπηαία 

ζηελ Α. Ο θαζέλαο βέβαηα θέξδηζε ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πνπ ην πσινχζε θαη 

ηεο ηηκήο πνπ ην αγφξαδε. Σν παθέην ηαμηδίνπ πεξηειάκβαλε, ηελ αεξνκεηαθνξά απφ 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζηελ Διιάδα, ηε κεηαθνξά απφ ην αεξνδξφκην ζην 

μελνδνρείν φπνπ ζα δηέκελαλ νη πειάηεο πξηλ ηελ επηβίβαζε ζην πινίν, ηε κεηαθνξά 

απφ ην μελνδνρείν ζην πινίν, ην πξσηλφ θαη ηα γεχκαηα ζην μελνδνρείν θαη ην πινίν 

θαη αληίζηνηρα ηελ επηζηξνθή. Σν κφλν επηπιένλ πνπ ζα θαηέβαιε ν πειάηεο ήηαλ ηα 

έμνδα γηα ηα πνηά ζην πινίν θαη ην μελνδνρείν.  

Οη θξαηήζεηο γηα ην έηνο 2008 αθπξψζεθαλ αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ εθηέιεζή 

ηνπο απφ ηελ Α επεηδή ην ελ ιφγσ πινίν δελ είρε ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ιφγσ 

αθαίξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο πηζηνπνηεηηθψλ απφ ην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, ην 

λενγλψκνλα πνπ ην είρε αλαιάβεη θαη έπξεπε λα αλαηεζεί ε έθδνζε απηψλ ζε άιινλ 

λενγλψκνλα (κάιηζηα ππήξμε ζρεηηθή ελεκέξσζε απφ ηελ Α). Οη αθπξψζεηο απηέο 

δεκηνχξγεζαλ θάπνην πξφβιεκα ζηελ θήκε ησλ πξαθηνξείσλ Β θαη Γ φκσο ε 

ελεκέξσζε ήηαλ έγθαηξε, ν ιφγνο αθνξνχζε αλσηέξα βία γηα ηελ νπνία δελ 

επζχλνληαλ θαλείο απφ ηνλ Α έσο ηνλ Γ, θαη ππήξρε πξφβιεςε- έγθπξε ζηελ ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο ηνπ πειάηε κε ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν Γ γηα αθχξσζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

ηαμηδίνπ θαη δφζεθε επαξθήο ρξφλνο ζηνπο πειάηεο ή λα αθπξψζνπλ ηελ θξάηεζε ή λα 

ηαμηδέςνπλ κε άιιν πινίν ή λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κίαλ άιιε θξνπαδηέξα.  

Δπεηδή ην γεγνλφο απηφ ήηαλ κεκνλσκέλν, ππήξρε δε ε δηαβεβαίσζε απφ ηελ Α φηη ην 

πινίν ζα έρεη φια ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ εληάμεη απφ ηηο αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2009, ηα 

πξαθηνξεία ηνπξηζκνχ Β θαη Γ έθαλαλ θαλνληθά θξαηήζεηο, κε έλαξμε πιφσλ απφ ηελ 

1-5-2009. 

Λίγεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ηεο πξψηε θξνπαδηέξαο γηα ηνλ Μάην ηνπ 2009 

θαη ελψ νη πειάηεο θαηεπζχλνληαλ ή βξίζθνληαλ ήδε ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ηαμίδηα αλαςπρήο κε ην ζπγθεθξηκέλν πινίν, ε Α επηθαινχκελε 
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δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ πινίνπ Υ θαη ζπλεπψο 

ηθαλφηεηάο ηνπ λα ηαμηδέςεη (αμηνπινΐαο) «αθχξσλε» ηηο εθηειέζεηο ησλ πιφσλ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πινίν θαη αληηθαζηζηνχζε απηφ κε άιιν πινίν νλφκαηη S, ην νπνίν «έηπρε 

λα είλαη δηαζέζηκν ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα», φκσο ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξνχζε νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί αληίζηνηρν ηνπ Υ , ζε ζέκαηα κεγέζνπο, 

πνιπηέιεηαο, ρψξσλ θιπ..  

Απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ηεο Α ήηαλ είηε λα αθπξψζνπλ νη πειάηεο ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο ηνπο, θαη λα αλαγθαζηεί ην πξαθηνξείν Γ λα επηζηξέςεη 

ην αληίηηκν ηεο νξγαλσκέλεο εθδξνκήο ζηνπο πειάηεο θαη λα θαηαβάιεη επηπιένλ 

απνδεκίσζε ζηνπο πειάηεο γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ ππέζηεζαλ, ηφζν ζε απηνχο πνπ 

δελ ηαμίδεςαλ θαζφινπ θαη αθχξσζαλ ηηο δηαθνπέο ηνπο, φζν θαη εθείλνπο, νη νπνίνη 

έρνληαο ήδε θζάζεη ζηελ Διιάδα γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε ην 

πινίν Υ, κε έρνληαο θακία άιιε επηινγή, θαη πξν ηνπ θηλδχλνπ λα κελ θάλνπλ θαζφινπ 

δηαθνπέο, αλαγθάζζεθαλ λα ηαμηδέςνπλ κε ην ππνδεέζηεξν πινίν S.  

Μεηά ηελ πξψηε αληηθαηάζηαζε (θαη επαθνινπζήζαζα αθχξσζε) ππήξμε ε 

δηαβεβαίσζε απφ ηελ Α εηαηξεία φηη ην πινίν ζα ήηαλ έηνηκν πξνο ην ηέινο Μαΐνπ. 

Πιελ φκσο ην πινίν δελ ήηαλ έηνηκν, θαη αθνινχζεζαλ λέεο αθπξψζεηο απφ πειάηεο 

θαη θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ.  

Τπήξμε εθ λένπ δηαβεβαίσζε απφ ηελ Α φηη ην πινίν ζα εθηεινχζε θαλνληθά ηηο πιφεο 

ηνπ Ηνπλίνπ. Μάιηζηα δηνξγάλσλε ε Α θαη ζρεηηθή εθδήισζε ενξηαζκνχ γηα ηελ έλαξμε 

ησλ πιφσλ ηνπ πινίνπ. Όκσο νχηε ε εθδήισζε νχηε έλαξμε πιφσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηηο εκεξνκελίεο πνπ έζεηε θάζε θνξά ε Α, κε ηα δπζάξεζηα 

απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνπο πειάηεο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ  φζν θαη γηα ηα 

ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία Β θαη Γ  ε θήκε ησλ νπνίσλ ζπξξηθλψζεθε. 

Οη ίδηεο επηβεβαηψζεηο επαλαιήθζεθαλ απφ ηελ Α θαη γηα ηνλ κήλα Ηνχιην, κε αλάινγα 

δπζάξεζηα απνηειέζκαηα αθνχ θαη ζε απηέο ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο ε Α ππήξμε 

αλεηιηθξηλήο. 

Δλ ηέιεη ην πινίν ήηαλ έηνηκν γηα εθηέιεζε πιφσλ απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ Ηνπιίνπ, 

ήηνη ηελ 31-7-2009, θαη ελψ ηα πξνβιήκαηα ήηαλ ήδε πνιχ έληνλα απφ ηηο αθπξψζεηο 

θξαηήζεσλ ησλ πειαηψλ, ηηο επηζηξνθέο ρξεκάησλ, ηελ πξνθαλή δπζαξέζθεηά ηνπο 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πινίνπ κε ην ππνδεέζηεξν S, θαη ηελ επαθνινπζήζαζα 

δπζθήκεζε ησλ πξαθηνξείσλ Β θαη Γ. 
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Ζ επζχλε ησλ Γ θαη Β πξαθηνξείσλ, θαη πξσηίζησο ηνπ Γ ήηαλ φηη ελψ δηαθήκηδε ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεο πξνψζεζε ε Β απφ ηελ Α, δελ 

επαιήζεπζε θαη δελ επηβεβαίσζε ηα αλαθεξφκελα ζην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, ελαπφζεζε 

ηελ εκπηζηνζχλε ζην πεξηερφκελφ ηεο δηαθήκηζεο έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη είρε 

ειεγρζεί απφ ηελ Β, κε απνηέιεζκα ηελ αληηθεηκεληθή ελδνζπκβαηηθή επζχλε ηεο Γ 

πξνο απνδεκίσζε ησλ πειαηψλ. Οη πειάηεο ηεο, απνδεκηψζεθαλ πιήξσο θαη ην 

πξαθηνξείν Γ αθνχ επέζηξεςε ζηνπο πειάηεο ην αληίηηκν ηεο νξγαλσκέλεο εθδξνκήο 

ηνπο θαηέβαιε επηπιένλ έλα πνζφ σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ 

ππέζηεζαλ είηε γηα ηε κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδξνκήο είηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κε ππνδεέζηεξν ηνπ αξρηθψο δηαθεκηδφκελνπ θαη ππνζρφκελνπ κέζνπ. Δάλ δελ 

πξνέβαηλε ζηελ άκεζε απνδεκίσζε ησλ πειαηψλ θαη αλαγθάδνληαλ νη ηειεπηαίνη λα 

πξνζθχγνπλ ζηελ Γηθαηνζχλε, ήηαλ βέβαην φηη ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ζα ήηαλ 

πνιχ κεγαιχηεξν αθνχ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα επηθαινχληαλ ηελ ακέιεηα ηνπ 

γξαθείνπ ζην λα ειέγμεη ηελ αθξίβεηα ησλ φζσλ αλαθέξνληαλ ζην δηαθεκηζηηθφ 

θπιιάδην. 

Καηφπηλ εξεπλψλ ηεο Β, απνθαιχθζεθε φηη εμ αξρήο ε ζρεηηθή δηαθήκηζε Α ήηαλ 

παληειψο αλαιεζήο, θαζφηη πινίν επίζεκα κε ην φλνκα Υ ην έηνο 2008 δελ ππήξρε. Σν 

πινίν πήξε απηή ηελ νλνκαζία επίζεκα ηελ 23-6-2009 ε δε πιήξεο ζεηξά ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ απνθηήζεθε απφ ηελ Α ηελ 29-7-2009. Γειαδή φηαλ μεθίλεζε ε 

δηαθήκηζε απφ ηελ Α ην 2008 θαη κέρξη ην Μάην ηνπ έηνπο 2009, φπνπ θαη 

κεηνλνκάζζεθε ην πινίν ζε Υ, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θξνπαδηέξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πινίν, απηφ ην πινίν ηππηθά δελ ππήξρε, θαη ελψ απηφ δηαθεκηδφηαλ σο λέν ήηαλ ελ 

ηνχηνηο θαηαζθεπήο έηνπο 1985 θαη ην πξψελ φλνκά ηνπ ήηαλ Ε. 

Οη πειάηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ Γ κπνξνχζαλ αζθαιψο λα αλαδεηήζνπλ 

απνδεκίσζε απ’ επζείαο απφ ηελ εηαηξεία Α, παξά ηελ έιιεηςε ηεο κεηαμχ ησλ 

ελδνζπκβαηηθήο ζρέζεο, επί ηε βάζεη ηεο αδηθνπξαμίαο πνπ ζπληειέζηεθε εηο βάξνο 

ηνπο απφ ηελ απαηειή ελέξγεηα ηεο Α, θαη ππφ ηελ έλλνηα φηη θαηά ηνπο αλσηέξσ 

εθηεζέληεο λνκηθνχο ηζρπξηζκνχο ε εηαηξεία Α εληάζζεηαη ζην νξηζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο, πιελ φκσο πξνζθεξφηεξν θαη πξνηηκφηεξν ππνθείκελν απνδεκίσζήο 

ηνπο ήηαλ ην ακεξηθάληθν γξαθείν ηνπξηζκνχ.  (Σα δε πξαθηνξεία Γ θαη Β κπνξνχλ λα 

αλαδεηήζνπλ θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ ηνπο πξνθιήζεθε απφ ηελ 

παξάλνκε θαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Α, ε νπνία εκπίπηεη εθηφο ησλ άιισλ 

θαη ζηηο πνηληθέο δηαηάμεηο πεξί απάηεο). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

 

Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην ζηελ Διιάδα πνπ δηέπεη ηελ επηδίσμε 

ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιόγσ εζηθήο βιάβεο  

 

 

Δηζαγσγή 

ην ηέηαξην θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηελ 

επηδίσμε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο κέζσ ηεο παξνπζίαζεο θαη 

ηεο αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

 
Η απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο δεκίαο σο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο  

Πεγή φπνηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ Διιάδα είλαη ην χληαγκα ηεο
37

. ην άξζξν 2 

πξνβιέπεηαη φηη ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ 

πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο. ην άξζξν 5 πξνβιέπεηαη ην δηθαίσκα ηνπ 

θαζελφο λα αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο, εθφζνλ δελ πξνζβάιιεη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη δελ παξαβηάδεη ην χληαγκα ή ηα ρξεζηά ήζε
38

.  Όινη φζνη 

βξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα απνιακβάλνπλ ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηεο 

δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο, ρσξίο δηάθξηζε εζληθφηεηαο, θπιήο, γιψζζαο 

θαη ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ
39

. 

Ζ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο δεκίαο σο πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξνβιέπεηαη 

ξεηά ζε πιεηάδα άξζξσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

                                                   
37. ΦΔΚ Α΄ 85/2001.  

38. Παπαδεκεηξίνπ – σηεξέιεο, Σν χληαγκα ηεο Διιάδαο, 2001 

39.Όπσο απηά πξνβιέπνληαη θαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Σσλ Γηθαησκάησλ Σνπ 

Αλζξψπνπ, Απφθαζε Σεο Γεληθήο πλέιεπζεο Σσλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηεο 10.12.1948, ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πνπ ππεγξάθε ζηε Ρψκε ζηηο 4 

Ννεκβξίνπ 1950 (ΦΔΚ Α΄ 256/1974 (Ν.Γ. 53/1974)), ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη 

Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα Πνπ Τηνζεηήζεθε απφ ηελ Γεληθήο πλέιεπζεο Σσλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ζηελ Νέα Τφξθε ζηηο 16.12.1966 -Ν. 2462/1997, ΦΔΚ Α 25, πκβάζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πληάγκαηνο ησλ Διιήλσλ. 
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ην άξζξν 57 παξ. 1. εδ. 1 θαη παξάγξαθνο 2, πξνβιέπεηαη φηη φπνηνο πξνζβάιιεηαη 

παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή 

θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ. Αμίσζε απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

γηα ηηο αδηθνπξαμίεο δελ απνθιείεηαη 
40. 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πεξηιακβάλνληαη φια ηα αγαζά ηα νπνία είλαη 

ζπλδεδεκέλα θαη αλήθνπλ ζε απηφ, δειαδή σο νλ έρνλ ζσκαηηθή, ςπρηθή, πλεπκαηηθή 

θαη θνηλσληθή αηνκηθφηεηα. ην άξζξν 57, δε γίλεηαη εμαληιεηηθή απαξίζκεζε ησλ 

αγαζψλ ηα νπνία απαξηίδνπλ ην πεξηερφκελν ζην ίδην ην δηθαίσκα ηεο αηνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο, αιιά γεληθή αλαθνξά νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζε απηφ θαη λένη ηνκείο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηελ πξνζηαζία ησλ νπνίσλ θαζηζηά 

επηβεβιεκέλε ε εμέιημε ηεο δσήο θαη ηα ζχγρξνλα ηερληθά κέζα 
41

. Σα ζσκαηηθά αγαζά 

πεξηιακβάλνπλ ηε δσή, ηελ πγεία θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ελψ ηα ςπρηθά αγαζά 

πεξηιακβάλνπλ ηε ςπρηθή πγεία θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν. Ζ ςπρηθή πγεία 

πξνζβάιιεηαη κε ηξαχκαηα, κεηάδνζε αζζελεηψλ πνπ πξνθαινχλ ςπρηθή πάζεζε θαη 

ζηα άηνκα λεαξήο ειηθίαο κε ςπρηθφ θινληζκφ, ελψ ν ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο 

πξνζβάιιεηαη δεπηεξνγελψο, σο ζπλέπεηα παξάλνκεο πξάμεσο πξνθαιψληαο πφλν 

ζσκαηηθφ ή/θαη ςπρηθφ. ηελ έλλνηα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ θαη ζηελ ςπρηθή θαη 

θνηλσληθή αηνκηθφηεηα ηνπ αηφκνπ εληάζζεηαη θαη ε πεξίπησζε ηεο απψιεηαο ή 

κείσζεο ηεο απφιαπζεο ηεο αλαςπρήο. Δπίζεο ν ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο 

πξνζβάιιεηαη θαη κε παξάλνκε πξάμε πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηξίηνπ πξνζψπνπ κε ην 

νπνίν εθείλνο πνπ ζπλαηζζάλζεθε ηνλ ςπρηθφ πφλν έρεη ζηελφ δεζκφ(ΑΚ 932,3). ηα 

πξνζηαηεπφκελα αγαζά ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ε ηηκή, ε ειεπζεξία γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ε εηθφλα ηνπ πξνζψπνπ
42

.  

Δλ ζπλερεία ην άξζξν 59 πξνβιέπεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο θαη 

αλαθέξεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ άξζξσλ {δειαδή 57, 58} ην 

δηθαζηήξην κε ηελ απφθαζή ηνπ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ πξνζβιεζέληνο θαη αθνχ 

ιάβεη ππφςε ην είδνο ηεο πξνζβνιήο (ύπαξμε ζεκαληηθήο εζηθήο βιάβεο), κπνξεί 

επηπιένλ λα θαηαδηθάζεη ηνλ ππαίηην ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο ηνπ 

πξνζβιεζέληνο ζε πιεξσκή ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ζε δεκνζίεπκα, ή ζε νηηδήπνηε 

επηβάιιεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο
43

. 

                                                   
40. Γεσξγηάδεο & ηαζφπνπινο, Αζηηθφο Κψδημ, Γεληθέο Αξρέο, 1978 

41. Γεσξγηάδεο & ηαζφπνπινο, Αζηηθφο Κψδημ, Γεληθέο Αξρέο,  1978 

42. Παηεξάθεο, Ζ Υξεκαηηθή Ηθαλνπνίεζε ιφγσ Ζζηθήο Βιάβεο, 2001 

43. Βλ. ανωη. 
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Ζ βιάβε απηή – ρσξίο λα είλαη πεξηνπζηαθή (εζηθή βιάβε)- επέξρεηαη κε ηελ πξνζβνιή 

ησλ κε πεξηνπζηαθψλ αγαζψλ πνπ αλσηέξσ αλαθέξζεθαλ φκσο απφ ηελ βιάβε απηή 

δχλαηαη λα πξνθχςεη έκκεζα θαη πεξηνπζηαθή δεκία, φπσο επί παξαδείγκαηη απφ ηελ 

πξνζβνιή ηεο πγείαο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο, ζηα έμνδα ζεξαπείαο θιπ.
44

 

ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ απηνχ γίλεηαη ιφγνο γηα ην δηθαίσκα ηνπ Γηθαζηή λα 

θξίλεη ην είδνο ηεο πξνζβνιήο, θαη εάλ απηή είλαη ζεκαληηθή, λα επηδηθάζεη 

απνδεκίσζε. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ν Γηθαζηήο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο ζρεηηθήο αμηνινγηθήο 

ηνπ θξίζεσο νθείιεη λα εθηηκήζεη φια ηα πεξηζηαηηθά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηνπ  ηελ έθηαζε ηεο βιάβεο, ηηο 

ζπλζήθεο ηειέζεσο ηεο αδηθνπξαμίαο, ηε βαξχηεηα ηνπ πηαίζκαηνο, ηελ πεξηνπζηαθή 

θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ κεξψλ θιπ.
45

 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ εδψ πξαγκαηηθή ηαχηηζε ησλ δηαθφξσλ δηθαηνδνζηψλ θαη λνκηθψλ 

ζρνιψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξψην θεθάιαην, είηε απηέο πεγάδνπλ απφ λφκνπο είηε 

απφ ην έζηκν, είηε ζπκκεηέρνπλ έλνξθνη είηε φρη, ζηελ απφδνζε ηεο απνδεκίσζεο γηα 

εζηθή βιάβε γηα ηελ νπνία ηειηθφο θξηηήο είλαη ν Γηθαζηήο. 

Γηα ηελ κε πεξηνπζηαθή δεκία ιφγνο γίλεηαη ζην άξζξν 299 ηνπ Α.Κ. ην νπνίν αλαθέξεη 

φηη γηα κε πεξηνπζηαθή δεκία νθείιεηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

νξίδεη ν λφκνο
46

. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ άξζξνπ απηνχ κε ην άξζξν 59 είλαη ζην γεγνλφο φηη κε ηελ 

δηάηαμε απηή παξέρεηαη ηθαλνπνίεζε ηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ππαίηηα 

πξνζβνιή δηθαηψκαηνο φζν θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ είλαη ζην γεγνλφο φηη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε παξέρεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ξεηά νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν. Οη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηέηνηνπ 

είδνπο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε, είλαη πεξηνξηζηηθά δπν, δειαδή ε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 59 πνπ αλεθέξζε, θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 932 ζρεηηθά κε ηηο 

αδηθνπξαμίεο
47

. 

 ην άξζξν 932 πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε αδηθνπξαμίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

απνδεκίσζε γηα ηελ πεξηνπζηαθή δεκία, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηδηθάζεη εχινγε 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Απηφ ηζρχεη ηδίσο γηα 

                                                   
44. Φίιηνο, Δλνρηθφ Γίθαην, Γεληθφ Μέξνο, 2007 

45. Γεσξγηάδεο & ηαζφπνπινο, Αζηηθφο Κψδημ, Δηδηθφ Δλνρηθφ, 1982 

46. Γεσξγηάδεο & ηαζφπνπινο, Αζηηθφο Κψδημ, Γεληθαί Αξραί, 1978 

47. Γειεγηάλλεο & Κνξλειάθεο, Δηδηθφ Δλνρηθφ Γίθαην, 1992 
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εθείλνλ πνπ έπαζε πξνζβνιή ηεο πγείαο, ηεο ηηκήο ή ηεο αγλείαο ηνπ ή ζηεξήζεθε ηελ 

ειεπζεξία ηνπ. ε πεξίπησζε ζαλάησζεο πξνζψπνπ ε ρξεκαηηθή απηή ηθαλνπνίεζε 

κπνξεί λα επηδηθαζηεί ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο
48

. 

Ζ δηάηαμε απηή δελ απαγνξεχεη ηελ απνδεκίσζε γηα πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ πξνζψπνπ, αθνχ ζην β΄ εδάθηφ ηνπ δελ γίλεηαη απνθιεηζκφο ηεο αιιά 

απαξηζκνχληαη έληνλα θαη νλνκαζηηθά νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο. 

Απφ ηελ δηάηαμε απηή, ζπλίζηαηαη επξεία θαηεγνξία παξνρήο απνδεκηψζεσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πξνέβιεπε ν λφκνο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εζηθή 

βιάβε, φπσο είλαη ε αζέηεζε ελνρηθήο ππνρξεψζεσο. Έηζη, ε επζχλε απφ 

πξνυθηζηάκελε ελνρή, ζπλήζσο ελδνζπκβαηηθή επζχλε φπσο ππάξρεη ζηελ 

πεξίπησζε κεηαμχ πειάηε ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, ε 

νπνία ζπλίζηαην κφλν ζηελ ππνρξέσζε απνθαηαζηάζεσο ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο, 

ζηνλ βαζκφ πνπ ε αζέηεζε ελνρηθήο ππνρξεψζεσο ζπληζηά αδηθνπξαμία είλαη δπλαηή 

ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο αδηθνπξαμίεο θαη επνκέλσο ηεο δηαηάμεσο ηνπ 932, 

νπφηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πξνζβιεζέληα λα αηηεζεί λα ηνπ επηδηθαζζεί 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εζηθή βιάβε. Σν βάξνο βέβαηα ηεο απφδεημεο ην θέξεη ν 

πξνζβιεζείο θαη ζην δηθαζηήξην ελαπφθεηηαη ε εθηίκεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ε απφδνζε 

ζρεηηθήο απνδεκίσζεο. Όπσο αλαθέξζεθε πξνγελέζηεξα, ζηελ αγγιηθή ππφζεζε 

Constantine v London Imperial Hotels Ltd 
49

 ν πξνζβιεζείο απέηπρε λα απνδείμεη 

πεξαηηέξσ δεκία απφ ηελ παξάλνκε θαη ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ μελνδφρνπ, θαη γηα 

ην ιφγν απηφ δελ επηδηθάζζεθε πεξαηηέξσ απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε. 

 

 

Η έλλνηα ηεο αδηθνπξαμίαο  

Ζ έλλνηα ηεο αδηθνπξαμίαο ζην Διιεληθφ Γίθαην νξίδεηαη ζην άξζξν 914 ηνπ Α.Κ. φπνπ 

νξίδεη φηη  φπνηνο δεκηψζεη άιινλ παξάλνκα θαη ππαίηηα έρεη ππνρξέσζε λα ηνλ 

απνδεκηψζεη. 

                                                   
48. Φίιηνο, Δλνρηθφ Γίθαην, Δηδηθφ Μέξνο, 2009 

49. Constantine v Imperial London Hotels (1944)2 All E.R 
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Οη πξνυπνζέζεηο ηεο αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο είλαη α) ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, β) 

παξάλνκε, γ) ππαίηηα, δ) επέιεπζε δεκίαο θαη ε) αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δεκίαο
50

.  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α) Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζπλίζηαηαη ηφζν ζηελ εμσηεξηθή (θνηλσληθή) 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ εθνχζηα ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ, απηή 

δειαδή πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηε βνχιεζε ηνπ αλζξψπνπ. Ζ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά ζπλίζηαηαη είηε ζε ζεηηθή ελέξγεηα (πξάμε) είηε ζε παξάιεηςε νξηζκέλεο 

ελέξγεηαο. Ζ παξάιεηςε είλαη παξάλνκε κφλν φηαλ ν παξαιείςαο φθεηιε λα πξνβεί 

ζηελ νξηζκέλε απηή ελέξγεηα, θαη κάιηζηα φρη κφλν έλαληη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνζψπνπ αιιά θαη έλαληη ηνπ ζπλφινπ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηνπ παξαιείςαληα γηα 

ζεηηθή ελέξγεηα  πεγάδεη είηε απφ δηθαηνπξαμία, είηε απφ ην λφκν, απφ ηελ θαιή πίζηε 

θαη ηηο θξαηνχζεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο, απφ πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδίνπ ηνπ 

παξαιείςαληνο ή απφ ην γεληθφ πλεχκα ηνπ δηθαίνπ 
51

.  

β) Καηά ηνπο Γεσξγηάδε & ηαζφπνπιν 
52

 ε έλλνηα ηνπ παξαλφκνπ σο ζηνηρείνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ηεο αδηθνπξαμίαο ζηελ παξνχζα δηάηαμε ηπγράλεη πνιιψλ εξκελεηψλ. 

Καηά κία εξκελεία (ππνθεηκεληθή ζεσξία), παξάλνκε πξάμε είλαη θάζε δεκηνγφλνο 

ελέξγεηα πνπ επηρεηξείηαη ρσξίο δηθαίσκα ελψ θαηά δεχηεξε εξκελεία (αληηθεηκεληθή 

ζεσξία), παξάλνκε είλαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ αληίθεηηαη ζε απαγνξεπηηθφ ή επηηαθηηθφ 

θαλφλα δηθαίνπ. Με ηελ δεχηεξε απηή ζεσξία γίλεηαη παξαπνκπή γηα ηελ θξίζε κίαο 

πξάμεο – ελέξγεηαο σο παξάλνκεο ή κε ζην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο (αζηηθήο, 

πνηληθήο, δηνηθεηηθήο θιπ). Ζ ηξίηε εξκελεία (δηεχξπλζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζεσξίαο) 

ζεσξεί φηη δελ είλαη αλάγθε ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά λα ζπληζηά παξάβαζε 

ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα δηθαίνπ αιιά αξθεί ε αληίζεζε ηεο πξάμεο ζην γεληθφηεξν 

πλεχκα ηνπ δηθαίνπ ή ηηο επηηαγέο ηεο έλλνκεο ηάμεο. Απφ απηή ηελ άπνςε θαη, νξζά, ε 

ακέιεηα ζπγθαηαιέγεηαη φρη κφλν σο κνξθή ππαηηηφηεηαο αιιά θαη σο παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε απηήλ, νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά  είλαη παξάλνκε θαη φηαλ ν 

αδηθνπξαγήζαο παξαβίαζε ηε γεληθά απαηηνχκελε απφ θάζε θνηλσλφ ππνρξέσζε λα 

ηεξεί ηελ επηκέιεηα, πνπ κπνξεί λα δείρλεη ν κέζνο ζπλεηφο άλζξσπνο, άζρεηα κε ην 

αλ ε ζπκπεξηθνξά απηή ζπληζηά παξαβίαζε ζπγθεθξηκέλνπ απαγνξεπηηθνχ ή 

επηηαθηηθνχ θαλφλα δηθαίνπ ή φρη. Καηά κία άιιε άπνςε ην παξάλνκν ή φρη κίαο 

                                                   
50. ηαζφπνπινο, Γεληθφ Δλνρηθφ Γίθαην, 1998 

51.  Γεσξγηάδεο & ηαζφπνπινο, Αζηηθφο Κψδημ, Δηδηθφ Δλνρηθφ, 1982 

52. Βλ. ανωη. 
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ζπκπεξηθνξάο θξίλεηαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αδηθνπξαγήζαληα ή απφ ην 

απνηέιεζκα απηήο.  

Μνξθέο παξάλνκεο παξάιεηςεο ζπληζηνχλ παξάιεηςε ελέξγεηαο πνπ επηβάιιεηαη απφ 

δηθαηνπξαμία, απφ ην λφκν, απφ ηελ θαιή πίζηε θαη ηηο θξαηνχζεο αληηιήςεηο, θαζψο 

θαη παξάιεηςε ελέξγεηαο επηβαιιφκελεο απφ πξνεγνχκελε επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αδηθνπξαγήζαληα. 

ηελ έλλνηα ηνπ παξαλφκνπ πεξηιακβάλνληαη ε πξνζβνιή δηθαηψκαηνο πνπ παξέρεηαη 

απφ ην λφκν, πξνζβνιή απφιπηνπ δηθαηψκαηνο ε νπνία είλαη θαζεαπηή παξάλνκε, 

φπσο ην δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία, ζην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε φιεο ηνπ ηηο 

εθδειψζεηο, πξνζβνιή ελνρηθνχ δηθαηψκαηνο, πξνζβνιή έλλνκνπ ζπκθέξνληνο θιπ. 

γ) Σν ζέκα ηεο ππαηηηφηεηαο νξίδεηαη ζην άξζξν 330 ηνπ Α.Κ.
53

 ην νπνίν αλαθέξεη  φηη ν 

νθεηιέηεο ελέρεηαη, αλ δελ νξίζηεθε θάηη άιιν, γηα θάζε αζέηεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ 

απφ δφιν ή ακέιεηα, δηθή ηνπ ή ησλ λφκηκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπ. Ακέιεηα ππάξρεη 

φηαλ δελ θαηαβάιιεηαη ε επηκέιεηα πνπ απαηηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο. Ζ δηάηαμε απηή 

αλαθέξεηαη ζηελ ππαηηηφηεηα θαη ηνπο βαζκνχο ηεο, δειαδή δφιν ή έζησ ακέιεηα. 

Τπαίηηα ζπκπεξηθνξά ελφο πξνζψπνπ είλαη εθείλε πνπ επηηξέπεη λα ηνπ απνδνζεί 

πξνζσπηθά κνκθή γηα ηελ πξάμε ηνπ, λα ζεσξεζεί δειαδή ςπρηθά ππεχζπλν γηα απηή. 

Ο δφινο ππάξρεη φηαλ ν αδηθνπξαγήζαο ζέιεζε ηελ παξαγσγή ηνπ παξάλνκνπ 

απνηειέζκαηνο, ελδερφκελνο δφινο ππάξρεη φηαλ ν αδηθνπξαγήζαο είρε πξνβιέςεη 

ηελ παξαγσγή ηνπ παξάλνκνπ απνηειέζκαηνο αιιά αδηαθφξεζε γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ θαη ην απνδέρζεθε, θαη ε ακέιεηα είλαη φηαλ ιείπεη ηέηνηα ζέιεζε απφ ηνλ 

αδηθνπξαγήζαληα, αιιά απηφο δελ θαηέβαιε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή πνπ κπνξνχζε 

θαη φθεηιε λα επηδείμεη γηα ηελ απνηξνπή ηνπ παξάλνκνπ – δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο. 

Όηαλ ν αδηθνπξαγήζαο πξνβιέπεη ην απνηέιεζκα αιιά ειπίδεη λα ην απνθχγεη ηφηε ε 

ακέιεηα ιέγεηαη ελζπλείδεηε, ελψ αζπλείδεηε ιέγεηαη φηαλ δελ δείρλεη ηελ απαηηνχκελε 

πξνζνρή θαη έηζη δελ πξνβιέπεη ην παξάλνκν απνηέιεζκα. 

δ) απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηεο αδηθνπξαμίαο είλαη ε επέιεπζε ηεο 

δεκίαο. Χο δεκία λνείηαη, φπσο έρεη αλαθεξζεί πξνγελέζηεξα, θάζε βιάβε πνπ 

πξνθαιείηαη ζηα πιηθά ή άπια αγαζά ελφο πξνζψπνπ, δειαδή θάζε δπζκελήο 

κεηαβνιή απηψλ.  

                                                   
53. Βαζξαθνθνίιεο, ΔΡΝΟΜΑΚ,  Γεληθφ Δλνρηθφ, 2003 
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ε) Σειεπηαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επζχλε, θαη θαηά ζπλέπεηα αμίσζε, πξνο 

απνδεκίσζε είλαη ε χπαξμε αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ – αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ αθ’ 

ελφο ηεο δεκίαο θαη αθ’ εηέξνπ ηνπ λνκίκνπ ιφγνπ επζχλεο θαη φρη απιψο ηνπ 

δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο ή ηεο παξάλνκεο πξάμεσο ή γεληθά ηεο πξάμεσο ηνπ 

αδηθνπξαγήζαληα. Ο ιφγνο απηφο πξέπεη λα είλαη ε αηηία ηεο δεκίαο θαη ε ηειεπηαία,  

αληίζηξνθα, ε ζπλέπεηα εθείλνπ. Σν αλ ππάξρεη ή φρη αηηηψδεο ζχλδεζκνο είλαη θαηά ηε 

λνκνινγία πξαγκαηηθφ δήηεκα πνπ θξίλεηαη απφ ηνλ θπζηθφ δηθαζηή. Δάλ ην 

απνηέιεζκα είρε σο αθεηεξία κία πξάμε, θαη πξηλ ηελ επέιεπζή ηνπ, δηέθνςε ηελ 

πνξεία ηεο πξάμεο απηήο κία άιιε πξάμε άιινπ πξνζψπνπ ε νπνία απηή πξάμε ελ 

ηέιεη πξνθάιεζε ην δεκηνγφλν γεγνλφο. Σφηε ε επζχλε ή επηκεξίδεηαη  κεηαμχ ησλ δχν 

πξνζψπσλ, ή επηξξίπηεηαη ζηελ επζχλε ηνπ δεχηεξνπ πξνζψπνπ, δειαδή εθείλνπ πνπ 

έθαλε – πξνθάιεζε ή παξέιεηςε λα απνηξέςεη ηε δεχηεξε πξάμε.  

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ επζχλνληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο γηα ηελ επέιεπζε ηεο 

δεκίαο ν Α.Κ. πξνβιέπεη ζηα άξζξα 926 θαη 927 ηνπ Α.Κ. ηα αθφινπζα: ζην πξψην 

πξνβιέπεηαη φηη «Αλ απφ θνηλή πξάμε πεξηζζνηέξσλ πξνήιζε δεκία ή αλ γηα ηελ ίδηα 

δεκία επζχλνληαη παξάιιεια πεξηζζφηεξνη, ελέρνληαη φινη εηο νιφθιεξνλ. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη αλ έρνπλ ελεξγήζεη πεξηζζφηεξνη ζπγρξφλσο ή δηαδνρηθά θαη δελ κπνξεί λα 

εμαθξηβσζεί ηίλνο ε πξάμε επέθεξε ηε δεκία». Καη ζην δεχηεξν νξίδεηαη φηη «Δθείλνο 

πνπ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν θαηέβαιε νιφθιεξε ηελ απνδεκίσζε έρεη δηθαίσκα 

αλαγσγήο θαηά ησλ ινηπψλ. Σν δηθαζηήξην πξνζδηνξίδεη ην κέηξν ηεο κεηαμχ ηνπο 

επζχλεο αλάινγα κε ην βαζκφ ηνπ πηαίζκαηνο θαζελφο. Αλ δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί 

ν βαζκφο απηφο, ε δεκία θαηαλέκεηαη κεηαμχ φισλ ζε ίζα κέξε».
54

 

Δπίζεο ππάξρεη πξφβιεςε θαη γηα ηελ επζχλε ησλ πξνζηεζέλησλ ηεο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο πξνο ηνλ πειάηε ηεο, εμ αηηίαο θαη εμ 

αθνξκήο ησλ νπνίσλ πξνθαιείηαη ε δεκία ζε απηφλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 922 

πξνβιέπεηαη φηη ν θχξηνο ή ν πξνζηήζαο θάπνηνλ άιινλ ζε κηα ππεξεζία επζχλεηαη γηα 

ηε δεκία πνπ ν ππεξέηεο ή ν πξνζηεζείο πξνμέλεζε ζε ηξίηνλ παξάλνκα θαηά ηελ 

ππεξεζία ηνπ
55

. 

Ζ ελδνζπκβαηηθή επζχλε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο πξνβιέπεηαη απφ ζεηξά 

δηαηάμεσλ ηνπ Α.Κ.. Ζ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο  επηρείξεζεο θαη 

ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο είλαη ακθνηεξνβαξήο ζχκβαζε δηα ηεο νπνίαο ακθφηεξα 

κέξε έρνπλ ακνηβαία δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Δλνρή είλαη ε ζρέζε, κε ηελ νπνία 

                                                   
54. Γεσξγηάδεο & ηαζφπνπινο, Αζηηθφο Κψδημ, Δηδηθφ Δλνρηθφ, 1982 

55. Βλ. ανωη. 
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έλα πξφζσπν έρεη ππνρξέσζε πξνο έλα άιιν ζε παξνρή. Ζ παξνρή κπνξεί λα 

ζπληζηάηαη θαη ζε παξάιεηςε (άξζξν 287 Α.Κ.) ακθφηεξα ηα κέξε έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα εθπιεξψζνπλ ηελ παξνρή φπσο απαηηεί ε θαιή πίζηε, αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε (άξζξν 288 Α.Κ.). 

Όπνηνο πξνηείλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο δεζκεχεηαη φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην 

νπνίν κπνξεί λα ηελ απνδερηεί εθείλνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε πξφηαζε (άξζξν185 Α.Κ.).
56

 

Ζ ζχκβαζε ζπληειείηαη κφιηο πεξηέιζεη ζ' απηφλ πνπ πξφηεηλε ε δήισζε απνδνρήο ηεο 

πξφηαζήο ηνπ (άξζξν 192 Α.Κ.).
57 Καηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο, ηα κέξε νθείινπλ ακνηβαία λα ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαιή 

πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε (άξζξν 197 Α.Κ.).
58

 Όπνηνο θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνμελήζεη ππαίηηα ζηνλ άιινλ δεκία είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ηελ αλνξζψζεη θαη αλ αθφκε ε ζχκβαζε δελ θαηαξηίζηεθε. (άξζξν 198 Α.Κ.)
59

. Ο 

ππφρξενο ζε απνδεκίσζε νθείιεη λα ηελ παξάζρεη ζε ρξήκα. Αληί γηα ρξεκαηηθή 

απνδεκίσζε ην δηθαζηήξην κπνξεί, εθηηκψληαο ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο, λα δηαηάμεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο πξνεγνχκελεο θαηάζηαζεο, εθφζνλ ε απνδεκίσζε κε ηνλ ηξφπν 

απηφ δελ πξνζθξνχεη ζην ζπκθέξνλ ηνπ δαλεηζηή. (άξζξν 297 Α.Κ.)
60

. Ζ απνδεκίσζε 

πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ηεο ππάξρνπζαο πεξηνπζίαο ηνπ δαλεηζηή (ζεηηθή δεκία), 

θαζψο θαη ην δηαθπγφλ θέξδνο. Σέηνην θέξδνο ινγίδεηαη εθείλν πνπ πξνζδνθά θαλείο κε 

πηζαλφηεηα ζχκθσλα κε ηε ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ πξαγκάησλ ή ηηο εηδηθέο 

πεξηζηάζεηο θαη ηδίσο ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί (άξζξν 298 

Α.Κ.)
61. Γηα κε πεξηνπζηαθή δεκία νθείιεηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ νξίδεη ν λφκνο. (άξζξν 299 Α.Κ.)
62

.  

Ο κνλαδηθφο πεξηνξηζκφο πνπ ηζρχεη είλαη απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 300  Α.Κ. 

φπνπ νξίδεη φηη αλ εθείλνο πνπ δεκηψζεθε ζπληέιεζε απφ δηθφ ηνπ πηαίζκα ζηε δεκία ή 

ηελ έθηαζή ηεο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα κελ επηδηθάζεη απνδεκίσζε ή λα κεηψζεη ην 

πνζφ ηεο
63

. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ εθείλνο πνπ δεκηψζεθε παξέιεηςε λα απνηξέςεη ή 

                                                   
56. Βαζξαθνθνίιεο, ΔΡΝΟΜΑΚ, Γεληθέο Αξρέο, 2001 

57. Βλ. ανωη. 

58. Γεσξγηάδεο & ηαζφπνπινο, Αζηηθφο Κψδημ, Γεληθαί Αξραί, 1978 

59. Βλ. ανωη. 

60. Γεσξγηάδεο & ηαζφπνπινο, Αζηηθφο Κψδημ, Γεληθφ Δλνρηθφ, 1979 

61. Βαζξαθνθνίιεο, ΔΡΝΟΜΑΚ,  Γεληθφ Δλνρηθφ, 2003 

62. Παηεξάθεο, Ζ Υξεκαηηθή Ηθαλνπνίεζε ιφγσ Ζζηθήο Βιάβεο, 2001 

63. Βαζξαθνθνίιεο, ΔΡΝΟΜΑΚ,  Γεληθφ Δλνρηθφ, 2003 
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λα πεξηνξίζεη ηε δεκία ή δελ επέζηεζε ηελ πξνζνρή ζηνλ άιινλ ζηνλ θίλδπλν 

αζπλήζηζηα κεγάιεο δεκίαο, ηνλ νπνίν ν άιινο  νχηε γλψξηδε νχηε φθεηιε λα γλσξίδεη. 

(άξζξν 330 Α.Κ.)
64

.  

Καηά ην άξζξν 928 ηνπ Α.Κ. ζε πεξίπησζε ζαλάησζεο πξνζψπνπ ν ππφρξενο νθείιεη 

λα θαηαβάιεη ηα λνζήιηα θαη ηα έμνδα ηεο θεδείαο ζ' εθείλνλ πνπ θαηά ην λφκν 

βαξχλεηαη κ' απηά. Έρεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη εθείλνλ πνπ απφ ην 

λφκν είρε δηθαίσκα λα απαηηεί απφ ην ζχκα δηαηξνθή ή παξνρή ππεξεζηψλ
65

. 

Καηά ην άξζξν 929 ηνπ Α.Κ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο 

πξνζψπνπ ε απνδεκίσζε πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηα λνζήιηα θαη ηε δεκία 

(ζεηηθή/απνζεηηθή) πνπ έρεη ήδε επέιζεη, νηηδήπνηε ν παζψλ ζα ζηεξείηαη ζην κέιινλ ή 

ζα μνδεχεη επηπιένλ εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ. Τπνρξέσζε 

απνδεκίσζεο ππάξρεη θαη πξνο ηνλ ηξίην, ν νπνίνο είρε θαηά ην λφκν δηθαίσκα λα 

απαηηήζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ παζφληα θαη ηηο ζηεξείηαη
66

. 

Ζ απνδεκίσζε ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην κέιινλ 

θαηαβάιιεηαη ζε ρξεκαηηθέο δφζεηο θαηά κήλα. Όηαλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο ε 

απνδεκίσζε κπνξεί λα επηδηθαζηεί ζε θεθάιαην εθάπαμ. Καηά ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε 

κειινληηθή θαηαβνιή απνδεκηψζεσο, εκθαλίδεηαη επηζθαιήο, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη 

λα παξάζρεη αζθάιεηα. Ζ αμίσζε απνδεκίσζεο δελ απνθιείεηαη απφ ην ιφγν φηη 

θάπνηνο άιινο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ή λα δηαηξέθεη απηφλ πνπ 

αδηθήζεθε (άξζξν 930 Α.Κ.)
67

. 

εκαληηθφ δε ζηνηρείν ζηελ επηδίθαζε ηεο απνδεκίσζεο θαηά ην άξζξν 931 είλαη ε 

αλαπεξία ή ε παξακφξθσζε πνπ πξνμελήζε ζηνλ παζφληα ε νπνία ιακβάλεηαη 

ηδηαίηεξα ππφςε θαηά ηελ επηδίθαζε ηεο απνδεκίσζεο αλ επηδξά ζην κέιινλ ηνπ
68

. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ε ελδνζπκβαηηθή επζχλε ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

έλαληη πειάηε ηεο, ζε χςνο απνδεκίσζεο, είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ 

πξνβιέπεηαη θαη κπνξεί λα αμηψζεη ν πειάηεο ζηεξηδφκελνο ζηηο δηαηάμεηο πεξί 

αδηθνπξαμίαο θαη εζηθήο βιάβεο.  Σν βάξνο ηεο απφδεημεο ζηελ ελδνζπκβαηηθή επζχλε 

είλαη πνιχ απινχζηεξν απφ ην βάξνο ηεο απφδεημεο ζηελ πεξίπησζε ηεο εζηθήο 

                                                   
64.  Γεσξγηάδεο & ηαζφπνπινο, Αζηηθφο Κψδημ, Γεληθφ Δλνρηθφ, 1979 

65.  Γεσξγηάδεο & ηαζφπνπινο, Αζηηθφο Κψδημ, Δηδηθφ Δλνρηθφ, 1982 

66.  Βαζξαθνθνίιεο,  ΔΡΝΟΜΑΚ, Δηδηθφ Δλνρηθφ, 2004 

67. Γεσξγηάδεο & ηαζφπνπινο, Αζηηθφο Κψδημ, Δηδηθφ Δλνρηθφ, 1982 

68. Βλ. ανωη. 
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βιάβεο, ε απφδεημε ηεο νπνίαο είλαη δπζρεξέζηεξε. Όκσο, ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο 

πνπ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη θάπνηνο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ζηελ ηειεπηαία απφ φηη ζηελ 

πξψηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

 

 

Η ππαγσγή ησλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ ζε πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θαη ε εκπεηξία ησλ Διιεληθώλ Γηθαζηεξίσλ.  

 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξννίκην ηεο παξνχζεο κειέηεο, ππάξρεη πιεηάδα δηθαζηηθψλ 

ππνζέζεσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ 

πθίζηαηαη ν πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. Γπζηπρψο, πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ, ε βιάβε πνπ ππέζηε ν πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο ήηαλ κεγάιε θαη 

δπζάξεζηε, ηφζν γηα εθείλνλ φζν θαη γηα ηνπο νηθείνπο ηνπ.  ην πέκπην θεθάιαην 

γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ησλ ππνζέζεσλ απηψλ. 

 

 

Πξώηε Πεξίπησζε 

Μία ηεηξακειήο νηθνγέλεηα απφ ηελ Αγγιία είρε αγνξάζεη παθέην δηαθνπψλ απφ ην 

παζίγλσζην ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν ζηελ Αγγιία Thomas Cook γηα αλαςπρή – 

παξαζεξηζκφ ζην πνιπηειέο μελνδνρείν ηνπ θππξηαθνχ νκίινπ Louis Hotels 

(Κσζηάθεο Λνΐδνο) ζηα Γνπβηά ηεο Κέξθπξαο. ην παθέην, αληί ελφο θαη κφλν 

ηηκήκαηνο ην νπνίν θαηέβαιαλ νη ηαμηδηψηεο κε ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, 

πεξηιακβάλνληαλ νη κεηαθνξέο απφ ηελ Αγγιία πξνο ηελ Διιάδα θαη αληίζηξνθα, νη 

κεηαθνξέο απφ ην αεξνδξφκην ηνπ λεζηνχ ζην μελνδνρείν, ε δηακνλή, πιήξεο 

δηαηξνθή εληφο ηνπ μελνδνρείνπ. Γεληθά είραλ ζπλάςεη κία πεξηεθηηθή (All Inclusive) 

ηνπξηζηηθή ζχκβαζε.  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηακνλήο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ λχρηα 

ηεο 25εο πξνο μεκεξψκαηα ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2006, ζπλέβε έλα ζιηβεξφ 

πεξηζηαηηθφ πνπ νδήγεζε ζην ζάλαην δχν αλήιηθα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζε θψκα 

ηνλ παηέξα ηνπο θαη ηε ζχληξνθφ ηνπ, πνπ ήξζαλ γηα δηαθνπέο ζηελ Διιάδα. Ζ αηηία 

ηνπ ζαλαηεθφξνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ηεο επειζνχζεο θσκαηψδνπο θαηάζηαζεο ησλ 

γνλέσλ ηνπο ήηαλ ε δειεηεξίαζε απφ ππεξβνιηθή πνζφηεηα κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

εμαηηίαο δηαξξνήο ηνπ θιηκαηηζηηθνχ κεραλήκαηνο ζην δσκάηην ηνπ μελνδνρείνπ. Καηά 

ην θαηεγνξεηήξην, κεξηθέο απφ ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ δηαξξνή απηή ήηαλ ε 

ζσξεία παξαιείςεσλ θαη εγθιεκαηηθή ακέιεηα ηνπ δηεπζπληή ηνπ μελνδνρείνπ, ν νπνίνο 
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- Γελ αληηκεηψπηζε κε ηελ επηβαιιφκελε πξνζνρή ην δήηεκα ηεο ελδερφκελεο 

δηαξξνήο, δειαδή λα δψζεη «θαηεγνξεκαηηθέο νδεγίεο ζην Σερληθφ Σκήκα ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζνχλ ίρλε έληνλεο 

νμείδσζεο ή δηαξξνέο ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζεξκαληήξεο πγξαεξίνπ λα δηαθφςεη 

ακέζσο ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο...». 

- Γελ δήηεζε λα γίλεη έιεγρνο γηα ηελ έιιεηςε ππξνθξαγκψλ θαηά κήθνο ησλ 

ζσιελψζεσλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ. 

- Γελ είρε δψζεη εληνιή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο κνλνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπψλ πγξαεξίνπ. 

- Γελ είρε ελεκεξψζεη ξεηά ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο δηνξγάλσζεο ηαμηδίσλ 

«Σφκαο Κνπθ» γηα ηε ιεηηνπξγία ζπζθεπψλ πγξαεξίνπ ζε ρψξνπο ηνπ μελνδνρείνπ. 

 Γηα ην πεξηζηαηηθφ απηφ ν εηζαγγειέαο Κέξθπξαο άζθεζε δηψμεηο θαηά άιισλ 5 

αηφκσλ γηα ην ζάλαην ησλ δχν παηδηψλ, κεηαμχ άιισλ θαηά ηνπ δηεπζχλνληα 

ζπκβνχινπ, ηνπ ζπληεξεηή ηνπ μελνδνρείνπ, ησλ δχν ηερληθψλ πνπ εγθαηέζηεζαλ ην 

κπφηιεξ θαη ην θιηκαηηζηηθφ ηνπ κνηξαίνπ κπαλγθαιφνπ, θαζψο θαη θαηά ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ «Σφκαο Κνπθ», ν νπνίνο θέξεηαη φηη 

δηαβεβαίσλε εγγξάθσο ηνπο πειάηεο ηνπ φηη έρνπλ ειεγρζεί φιεο νη εγθαηαζηάζεηο. Σν 

Γηθαζηήξην έθξηλε έλνρνπο  ηνπο 4 απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ μελνδνρείνπ, ηνλ ηερληθφ πξντζηάκελν θαη ηνλ ειεθηξνιφγν, ηνπο 

νπνίνπο θαηαδίθαζε ζε θάζεηξμε 7 ρξφλσλ, θαζψο θαη έλαλ ηδηψηε θαηαζθεπαζηή, 

ρσξίο λα επηξξίςεη επζχλεο θαηά ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ 

«Σφκαο Κνπθ», θαζφηη ν ηειεπηαίνο είρε ζηελ δηάζεζή ηνπ φια ηα πηζηνπνηεηηθά ηα 

νπνία πηζηνπνηνχζαλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ. Παξαδφμσο δελ ππήξμε 

δίσμε γηα θακία απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο πνπ πηζηνπνηνχζαλ ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ, δειαδή ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ, ηεο 

Ννκαξρίαο, ηνπ Γήκνπ, ηεο Ππξνζβεζηηθήο πνπ εμέδσζε ηελ άδεηα ππξαζθάιεηαο 

θιπ.. 

Σν ζέκα ηεο αζηηθήο απνδεκίσζεο αθφκε δελ έρεη θξηζεί, φκσο απφ ηα αλσηέξσ 

δηαιακβαλφκελα, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνξξεζείζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο είλαη 

βέβαην, φηη ππφρξενη πξνο απνδεκίσζε είλαη ε ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ηνπ μελνδνρείνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξα 299, 914, 922, 926, 928, 929, 930 θαη 932, ε νπνία δελ παξείρε 

αζθαιέο πεξηβάιινλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο μελνδνρείνπ, νχηε επέβιεπε ηελ 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ,  γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνίσλ είρε πξνζιάβεη 

ππαιιήινπο ηνπο νπνίνπο δελ ήιεγρε θαηά ηελ άζθεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαη νη 
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ηειεπηαίνη δηφηη αλ θαη είραλ ελδνζπκβαηηθή επζχλε πξνο ηνλ εξγνδφηε μελνδφρν λα ηνπ 

παξέρνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε αληάιιαγκα ακνηβήο, εληνχηνηο εθηέιεζαλ πιεκκειψο 

ηα θαζήθνληά ηνπο, αλ θαη γλψξηδαλ φηη απφ ηε κε εθηέιεζή ησλ ή ηελ πιεκκειή 

εθηέιεζε απηψλ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ ζσκαηηθέο βιάβεο ζε επηζθέπηεο ηνπ 

μελνδνρείνπ θαη ζηελ πεξηνπζία ηνπ μελνδνρείνπ, φπσο θαη έγηλε, πξνθαιψληαο ζηνλ 

ζάλαην δχν αλήιηθσλ παηδηψλ, ηε βαξχηαηε ςπρηθή νδχλε ησλ ηειεπηαίσλ ε νπνία 

ζπλίζηαηαη φρη πιένλ ηφζν ζηελ απφιαπζε ηεο αλαςπρήο αιιά απφ ηελ επέιεπζε ηνπ 

ηξαγηθνχ ζαλάηνπ ησλ παηδηψλ ηνπ γεγνλφο πνπ ζα ηνπο ζπλνδεχεη ζε φιε ηνπο ηε δσή 

θαη ηελ πξνθιεζείζα ζσκαηηθή βιάβε ζε απηνχο ηνπο ίδηνπο απφ ηελ εηζπλνή ηνπ 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν ελδέρεηαη λα απνθχγεη ηελ θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο γηα εζηθή βιάβε ζηνπο γνλείο – πειάηεο εάλ απνδείμεη φηη έθαλε φηη ήηαλ 

δπλαηφλ γηα λα βεβαησζεί φηη ην μελνδνρείν ήηαλ αζθαιέο θαη είρε ειέγμεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο, βάζεη ησλ νπνίσλ δηαβεβαίσλε ηνπο πειάηεο ηεο φηη ηα 

θαηαιχκαηα ήηαλ αζθαιή. 

 

Γεύηεξε Πεξίπησζε  

Όκνην πεξηζηαηηθφ ζπλέβε ιίγα ρξφληα κεηά κε δχν ζαλαηεθφξα πεξηζηαηηθά εληφο 

48ψξνπ. Καη νη δχν ζάλαηνη, αλδξψλ απφ ηελ Διιάδα, ειηθίαο 27 θαη 28 εηψλ  

αληίζηνηρα, πξνήιζαλ απφ δειεηεξίαζε κε κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ε νπνία 

πξνθαιείηαη  απφ αηειή θαχζε. 

Σα μεκεξψκαηα ηεο κίαο εκέξαο νη ππάιιεινη ηνπ μελνδνρείνπ εληφπηζαλ λεθξφ έλαλ 

28ρξνλν άλδξα ζε δσκάηην ηνπ 5νπ νξφθνπ. ην ζεκείν έζπεπζε ηαηξνδηθαζηήο, ν 

νπνίνο δηαπίζησζε φηη επξφθεηην γηα έλα ππέξβαξν άηνκν, σζηφζν ππήξραλ ελδείμεηο 

φπσο ην έληνλν θφθθηλν ρξψκα πνπ είρε ν λεθξφο πνπ θίλεζαλ ηηο ππνςίεο ηνπ. Ο 

ηαηξνδηθαζηήο ηελ επφκελε κέξα ελεκέξσζε ηηο δησθηηθέο αξρέο φηη ν ζάλαηνο ηνπ 

28ρξνλνπ νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζε δειεηεξίαζε απφ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. Απφ 

πιεξνθνξίεο πξνθχπηεη φηη αζηπλνκηθνί κε εηδηθφ πξαγκαηνγλψκνλα πήγαλ ζην 

μελνδνρείν θαη ελεκέξσζαλ ηνπο ππεχζπλνπο, φκσο απφ ηνλ έιεγρν δελ εληνπίζηεθε 

θάπνην πξφβιεκα. Χζηφζν, ακέζσο κεηά, ηελ ίδηα εκέξα ηνπ ειέγρνπ,  άιινο έλαο 

πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ, έλαο 27ρξνλνο άλδξαο άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζε 

δσκάηην ηνπ 4νπ νξφθνπ. Καη ν δεχηεξνο απηφο πξνήιζε απφ δειεηεξίαζε κε 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα.  

Όπσο αλαθνηλψζεθε απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, γηα ην πεξηζηαηηθφ ζπλειήθζε ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ μελνδνρείνπ θαζψο ζε βάξνο ηνπ ζρεκαηίδεηαη δηθνγξαθία γηα 
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αλζξσπνθηνλία απφ ακέιεηα. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ έγηλαλ, απνδείρζεθε φηη 

«ζην μελνδνρείν δελ ππάξρεη θχιιν ζπληήξεζεο ηνπ θαπζηήξα απφ ην 2005, ην νπνίν 

ζα έπξεπε λα αλαλεψλεηαη θάζε  ρξφλν».                                                          

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Οκνζπνλδίαο πληεξεηψλ Καπζηήξσλ θαη 

ηνπ πλδέζκνπ Αδεηνχρσλ Δγθαηαζηαηψλ - πληεξεηψλ Καπζηήξσλ θαη πζθεπψλ 

Τγξψλ θαη Αέξησλ Καπζίκσλ Β. Διιάδαο θαη ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ, νη δχν άηπρνη 

άλδξεο έραζαλ ηε δσή ηνπο ζε ζπλζήθεο...θακηλάδαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη 

ζπγθεληξψζεηο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηηο θακηλάδεο θηάλεη ηα 80ppm θαη ζηα 

δσκάηηα κεηξήζεθαλ ζπγθεληξψζεηο 70ppm.                                                               

Οη εηδηθνί ραξαθηεξίδνπλ χπνπιν δνινθφλν ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαζψο φπσο 

αλαθέξνπλ «κφλν ζε πεξίπησζε πνπ γίλνπλ άκεζα αληηιεπηά ηα πξψηα ζπκπηψκαηα 

θαη αληηκεησπηζηνχλ εγθαίξσο, ε έθζεζε ζην δειεηεξηψδεο αέξην κπνξεί λα κελ είλαη 

κνηξαία». Όπσο επηζεκαίλεη εηδηθφο παζνιφγνο, «ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ 

αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη έρεη εηζπλεχζεη ηελ δειεηεξηψδε ρεκηθή έλσζε. Μέρξη λα 

ληψζεη ηε δπζθνξία ιφγσ ηεο θαθήο νμπγφλσζεο, ν άλζξσπνο πνπ έρεη εηζπλεχζεη 

κνλνμείδην πέθηεη, δελ πξνιαβαίλεη λα ζεθσζεί θαη εηδηθά αλ θνηκάηαη δελ 

αληηιακβάλεηαη θαλ ηελ δπζθνξία. Σν ζψκα ηνπ παίξλεη έλα έληνλν εξπζξφ-κπιε 

ρξψκα θαη πεζαίλεη. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δειεηεξηαζηεί απφ κνλνμείδην θαη 

απηφ γίλεη ακέζσο αληηιεπηφ, δειαδή κέζα ζε ιίγα ιεπηά, είλαη δπλαηφλ λα ζπλέιζεη 

εηζπλένληαο νμπγφλν».  

Σν εξψηεκα εδψ είλαη, πέξαλ ηεο πξνθαλνχο επζχλεο ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ ηδηνθηήηε 

ηνπ μελνδνρείνπ – ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, δελ ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ επζχλεο ζηηο 

αξκφδηεο επνπηεχνπζεο ππεξεζίεο δειαδή ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ηελ 

Ννκαξρία, ηνλ Γήκν, ηελ Ππξνζβεζηηθήο πνπ εμέδσζε ηελ άδεηα ππξαζθάιεηαο θιπ.; 

Γελ ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ επζχλεο ζηνλ ηερληθφ πνπ δηελήξγεζε ην έιεγρν κεηά ηνλ 

πξψην ζάλαην θαη δηαπίζησζε φηη φια είλαη ζε ηάμε ελψ ηελ ίδηα εκέξα θαη γηα ηελ ίδηα 

αηηία έραζε ηελ δσή ηνπ έλαο αθφκε άλζξσπνο; 

Καη ζηηο δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεηο επζχλνληαη, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγεζείζα έθζεζε 

ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 299, 914, 922, 926, 927,928, 929, 930 

θαη 932 Α.Κ., ηφζν ν ηδηνθηήηεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, νη ππάιιεινί ηνπ, ν 

δηεπζπληήο ηνπ μελνδνρείνπ, νη ηερληθνί πνπ ήηαλ αξκφδηνη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ φζν θαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο νη νπνίεο ήηαλ επηθνξηηζκέλεο κε ηελ 

πηζηνπνίεζε γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρείν θαη ηελ ζρεηηθή αδεηνδφηεζή 

ησλ.  
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Σξίηε Πεξίπησζε 

Όπσο είδακε αλσηέξσ, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 297, 298, 300, θαη 914 ΑΚ 

ζπλάγεηαη φηη πξνυπφζεζε ηεο επζχλεο γηα απνδεκίσζε απφ αδηθνπξαμία είλαη ε 

ππαηηηφηεηα ηνπ ππφρξενπ, ε νπνία ππάξρεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ακέιεηαο, δειαδή 

φηαλ δελ θαηαβάιιεηαη ε επηκέιεηα πνπ απαηηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο, ε παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ππφρξενπ ζε απνδεκίσζε έλαληη εθείλνπ πνπ δεκηψζεθε θαη ε 

χπαξμε αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δεκίαο.  

Ζ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά σο φξνο ηεο αδηθνπξαμίαο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη φρη κφλν 

ζε ζεηηθή πξάμε, αιιά θαη ζε παξάιεηςε, εθφζνλ ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε 

εθείλνο πνπ ππέπεζε ζηελ παξάιεηςε ήηαλ ππνρξεσκέλνο ζε πξάμε απφ ην λφκν ή ηε 

δηθαηνπξαμία, ή απφ ηελ θαιή πίζηε, θαηά ηελ θξαηνχζα θνηλσληθή αληίιεςε. Αηηηψδεο 

δε ζπλάθεηα ππάξρεη, φηαλ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε ηνπ επζπλφκελνπ πξνζψπνπ, ήηαλ 

θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο ηθαλή θαη κπνξνχζε λα επηθέξεη, θαηά ηε 

ζπλεζηζκέλε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, ην επηδήκην απνηέιεζκα. 

Ζ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, πεξί ηνπ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε (έλδηθε) πεξίπησζε 

ε πξάμε ή ε παξάιεηςε εθείλε απνηέιεζε ή δελ απνηέιεζε ηελ αηηία ηνπ επηδήκηνπ 

απνηειέζκαηνο, πεξί ηνπ φηη δειαδή ην δεκηνγφλν γεγνλφο ζε ζρέζε κε ηε δεκία 

βξίζθεηαη ή δελ βξίζθεηαη ζε ζρέζε αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο είλαη αλέιεγθηε.  

ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο
69 (λ. 2696/1999)

70 
νξίδεηαη: α) κε ην άξζξν 12 § 1 φηη 

νη νδεγνί νρεκάησλ ππνρξενχληαη λα νδεγνχλ κε ζχλεζε θαη κε δηαξθψο ηεηακέλε ηελ 

πξνζνρή, β) κε ην άξζξν 19 §§ 1 θαη 2 φηη ν νδεγφο νδηθνχ νρήκαηνο επηβάιιεηαη λα 

έρεη πιήξε έιεγρν ηνπ νρήκαηφο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί ζε θάζε ζηηγκή λα εθηειεί ηνπο 

απαηηνχκελνπο ρεηξηζκνχο θαη λα ξπζκίδεη ηελ ηαρχηεηα απηνχ, ιακβάλνληαο ζπλερψο 

ππφςε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθφςεη ηελ 

πνξεία ηνπ νρήκαηφο ηνπ κπξνζηά απφ νπνηνδήπνηε εκπφδην πνπ κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζην νξαηφ απφ απηφλ κπξνζηηλφ ηκήκα ηεο νδνχ 

θαη γ) κε ην άξζξν 20 § 2 φηη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ην αλψηαην φξην ηαρχηεηαο 

γηα ιεσθνξεία πνπ κεηαθέξνπλ καζεηέο αλέξρεηαη ζε 60 ρικ/σ. Πάλησο, ε παξάβαζε 

δηαηάμεσλ ηνπ ΚΟΚ δελ ζεκειηψλεη απηή θαζεαπηή ππαηηηφηεηα ζηελ επέιεπζε ηνπ 

απηνθηλεηηθνχ αηπρήκαηνο, απνηειεί φκσο ζηνηρείν, ε ζηάζκηζε ηνπ νπνίνπ απφ ην 

                                                   
69. Δθεμήο αλαθεξφκελνο σο «Κ.Ο.Κ.» 

70. ΦΔΚ Α' 57/1999, Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 
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δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ζα θξηζεί ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμχ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο θαη ηνπ επειζφληνο απνηειέζκαηνο.  

Δπίζεο, θαη κφλε ε ηήξεζε ησλ ειαρίζησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επηβάιιεη ν ΚΟΚ ζηνπο 

νδεγνχο ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ νδήγεζή ηνπο, δελ αίξεη ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα 

ζπκπεξηθέξνληαη θαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηνχησλ, φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην επηβάιινπλ γηα 

ηελ απνηξνπή δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο ή ηε κείσζε ησλ επηδήκησλ ζπλεπεηψλ.  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Δθεηείν Θξάθεο 
71

, δέρηεθε, αλειέγθησο, φηη ηξνραίν 

αηχρεκα, θαηά ην νπνίν ζαλαηψζεθαλ 21 καζεηέο πνπ επέβαηλαλ ζε ηνπξηζηηθφ 

ιεσθνξείν θαη ππέζηεζαλ ζσκαηηθέο βιάβεο άιια 33 άηνκα έγηλε ππφ ηηο αθφινπζεο 

ζπλζήθεο: «......... Ο Φ136 (ήδε 136νο ελαγφκελνο νδεγψληαο ην  ΓΥΦ απηνθίλεην 

(ξπκνπιθφ κεηά ξπκνπιθνπκέλνπ) θνξησκέλν κε μπιεία (θχιια κειακίλεο) μεθίλεζε 

ζηηο 13-4-2003 εκέξα Κπξηαθή θαη πεξί ψξα 12:56` ηελ δηαδξνκή ηνπ.. Απηφο νδεγνχζε 

επί αξθεηέο ψξεο, ρσξίο λα θάλεη δηάιεηκκα γηα μεθνχξαζε θαη γηα λα ειέγμεη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ θνξηίνπ.  

Απνηέιεζκα ηεο κε αλάπαπζεο ήηαλ λα κεησζνχλ νη αληνρέο ηνπ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ 

λα αληηιακβάλεηαη έγθαηξα ηνλ θίλδπλν θαη λα αληηδξά. Απνγεπκαηηλέο ψξεο ν 

παξαπάλσ έθζαζε ζηελ πεξηνρή ησλ Σεκπψλ  Καηά ηνλ ίδην πεξίπνπ ρξφλν, ζηελ ίδηα 

πεξηνρή εθηλείην κε αληίζεηε Γ.Υ. ηνπξηζηηθφ ιεσθνξείν ηδηνθηεζίαο θαη θαηνρήο ηνπ 

ΚΣΔΛ Ν. Ζκαζίαο νδεγνχκελν απφ ηνλ πξνζηεζέληα ζηελ νδήγεζε Υ1. ην ιεσθνξείν 

απηφ επέβαηλαλ 49 καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο ηνπ Λπθείνπ καδί κε ηξεηο ζπλνδνχο 

θαζεγεηέο ηνπο, πνπ επέζηξεθαλ απφ ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή ζρνιηθή εθδξνκή. Σν 

Γ.Υ. ιεσθνξείν ηδηνθηεζίαο ηνπ ΚΣΔΛ Ν. Ζκαζίαο, ην νπνίν (ΚΣΔΛ) αγφξαζε 

κεηαρεηξηζκέλν ζηηο 3-4-1997, ήηαλ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ΜΑΝ, ηχπνπ SR 321. Ο 

ηχπνο απηφο ήηαλ γξακκέλνο ζην εκπξφο ηκήκα αξηζηεξά θαη δεμηά ησλ πιεπξψλ θαη 

κέζα ζην «ηακπιψ» ηνπ απηνθηλήηνπ. Σα γξάκκαηα θαη νη αξηζκνί ηνπ ηχπνπ (SR 321) 

ήηαλ μεζσξηαζκέλα, γεγνλφο πνπ καξηπξεί ηε καθξφρξνλε παξακνλή ηνπο ζηε ζέζε 

απηή. Σν φρεκα απηφ έθεξε αξηζκφ πιαηζίνπ ... πνπ ήηαλ ζην εκπξφο ηκήκα θαη δεμηά 

ζην ακάμσκα κε κε εξγνζηαζηαθή ζπγθφιιεζε. Ο αξηζκφο απηφο ήηαλ ραξαγκέλνο ζε 

δηαδνθίδα (εληνηρηζκέλνο), φπνπ ηνλ ραξάζζεη κελ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, πιελ 

φκσο ην κέξνο απηφ ήηαλ ζπγθνιιεκέλν κε κε εξγνζηαζηαθή ζπγθφιιεζε. Σν 

αλσηέξσ φρεκα - ιεσθνξείν είρε ρξψκα γθξη κε αληαχγεηεο ξνδ, θίηξηλν, κπνξληψ 

θ.ι.π. Κάησ απφ απηφ ππήξρε ρξψκα κπιε (φρη αζηάξη), ελψ δελ πξνθχπηεη φηη απηφ 

ζην παξειζφλ είρε βαθεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ρξψκα (κπιε). Απηφ έθεξε αξηζκφ 

                                                   
71. Δθεηείν Θξάθεο (Πνιηηηθφ Σκήκα) 135/2007.  
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θηλεηήξα «...» πνπ ήηαλ «θηππεκέλνο» ζ’ άιιν ζεκείν ηνπ θηλεηήξα θαη φρη ζην ζεκείν 

πνπ εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηείηαη κε πηλαθηδάθη ην νπνίν πάλησο δελ ππήξρε. ηελ άδεηα 

θπθινθνξίαο ηνπ παξαπάλσ νρήκαηνο αλαγξάθεηαη αξηζκφο πιαηζίνπ φρη «...», αιιά ν 

αξηζκφο «...», ε ζέζε ηνπ ηχπνπ θαηαζθεπήο είλαη θελή (δελ αλαγξάθεηαη θάπνην 

ζηνηρείν), ελψ ζηε ζέζε θηλεηήξα ν αξηζκφο ... . ην ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο ηνπ 

ιεσθνξείνπ (... ζπκβφιαην) αλαγξάθεηαη ην πσιεζέλ φρεκα κε αξηζκφ πιαηζίνπ ... θαη 

ηχπνπ SR 292 Ζ θαη αξηζκφ θηλεηήξα ... . Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ΜΑΝ βεβαίσζε 

φηη απηνθίλεην κε ηνλ παξαπάλσ αξηζκφ πιαηζίνπ θαηαζθεπάζζεθε ην έηνο 1986 θαη 

έθπγε απφ ην εξγνζηάζην ηελ 1-3-1987, κε ρξψκα ιεπθφ ζε πέξια θαη κε αξηζκφ 

θηλεηήξα ... . Σν ίδην, επίζεο, εξγνζηάζην βεβαίσζε φηη ν ηχπνο SR 321 ήηαλ έηνπο 

παξαγσγήο 1979 θαη δελ είρε έηνο θαηαζθεπήο 1986.  

Ήηνη, απηνθίλεην ηχπνπ SR 321 έπξεπε λα είρε απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία ηελ 1-

1-2003, ελψ απηνθίλεην ηχπνπ θαηαζθεπήο SR 292 Ζ (έηνπο θαηαζθεπήο δει. 1986) 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 Ν. 2446/1996 κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 

711/1977, κπνξνχζε λα θπθινθνξεί θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 18 εηψλ 

θπθινθνξίαο θαη ε νξηζηηθή απφζπξζε βάζεη ηνπ λφκνπ απηνχ κπνξνχζε λα γίλεη ηελ 

1-1-2008. Απφ ηα παξαπάλσ θαη ηδίσο α) απφ ηνλ εληνηρηζκέλν - ζπγθνιιεκέλν αξηζκφ 

πιαηζίνπ, β) απφ ηνλ κε εξγνζηαζηαθφ αξηζκφ θηλεηήξα, γ) απφ ην κπιε ρξψκα πνπ 

έθεξε θάησ απφ ηε βαθή ηνπ ην ιεσθνξείν θαη δ) απφ ηνλ ηχπν θαηαζθεπήο SR 321, 

απνδεηθλχεηαη φηη ην φρεκα - ιεσθνξείν κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ..., δελ ηαπηίδεηαη, δελ 

είλαη ην ιεσθνξείν κε αξηζκφ πιαηζίνπ ... εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ΜΑΝ ηχπνπ SR 292 

Ζ πνπ θαηαζθεπάζζεθε ην έηνο 1986, φπσο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εκθαληζηεί, αιιά 

πξφθεηηαη γηα φρεκα πνπ δελ θαηαζθεπάζζεθε ζην εξγνζηάζην ΜΑΝ, αιιά 

ζπλαξκνινγήζεθε (κε ζπγθφιιεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ - κεξψλ δηαθφξσλ 

απηνθηλήησλ) ζε θάπνην άγλσζην ζπλεξγείν, ή πνπ θαηαζθεπάζζεθε θαλνληθά ζην 

εξγνζηάζην ΜΑΝ ην έηνο 1979 θαη ζηε ζπλέρεηα παξαπνηήζεθαλ νη αξρηθνί αξηζκνί 

πιαηζίνπ θαη θηλεηήξα, ήηνη επξφθεηην γηα απηνθίλεην «κατκνχ» θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ε πξναλαθεξφκελε εθηφο εξγνζηαζίνπ παξέκβαζε απνζθνπνχζε ζην λα 

θαίλεηαη σο δήζελ έηνο θαηαζθεπήο ην έηνο 1986 θαη πεξαηηέξσ σο δήζελ δηάξθεηα ηεο 

επηηξεπηήο θπθινθνξίαο ηνπ κέρξη ηελ 1-1-2008. Σν ιεσθνξείν είρε πιάηνο 2,31 κ. 

ήηαλ παιαηφ θαη ην ακάμσκα ηνπ έθεξε αλεπίηξεπηεο θαη κεγάιεο νμεηδψζεηο θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ήηαλ κεησκέλε ε αληνρή ησλ κεηάιισλ ηνπ. Οη θνιψλεο κεηαμχ ησλ 

παξαζχξσλ ήηαλ ζθνπξηαζκέλεο θαη ζρεδφλ ζάπηεο ζηε βάζε θαη ζ` φιε ηελ 

επηθάλεηα. Ζ πίζσ αξηζηεξή θνιψλα ηνπ ακαμψκαηνο ήηαλ ηειείσο ζάπηα.  
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Δπξφθεηην γηα έλα ιεσθνξείν πνπ είρε ειάρηζηε αληνρή ζηηο θαηαπνλήζεηο κε κεδακηλή 

αληίζηαζε. Σν ιεσθνξείν απηφ πέξαλ ησλ ακθηβνιηψλ γηα ηελ ελεξγεηηθή ηνπ 

αζθάιεηα, δελ παξείρε θαζφινπ παζεηηθή αζθάιεηα ζηνπο επηβαίλνληεο θαη ήηαλ 

αθαηάιιειν κεηαθνξηθφ κέζν. Σα παξαπάλσ δελ αλαηξνχληαη απφ ην φηη είρε εθδνζεί 

ζρεηηθή άδεηα θπθινθνξίαο γηα ην φρεκα απηφ. Πξέπεη λα ηνληζζεί εδψ φηη ε λνκηκφηεηα 

θπθινθνξίαο ηνπ ιεσθνξείνπ είρε ακθηζβεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

πγθνηλσληψλ θαηά ην ζρεηηθφ ηερληθφ έιεγρν ζην νπνίν ππνβιήζεθε εθπξφζεζκα ζηηο 

21-4-1998 (βι. αξηζκ. Πξση. ... έγγξαθν ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ζκαζίαο 

ηκήκα Σ. Δ. Ο.), ιφγσ ζπγθνιιήζεσο ηνπ αξηζκνχ πιαηζίνπ. Σν γεγνλφο απηφ ην 

γλψξηδαλ νη δηνηθνχληεο ην ΚΣΔΛ Ν. Ζκαζίαο, νη νπνίνη αληί λα ζηξαθνχλ θαηά ηνπ 

πσιεηή θαη λα δηακαξηπξεζνχλ γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα πνπ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ ιεσθνξείνπ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θνηλνχ, επέκελαλ 

θαη πέηπραλ ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο. Πέξαλ ηνχησλ, ζηε ζπζθεπή θαηαγξαθήο 

ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ιεσθνξείνπ (ηαρνγξάθν) είρε ηνπνζεηεζεί απφ ηνπο πξνζηεζέληεο 

ηνπ ΚΣΔΛ θαη ηνλ νδεγφ ξννζηάηεο («θιέθηεο») κε απνηέιεζκα νη θαηαγξαθφκελεο ζ` 

απηφ ελδείμεηο ηαρχηεηαο λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά λα είλαη 

κηθξφηεξεο ησλ ηαρπηήησλ κε ηηο νπνίεο εθηλείην ην φρεκα, γεγνλφο πνπ κπνξνχζε λα 

παξαπιαλήζεη θαη ηνλ νδεγφ απηνχ παξφιν πνπ γλψξηδε ηελ χπαξμή ηνπ. Ο 

ελαγφκελνο νδεγφο Φ136 πεξί ψξα 19.20` ηεο ίδηαο εκέξαο, έθζαζε ζηα Σέκπε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ 384, 850 ρ/ζ ηεο Ν.Δ.Ο. Πξφθεηηαη γηα ηκήκα ησλ Σεκπψλ πνπ 

δηαλχεη δπζρεξή πεξηνρή ηνπ πξσηεχνληνο εζληθνχ δηθηχνπ, δηπιήο θαηεχζπλζεο 

θπθινθνξίαο κε κία ισξίδα θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε, πιάηνπο 3,85 κ. θάζε κηαο 

ισξίδαο πνπ ρσξίδνληαη κε δχν ζπλερείο γξακκέο ζπλνιηθνχ πιάηνπο 0,25κ. ζηνλ 

άμνλα ηεο νδνχ θαη δχν ισξίδεο αζθαιείαο αζθαιηνζηξσκέλσλ εξεηζκάησλ ζηα άθξα 

κε πιάηνο 0,85 κ. πέξαλ δε ηνχηνπ ζηελ θαηεχζπλζε πξνο Αζήλα ππάξρεη θαη 

ρσκάηηλν πξαλέο πιάηνπο 1 - 3 κέηξα, κεηά δε απφ απηφ δέλδξα θαη βξάρνη, ελψ απφ 

ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ππάξρεη ραξάδξα απ’ φπνπ δηέξρεηαη πνηακφο. Σν φξην 

ηαρχηεηαο νξίδεηαη ζην ζεκείν απηφ ζε 70 ρηι./σ θαηά ηελ θαηεχζπλζε πξνο Αζήλα.  

Δπίζεο, ππήξρε πηλαθίδα Κ- 2α πνπ δήισλε φηη ππήξραλ επηθίλδπλεο δηαδνρηθέο 

ζηξνθέο ε πξψηε αξηζηεξά θαη ηξεηο πηλαθίδεο Π-75, ήηνη δηαδνρηθά βέιε θαηεχζπλζεο 

πνπ δήισλαλ επηθίλδπλεο θακπχιεο θπξίσλ αξηεξηψλ. Ο θσηηζκφο θαηά ηνλ 

πξναλαθεξφκελν ρξφλν ήηαλ εκέξαο, ελψ ε θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ήηαλ θαιή 

θαη μεξή. ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε πξνο Θεζ/λίθε ππήξρε πηλαθίδα Ρ-32 κε 

αλαγξαθφκελν φξην ηαρχηεηαο 80 ρηιηφκεηξα/ψξα θαη δχν πηλαθίδεο Π-75 φπσο νη 

ζεκάλζεηο απηψλ εθηέζεθαλ παξαπάλσ. Ο Φ136, νδεγφο ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ 

αξηζκ. θπθινθνξίαο Γ.Υ. θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ξπκνπιθνχ κεηά ξπκνπιθνχκελνπ, 

παξά ην γεγνλφο φηη δηεξρφηαλ απφ ηα Σέκπε, δειαδή απφ ηδηαίηεξα δπζρεξέο θαη 
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επηθίλδπλν ηκήκα ηεο εζληθήο νδνχ, φπσο πξνεηδνπνηνχζαλ νη ππάξρνπζεο πηλαθίδεο 

ζεκάλζεσο θαη φπσο ν ίδηνο γλψξηδε πξνζσπηθά ιφγσ ηεο επαλεηιεκκέλεο δηέιεπζήο 

ηνπ απφ απηφ, απφ απεξηζθεςία πξνζέδσζε ζην έκθνξην φρεκά ηνπ κεγάιε ηαρχηεηα, 

αλεξρφκελε ζε 85 ρ/σ πεξίπνπ, ε νπνία ππεξέβαηλε αηζζεηά ηελ αλψηαηε 

επηηξεπφκελε ζην ζεκείν εθείλν θαη ήηαλ νπσζδήπνηε ππεξβνιηθή γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, ηδίσο ιφγσ ηεο ππάξμεσο ζπλερψλ επηθίλδπλσλ ζηξνθψλ, 

ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ ππέξβαξνπ ηεο θνξηψζεσο. Απνηέιεζκα ηεο 

απξνλνεζίαο ηνπ απηήο ήηαλ, ελψ είρε πξνεγεζεί αξηζηεξή ζηξνθή θαηά ηελ νπνία ε 

θπγφθεληξε δχλακε έθεξε ην θέληξν βάξνπο ηνπ νρήκαηνο πξνο ηα δεμηά ιφγσ ηεο 

θαθήο ζπζθεπαζίαο, ζηνηβαζίαο, πξφζδεζεο θαη ππέξβαξνπ θνξηίνπ, θαηά ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ν νδεγφο πξαγκαηνπνηνχζε ηελ ακέζσο επφκελε (θαη απφηνκε) δεμηά 

ζηξνθή, λα ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο, ζην νπνίν, ζ` απηήλ ηε ζηξνθή ην θέληξν 

βάξνπο (ιφγσ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ζπλζεθψλ) κεηαηνπίζηεθε απφηνκα πξνο ηα 

αξηζηεξά, θαη λα αλαζεθσζνχλ ζηνλ αέξα νη δεμηνί ηξνρνί ηνπ ζπξκνχ ελφςεη θαη ηεο 

θαθήο θαηαζηάζεσο ησλ ειαζηηθψλ, ζηηο πίζσ ξφδεο ηνπ ξπκνπιθνχ, ν νπνίνο 

(ζπξκφο) πιαγηνιηζζαίλνληαο πξνο ηα αξηζηεξά ππεξέβε ηε δηπιή ζπλερή 

δηαρσξηζηηθή γξακκή ησλ δχν ξεπκάησλ θπθινθνξίαο ηεο εζληθήο νδνχ θαη άξρηζε 

ζηαδηαθά λα εηζέξρεηαη ζην ηκήκα ηνπ νδνζηξψκαηνο ην πξννξηδφκελν γηα ηελ θίλεζε 

ησλ αληηζέησο εξρνκέλσλ νρεκάησλ δειαδή ησλ θαηεπζπλφκελσλ πξνο Θεζ/λίθε ζηελ 

αξρή θαηά ιίγα εθαηνζηά, ζηε ζπλέρεηα θαηά 50 εθαηνζηά θαη ηειηθά θαηά 90 εθαηνζηά. 

’ απηφ ην ζεκείν, δειαδή ζρεδφλ έλα κέηξν κέζα ζην αληίζεην ξεχκα, ην θνξηεγφ κε 

ηελ εκπξφζζηα θνιψλα ηεο νξνθήο ηνπ θνπβνπθιίνπ ηνπ ζπγθξνχζζεθε ειαθξά κε ηελ 

εκπξφζζηα γσλία ηνπ ιεσθνξείνπ, πνπ πξναλαθέξζεθε, ην νπνίν θηλνχληαλ αληίζηνηρα 

ζε απφζηαζε 90 εθαηνζηά απφ ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή έρνληαο αλαπηχμεη ηαρχηεηα 

70 ρ/σ.  

Σαπηφρξνλα κε ηελ πξψηε επαθή - ζχγθξνπζε ησλ δχν νρεκάησλ, ν νδεγφο ηνπ 

θνξηεγνχ επηρείξεζε απφηνκν απνθεπθηηθφ ειηγκφ πξνο ηα δεμηά ρσξίο ην παξακηθξφ 

απνηέιεζκα, κε ζπλέπεηα ην φρεκα ζην ζχλνιφ ηνπ (ξπκνπιθφ θαη ξπκνπιθνχκελν) λα 

εηζρσξήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο θαη λα «ζέξλεηαη» κε 

φιε ηελ επηθάλεηα ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ηνπ ξπκνπιθνχ επί ηεο αξηζηεξάο πιεπξάο 

ηνπ ιεσθνξείνπ, ηνπ νπνίνπ ν νδεγφο, κεηά ηελ πξψηε επαθή, νκνίσο επηρείξεζε 

απφηνκν δεμηφ απνθεπθηηθφ ειηγκφ.  

Δλψ ην ακάμσκα ηνπ ζπξκνχ «ζεξλφηαλ μχλνληαο» φιε ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ 

ιεσθνξείνπ, ηα αξηζηεξά νξηδφληηα παξαπέηα ηνπ ξπκνπιθνχ θαη ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ 

έζπαζαλ απφ ηελ πίεζε πνπ αζθνχζε εθ ησλ έζσ ην κεηαθηλεζέλ πξνο ηα αξηζηεξά 
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(θαηά ηε δεμηά ζηξνθή) θνξηίν θαη απνθνιιήζεθε ε ηειεπηαία νξηδφληηα αςίδα θαη 

αησξνχκελε ζε πιάγηα ζέζε έζξαπζε ηελ αξηζηεξή θνιψλα ηνπ εκπξφζζηνπ 

αλεκνζψξαθα «παξκπξίδ» ηνπ ιεσθνξείνπ, ζηε ζπλέρεηα (έζξαπζε) ηα θνισλάθηα θαη 

ηνπο παινπίλαθεο ησλ παξαζχξσλ ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ηνπ ιεσθνξείνπ θαη εηζήιζε 

δηαγψληα ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα έζπαζαλ νη ηκάληεο πξφζδεζεο ηνπ 

θνξηίνπ θαη έλα κέξνο απηνχ απειεπζεξψζεθε θαη εθηηλάρζεθε ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ιεσθνξείνπ, ηνπ νπνίνπ ην ακάμσκα νπδέ ηε ζηνηρεηψδε αληνρή επέδεημε ζηνπο δε 

λεαξνχο επηβάηεο νχηε ίρλνο αζθάιεηαο παξέζρε. Απνηέιεζκα ηεο πξναλαθεξζείζαο 

εμειίμεσο ησλ ζηαδίσλ ηεο ζπγθξνχζεσο ήηαλ λα ππνζηνχλ ζνβαξφηαηεο ζσκαηηθέο 

βιάβεο 21 καζεηέο, απφ ηηο νπνίεο σο κφλε ελεξγφ αηηία επήιζε ν ζάλαηνο απηψλ θαη 

λα ηξαπκαηηζζνχλ άιινη 14 καζεηέο, 2 θαζεγεηέο θαη ν νδεγφο ηνπ ιεσθνξείνπ. ηε 

ζπλέρεηα, ην ιεσθνξείν, απφ ηελ ψζεζε πνπ δέρζεθε, πξνζέθξνπζε ζηα δέλδξα θαη 

ζηνπο βξάρνπο δεμηά σο πξνο ηελ πνξεία ηνπ, ελψ ην θνξηεγφ απηνθίλεην, εληειψο 

αλέιεγθηα πιένλ, ζπγθξνχζζεθε δηαδνρηθά κε ηα νρήκαηα πνπ θηλνχληαλ θαλνληθά 

ζηελ νδφ, πίζσ απφ ην πξνπνξεπφκελν ιεσθνξείν ησλ καζεηψλ θαη κε ηελ ίδηα κ` 

απηφ θαηεχζπλζε. Ζ ζχγθξνπζε ησλ δχν νρεκάησλ θνξηεγνχ θαη ιεσθνξείνπ κε ηηο 

ζπλέπεηεο απηήο νθείιεηαη ζε θνηλή πξάμε κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 926 εδ. 1 πεξ. α' 

Α. Κ., πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ. Δηδηθφηεξα, νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ακθνηέξσλ ησλ 

νδεγψλ ησλ απηνθηλήησλ, νη νπνίνη παξαβίαζαλ δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ν ελαγφκελνο νδεγφο ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ Φ136, παξφιν α) πνχ γλψξηδε φηη ε 

θαηάζηαζε ησλ ειαζηηθψλ ηνπ νρήκαηνο ήηαλ, θαηά ηα ήδε εθηεζέληα, πξνβιεκαηηθή κε 

ππάξρνπζα αλνκνηνγελή θζνξά απηψλ θαη θαθή πξφζθπζε ζηελ νδφ, β) πνπ γλψξηδε 

φηη ην θνξηίν είρε ζπζθεπαζζεί θαηά ηξφπν κε ελδεδεηγκέλν θαη είρε ν ίδηνο 

ζπκκεηάζρεη ζε ππεξθφξησζε, επηθίλδπλε ηαθηνπνίεζε θαη ζηνηβαζία θαη επηζθαιή 

πξφζδεζε ηνπ θνξηίνπ, φπσο ήδε πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, γ) πνπ επί έμη θαη κηζή 

ψξεο ζπλερνχο θηλήζεσο θαηά ηε δηαδξνκή, δελ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ παξακηθξφ 

έιεγρν ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ θνξηίνπ, φπσο θάζε κέζνο ζπλεηφο νδεγφο ζα έθαλε θαη 

ν ίδηνο κπνξνχζε λα θάλεη, δ) πνπ δελ είρε δηαθφςεη ηε ζπλερή νδήγεζε ηνπ θνξηεγνχ 

γηα λα αλαπαπζεί θαη λα δηαηεξήζεη ηελ αλαγθαία ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα 

πνπ ζα ηνπ εμαζθάιηδε αληνρή θαη λεθαιηφηεηα («θαζαξφ κπαιφ») γηα ηα δχζθνια 

ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο, φπσο θάζε κέζνο ζπλεηφο νδεγφο ζα έθαλε θαη ν ίδηνο 

κπνξνχζε λα θάλεη, ε) πνπ γλψξηδε φηη δελ είρε αθξηβή έλδεημε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

νρήκαηνο πνπ νδεγνχζε, δηφηη ν πίλαθαο ησλ νξγάλσλ παξείρε εηθνληθφ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ηαρχηεηαο ιφγσ ηεο παξέκβαζεο κε ηνλ ξννζηάηε, θαη ζη) πνπ δηεξρφηαλ απφ ην 

δπζρεξέο θαη επηθίλδπλν (κε εηδηθή ζήκαλζε) ηκήκα ηεο εζληθήο νδνχ ηεο πεξηνρήο ησλ 

Σεκπψλ, εληνχηνηο πξνζέδσζε ζην φρεκά ηνπ αλεπίηξεπηε θαη ππεξβνιηθή ελφςεη 

φισλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ πεξηζηάζεσλ ηαρχηεηα 85 ρ/σ κε άκεζε ζπλέπεηα λα 
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ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηφο ηνπ παξαβαίλνληαο έηζη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 

12§1, 13§§2, 5, 19, 20, 32§§ 1, 2α, 3 θαη 81 § 13 ΚΟΚ. Δμάιινπ, ν νδεγφο ηνπ 

ιεσθνξείνπ, Υ1, παξφιν α) πνπ θηλνχληαλ ζηα Σέκπε ζην εθ ησλ πιένλ δπζρεξψλ θαη 

επηθίλδπλσλ (κε εηδηθή ζήκαλζε) ηκεκάησλ ηεο εζληθήο νδνχ κε κεγάιε θίλεζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα (απφγεπκα Κπξηαθήο), β) πνπ γλψξηδε φηη δελ είρε αθξηβή 

έλδεημε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ιεσθνξείνπ δηφηη ν πίλαθαο νξγάλσλ παξείρε αλαιεζή 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαρχηεηαο ιφγσ ηεο παξέκβαζεο κε ην ξννζηάηε θαη ζπλεπψο 

φθεηιε λα είλαη πξνζεθηηθφο ζηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηάο ηνπ (ζεκεησηένλ φηη γλψξηδε 

ηελ χπαξμε ηνπ ξννζηάηε δεδνκέλνπ φηη απηφο ην πξσί ηεο 13-4-2003 ηνπνζέηεζε 

ζηνλ ηαρνγξάθν θάξηα, νπφηε αληηιήθζεθε ην ζρεηηθφ γεγνλφο ηεο «παξέκβαζεο») γ) 

πνπ κεηέθεξε λεαξνχο καζεηέο, εληνχηνηο πξνζέδσζε ππεξβνιηθή ελφςεη ησλ 

παξαπάλσ πεξηζηάζεσλ ηαρχηεηα, πνπ φπσο εηπψζεθε, αλεξρφηαλ ζε 70 ρ/σ θαη δελ 

είρε δηαξθψο ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ηνπ ψζηε λα αζθεί ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο, φπσο 

ζα έθαλε θάζε κέζνο ζπλεηφο νδεγφο θαη κπνξνχζε θαη ν ίδηνο. Σν κέγεζνο ηεο 

ηαρχηεηαο πξνθχπηεη απφ ην φηη ζηνλ «πεηξαγκέλν» ηαρνγξάθν θαηά ηνλ πξν ηνπ 

αηπρήκαηνο ρξφλν θαηαγξάθεθε ηαρχηεηα 67 ρ/σ, ελψ θαηά ην ρξφλν ηνπ αηπρήκαηνο 

58 ρ/σ, νη νπνίεο, βεβαίσο, ιφγσ ηνπ ξννζηάηε, απεηθφληδαλ κηθξφηεξεο απφ ηηο 

πξαγκαηηθέο ηαρχηεηεο κε ηηο νπνίεο θηλνχληαλ ην φρεκα άιισζηε, ηα πξναλαθεξζέληα 

Η.Υ.Δ. απηνθίλεηα πνπ αθνινπζνχζαλ ζηαζεξά ην ιεσθνξείν έβαηλαλ, φπσο 

θαηαζέηνπλ νη νδεγνί ηνπο, κε ηαρχηεηα 70 ρ/σ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν νδεγφο ηνπ 

ιεσθνξείνπ κπνξνχζε λα αληηιεθζεί (φπσο θάζε κέζνο ζπλεηφο νδεγφο) ην θνξηεγφ 

λα θηλείηαη πιαγηνιηζζαίλνληαο πάλσ ζηε δηπιή δηαρσξηζηηθή γξακκή θαη λα εηζέξρεηαη 

ζηαδηαθά ζην δηθφ ηνπ ξεχκα απφ απφζηαζε πεξίπνπ 127 κέηξσλ, δεδνκέλνπ φηη κεηά 

ηελ έμνδν ακθνηέξσλ ησλ νρεκάησλ απφ ηηο ζηξνθέο ππάξρεη επζεία πεξίπνπ 127 

κέηξσλ, θαη (κπνξνχζε) λα θαηεπζχλεη ην ιεσθνξείν δεμηφηεξα θαηαιακβάλνληαο ην 

ρσκάηηλν πξαλέο, ην αζθάιηηλν έξεηζκα θαη ηκήκα ηνπ νδνζηξψκαηνο, φπσο ζα έθαλε 

θάζε κέζνο ζπλεηφο νδεγφο, δεδνκέλνπ φηη ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο ηνπ 

αζθάιηηλνπ εξείζκαηνο θαη ηνπ ρσκάηηλνπ πξαλνχο ηνπ ξεχκαηνο θπθινθνξίαο ηνπ 

φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (3,85 + 0,85 + ηνπιάρηζηνλ 1 κ., αληηζηνίρσο) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πιάηνο ηνπ ιεσθνξείνπ (2,31 κ.), επέηξεπαλ ηέηνηα θίλεζε.  

Παξά ηαχηα, εθείλνο ζπλέρηζε ηελ πνξεία ηνπ, ρσξίο λα κεηαβάιεη ηε ζέζε ηνπ 

ιεσθνξείνπ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο, κεηά δε ηελ πξψηε ζχγθξνπζε ησλ δχν νρεκάησλ 

επηρείξεζε φςηκα αλαπνηειεζκαηηθφ ειηγκφ πξνο ηα δεμηά κε ηθαλφ λα απνηξέςεη ηελ 

θαηαζηξνθηθή ζχγθξνπζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο νδπλεξέο ζπλέπεηεο. Έηζη, 

παξαβίαζε θαηά ηελ νδήγεζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12§1, 19 θαη 20 §2 ηνπ ΚΟΚ, ε 

ηειεπηαία δε απηή δηάηαμε νξίδεη φηη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ην αλψηαην φξην 
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ηαρχηεηαο γηα ιεσθνξεία πνπ κεηαθέξνπλ καζεηέο αλέξρεηαη ζε 60 ρηι./σ. Ζ ακειήο δε 

απηή ζπκπεξηθνξά ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπιάρηζηνλ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ (κε αλζεθηηθνχ) ιεσθνξείνπ ζπληέιεζε ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζαλάηνπο θαη ηηο 

ζσκαηηθέο βιάβεο ησλ επηβαηλφλησλ ζην ιεσθνξείν.  

πλάκα, ε ζχγθξνπζε ησλ δχν πξναλαθεξνκέλσλ νρεκάησλ (θνξηεγνχ θαη 

ιεσθνξείνπ) νθείιεηαη θαη ζε ζπληξέρνπζα ππαηηηφηεηα αθελφο ησλ ζπληδηνθηεηψλ θαη 

θαηφρσλ ηνπ θνξηεγνχ Φ137 θαη ΑΑ θαη αθεηέξνπ ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ 

ΚΣΔΛ Ν. Ζκαζίαο, ηδηνθηήηε ηνπ ιεσθνξείνπ. Ζ ζπγθιίλνπζα ακειήο ζπκπεξηθνξά θαη 

απηψλ ησλ ελαγνκέλσλ, πνπ ηειεί ζε αηηηψδε ζχλδεζκν κε ηε ζχγθξνπζε ησλ 

νρεκάησλ έγθεηηαη ζηα αθφινπζα: νη Φ137 θαη ΑΑ εθκεηαιιεπφκελνη επαγγεικαηηθά ην 

ζπξκφ (ξπκνπιθφ θαη ξπκνπιθνχκελν) γλψξηδαλ ηελ φρη θαιή θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο 

ηνπο, ε νπνία πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, θαη ην δηέζεζαλ επί θέξδεη πξνο ρξήζε ζηελ 

καδί κε ηνλ νδεγφ ηνπ, ζ` απηή ηελ θαθή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγνχζε θηλδχλνπο θαηά 

ηελ θίλεζε ηνπ έκθνξηνπ νρήκαηνο θαη ηε δηαζηαχξσζή ηνπ κε ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο.  

Δηδηθφηεξα, παξφιν πνπ γλψξηδαλ α) φηη ηα ειαζηηθά ησλ ηξνρψλ ήηαλ θζαξκέλα θαη 

είραλ θαθή πξφζθπζε ζην νδφζηξσκα, β) φηη νη θαξφηζεο ηνπ ζπξκνχ είραλ 

παξαηεηακέλεο νμεηδψζεηο θαη πξφρεηξεο ζπγθνιιήζεηο θαη ν εμνπιηζκφο πξφζδεζεο 

ηνπ θνξηίνπ (θξίθνη, ηκάληεο, άγθηζηξα) ήηαλ ειιηπήο, θζαξκέλνο θαη αθαηάιιεινο ελ 

γέλεη θαη γ) φηη ν πίλαθαο νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο εκθάληδε αλαθξηβή έλδεημε ηαρχηεηαο, 

ιφγσ επεκβάζεσο κε ξννζηάηε, θαη ζπλεπψο παξαπιαλνχζε ηνλ νδεγφ θαηά ηελ 

θίλεζε ηνπ θνξηεγνχ, εληνχηνηο εθείλνη ην έζεζαλ ζε θπθινθνξία (θαη) γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην κεηαθνξάο βαξέσο θνξηίνπ θχιισλ κειακίλεο θαη 

κνξηνζαλίδσλ ΜDF, ελψ φθεηιαλ θαη κπνξνχζαλ λα απνθαηαζηήζνπλ πξνεγνπκέλσο 

ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ αζθαιή ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ ζπξκνχ ζηα πξναλαθεξζέληα 

ζεκεία, φπσο θάζε κέζνο ζπλεηφο ηδηνθηήηεο θαη θάηνρνο ζα έπξαηηε, κε ζπλέπεηα, 

αθνχ ζπλέηξεμε θαη ε παξάιιειε ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ ελαγνκέλσλ, λα 

πξνθιεζεί ην πξνπεξηγξαθφκελν νδπλεξφ ηξνραίν αηχρεκα.  

Δμάιινπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ ΚΣΔΛ Ν. Ζκαζίαο, ζηελ θπξηφηεηα ηνπ νπνίνπ 

αλήθε ην ιεσθνξείν, ρξεζηκνπνίεζαλ ην φρεκα απηφ γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ ζε 

ζρνιηθή εθδξνκή καθξηλήο απνζηάζεσο παξφιν πνπ α) γλψξηδαλ φηη ην φρεκα απηφ 

είρε ππνζηεί επεκβάζεηο εθηφο εξγνζηαζίνπ, αλαθαηαζθεπέο θαη ζπγθνιιήζεηο πνπ 

κείσλαλ ηελ αληνρή ηνπ, β) γλψξηδαλ φηη ήηαλ πνιχ παιαηφ, κε θζνξέο ζηηο επηθάλεηεο 

θαη ζηηο θνιψλεο ηνπ ακαμψκαηνο πνπ θαζηζηνχζαλ ειάρηζηε ηελ αληνρή ηνπ θαη 

αλχπαξθηε ηελ αληίζηαζε ζηελ παξακηθξή θαηαπφλεζε, γ) γλψξηδαλ φηη ην δήζελ έηνο 
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θαηαζθεπήο ηνπ ιεσθνξείνπ 1986 δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη δ) 

γλψξηδαλ φηη ν πίλαθαο νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο εκθάληδε αλαιεζή έλδεημε ηαρχηεηαο, 

ιφγσ επεκβάζεσο κε ξννζηάηε θαη ζπλεπψο παξαπιαλνχζε ηνλ νδεγφ θαηά ηελ 

θίλεζε ηνπ ιεσθνξείνπ. Κάζε κέζνο ζπλεηφο ηδηνθηήηεο νρεκάησλ - επηρεηξεκαηίαο 

κεηαθνξάο πξνζψπσλ (είηε θπζηθφ πξφζσπν, είηε εθπξφζσπνο λνκηθνχ πξνζψπνπ) 

ζα είρε απνζχξεη απφ ηελ θπθινθνξία ην ελ ιφγσ ιεσθνξείν θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, 

δε ζα ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή 

εθδξνκή, φπσο φθεηιε λα πξάμεη θαη ην ελαγφκελν ΚΣΔΛ (δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ). 

Όκσο, ε θαηά ηα πξναλαθεξζέληα ακειήο θαη απεξίζθεπηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ ΚΣΔΛ Ν. Ζκαζίαο είρε ζπλέπεηα, αθνχ ζπλέηξεμε θαη ε παξάιιειε 

ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ ελαγνκέλσλ, λα πξνθιεζεί ην επίδηθν ηξνραίν 

αηχρεκα κε ηηο σο άλσ νδπλεξέο ζπλέπεηεο.  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ζχγθξνπζε ηνπ θνξηεγνχ θαη ηνπ ιεσθνξείνπ 

νθείιεηαη ζε θνηλή πξάμε (αξζξ. 926 εδ. 1 πεξ. α' Α.Κ.) ησλ νδεγψλ ηνπ θνξηεγνχ θαη 

ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ - θαηφρσλ ησλ ζπγθξνπζζέλησλ νρεκάησλ κε ηελ 

έλλνηα ηεο αηηηψδνπο ζπκπξάμεσο θαη ζπκκεηνρήο θαη εηδηθά ηεο αλαγθαίαο αηηηφηεηαο, 

αθνχ θάζε κία απφ ηηο ελέξγεηεο (ακειείο ζπκπεξηθνξέο) δελ ήηαλ ηθαλή ρσξίο ηε 

ζπλδξνκή θαη ηεο άιιεο λα πξνθαιέζεη ην δεκηνγφλν απνηέιεζκα. 

Καη` αθνινπζία, ην δηθαζηήξην πνπ έθξηλε φηη γηα ηνπο ζαλάηνπο θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ 

ησλ επηβαηλφλησλ ζην ιεσθνξείν ελέρνληαη εηο νιφθιεξνλ ππνθεηκεληθά θαη 

αληηθεηκεληθά νη ηδηνθηήηεο - θάηνρνη ηνπ θνξηεγνχ θαη ε ηδηνθηήηξηα ηνπ ιεσθνξείνπ (σο 

πξνο ηηο αγσγέο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ππνθεηκεληθή επζχλε απηψλ) θαη θαηά άξζξν 922 

Α.Κ. σο πξνζηήζαληεο ηνπο δχν ππαίηηνπο νδεγνχο.   

Γηθαηνχρνη ηεο απνδεκίσζεο απφ ηελ ζαλάησζε ησλ 21 καζεηψλ είλαη νη γνλείο,  ηα 

αδέιθηα, νη παππνχδεο θαη νη γηαγηάδεο, ηα παηδηά θαη ε ζχδπγνο ηνπ θαζ’ ελφο απφ 

ηνπο ζαλαησζέληεο. Γηα ηνπο επηδήζαληεο ηελ ηξαγσδία ε απνδεκίσζε εξείδεηαη θαηά 

ηελ πξναλαθεξζείζα παξάζεζε ησλ λφκσλ ζηα άξζξα 299, 914, 922, 926, 928, 929, 

930 θαη 932 ηνπ Α.Κ.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη καζεηέο είραλ θιείζεη απηφλνκα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθδξνκή, 

δειαδή θάλνληαο μερσξηζηέο ζπκβάζεηο ηφζν γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν, ην πινίν πνπ 

ηνπο κεηέθεξε ζην πξννξηζκφ ηνπο, ην μελνδνρείν, ηνπο ρψξνπο ζίηηζεο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε επζχλε γηα ην ηξαγηθφ ζπκβάλ απνδφζεθε θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ 

ιεσθνξείνπ (πέξαλ ηεο ηδηνθηήηξηαο ηνπ θνξηεγνχ θαη ηνπ νδεγνχ ηεο) 

Καη ζηνλ νδεγφ απηνχ σο πξνζηεζέληνο ησλ ηδηνθηεηψλ.  
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Σέηαξηε Πεξίπησζε 

Σν απφγεπκα ηεο 26-9-2000 εκέξα Σξίηε ζηνλ Πεηξαηά πεξίπνπ 472 έρνληαο 

πξνκεζεπηεί ην απαξαίηεην εηζηηήξην, επηβηβάζζεθαλ κε ηηο απνζθεπέο ηνπο ζην ππφ 

Διιεληθή εκαία Δ/Γ-Ο/Γ πινίν «EXPRESS SAMINA», πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ ζηνλ 

ηφπν πξννξηζκνχ ηνπο. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη δηάθνξεο νκάδεο ηνπξηζηψλ νη νπνίνη 

ζπλέρηδαλ ηηο δηαθνπέο ηνπο.  Σν ιηκάλη ηεο Παξνηθίαο Πάξνπ απνηεινχζε ηνλ πξψην 

ζηαζκφ ζην πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιφγην ηνπ πινίνπ, ην νπνίν πξνέβιεπε αθφκα 

πξνζέγγηζε ζηα ιηκάληα Νάμνπ, Δπδήινπ Ηθαξίαο, άκνπ, Πάηκνπ θαη Λεηςψλ. Πεξί 

ψξα 17.10 ην πινίν απέπιεπζε απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά κε 533 ζπλνιηθά 

επηβαίλνληεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 61 ήηαλ κέιε ηνπ πιεξψκαηνο. Δπ’ απηνχ βξίζθνληαλ 

αθφκε θνξησκέλα 34 Η.Υ. επηβαηηθά απηνθίλεηα, 15 θνξηεγά απηνθίλεηα, 1 ιεσθνξείν 

θαη 17 δίθπθια. Κακία ελεκέξσζε δελ ππήξμε πξνο ηνπο επηβάηεο  απφ ην πιήξσκα 

γηα ηα ζσζηηθά κέζα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

χληνκα ην πινίν αλέπηπμε ηε ζπλήζε ηαρχηεηα πιεχζεο ησλ 18,5 θφκβσλ, κε ηα 

ρεηξηζηήξηα ησλ κεραλψλ ζε ζέζε «full ahead» θαη ηα πεδάιηα ζηνλ απηφκαην πηιφην. 

ηελ πεξηνρή νη άλεκνη έπλεαλ βνξεηναλαηνιηθνί εληάζεσο 6 κπνθφξ δηαρξνληθά 

εληζρπφκελνη, ελψ ην χςνο ησλ θπκάησλ ήηαλ πεξίπνπ ζηα 2 κέηξα, βαζκηαία 

απμαλφκελν. Ζ νξαηφηεηα ήηαλ 7 έσο 10 λαπηηθά κίιηα θαη ππήξρε αξαηή λέθσζε ρσξίο 

βξνρή. Οη ζπλζήθεο δελ ήηαλ αζπλήζηζηεο ή απξφβιεπηεο κα ζε θάζε πεξίπησζε 

ειεγρφκελεο κε ηα δηαζέζηκα κέζα ηνπ πινίνπ, έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά 

ηελ αζθαιή πνξεία θαη ηε δπλαηφηεηα ειηγκψλ, φηαλ θαη εάλ ρξεηαδφηαλ. χκθσλα κε 

ην ζρέδην ηαμηδίνπ επί ράξηνπ, ην πινίν πεξί ψξα 20.05 έπξεπε λα δηέιζεη απφ ηε 

βφξεηα πιεπξά ηεο λήζνπ Κχζλνπ θαη ζε απφζηαζε 8 λαπηηθψλ κηιίσλ, κε ιήςε 

πνξείαο πξνζέγγηζεο ηεο λήζνπ Πάξνπ (ζηνλ ιηκέλα ηεο νπνίαο δφζεθε σο ψξα 

θαηάπινπ ε 22.25΄), θαη πξφβιεςε λα γίλεη παξάιιαμε πνξείαο αξηζηεξά ηεο βφξεηαο 

απφ ηηο βξαρνλεζίδεο Πφξηεο. Μέρξη ψξα 20.00 αμησκαηηθφο θπιαθήο γέθπξαο ήηαλ ν 

. Ξ., ηνλ νπνίν απφ εθείλε ηελ ψξα θαη κέρξη 24.00 ζα αληηθαζηζηνχζε ν 

ππνπινίαξρνο Α. Φ.. Σν πινίν κέρξη ηεο αλαιήςεσο ππεξεζίαο απφ ηνλ ηειεπηαίν 

αθνινπζνχζε ηελ πξνβιεπφκελε πνξεία. ηε ζπλέρεηα ν θαηξφο άξρηδε λα 

επηδεηλψλεηαη πεξαηηέξσ θαη ν άλσ αμησκαηηθφο θπιαθήο απνθάζηζε λα αιιάμεη ηε 

βάζεη ηνπ ζρεδίνπ ηαμηδίνπ πνξεία ηνπ θαη λα θηλεζεί αξηζηεξφηεξα πξνθεηκέλνπ λα 

απαγθηάζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζηξίςεη αζθαιψο λφηηα πξνο Πάξν, εθηηκψληαο φηη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα απέθεπγε ηνπο έληνλνπο δηαηνηρηζκνχο. Μέρξη ψξα 21.00 πνπ 

παξέιαβε βάξδηα πεδαιηνχρνπ-νπηήξα άιινο λαχηεο, ην πινίν ηαμίδεπε κε ηνλ 
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απηφκαην πηιφην, ρσξίο λα γίλεηαη θάπνηνο έιεγρνο ηεο ζέζεο ηνπ πινίνπ (π.ρ. κε 

ιήςε ζηίγκαηνο ζην ράξηε, δηφπηεπζε απφ ηε δηφπηξα ή ην ξαληάξ). 

Πεξί ψξα 21.30 ν άλσ αμησκαηηθφο θπιαθήο, νπνίνο κφιηο είρε επηζηξέςεη απφ 

επίζθεςε ηνπ ζην κπαξ ηεο Α΄ ζέζεο επηβαηψλ, έδσζε εληνιή ζην Γφθηκν Πινίαξρν λα 

επέκβεη ζηε ξχζκηζε ηνπ απηφκαηνπ πηιφηνπ θαη λα ζηξίςεη ην πινίν 2 αξηζηεξφηεξα 

ψζηε ε γξακκή πιψξεο λα θαηεπζπλζεί πξνο θάπνηα έληνλα θψηα ηεο Πάξνπ πνπ ηνπ 

ππέδεημε, ρσξίο φκσο λα ηνπ δψζεη αθξηβή πνξεία πνπ έπξεπε λα ηεξήζεη. Ζ 

δηφξζσζε απηή ήηαλ ε κφλε πνπ έγηλε κέρξη ηελ 22.00 πνπ αλέιαβε ηελ πεδαιηνχρεζε 

ηνπ πινίνπ άιινο λαχηεο.  

Πεξί ψξα 22.05 ν άλσ αμησκαηηθφο θπιαθήο εληφπηζε νπηηθψο ηνλ αλαιάκπνληα θαλφ 

ζηε βφξεηα ησλ βξαρνλεζίδσλ Πφξηεο, ζε εθηηκψκελε απφζηαζε 3-4 λ.κ. Σφηε ξψηεζε 

ηνλ Γφθηκν Πινίαξρν πνπ παξέκελε κπξνζηά ζην ξαληάξ εάλ έβιεπε ζ’ απηφ ηηο 

βξαρνλεζίδεο Πφξηεο θαη έιαβε ηελ απάληεζε φηη ηηο έβιεπε θαη φηη «ππήξρε ζηφρνο 

κπξνζηά, πνιχ θνληά». Όκσο θαη ηφηε ν ελ ιφγσ αμησκαηηθφο θπιαθήο δελ έδσζε 

ζεκαζία ζηελ άλσ επηζήκαλζε ηνπ Γφθηκνπ (πνπ απφ ηε ζέζε πνπ βξηζθφηαλ δελ 

κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηνλ θίλδπλν), νχηε ελεκεξψζεθε πξνζσπηθά γηα ηελ 

θαηάζηαζε επηθαλείαο πνπ απεηθνλίδνληαλ πάλσ ζην ξαληάξ εθείλε ηε ζηηγκή, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ηελ επηθίλδπλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

πεξηέξρνηαλ άκεζα ην πινίν, ην πινίν, ην νπνίν είρε πιένλ ζηαζεξή δηφπηεπζε θαη 

επνκέλσο πνξεία ζχγθξνπζεο κε ηηο βξαρνλεζίδεο Πφξηεο. 

Μφιηο πεξί ψξα 22.10 ν άλσ αμησκαηηθφο θπιαθήο έδσζε εληνιή ζηνλ πεδαιηνχρν λα 

ζέζεη αξρηθά γσλία πεδαιίνπ 3 κνίξεο αξηζηεξά θαη φηαλ ν πεδαιηνχρνο ηνπ αλέθεξε 

φηη ην πινίν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θίλεζε, ηνπ έδσζε εληνιή γηα 5 κνίξεο θαη 

ακέζσο κεηά γηα 10 κνίξεο αξηζηεξά. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θίλεζεο θαη κφιηο είρε 

αξρίζεη λα αληηδξά ην πινίν, ν άλσ αμησκαηηθφο θπιαθήο αληηιήθζεθε ηελ ακεζφηεηα 

ηνπ θηλδχλνπ θαη αλέιαβε ν ίδηνο ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ πεδαιίνπ, ζέηνληαο απηφ φιν 

αξηζηεξά. Ήδε φκσο ε απφζηαζε απφ ηε βξαρνλεζίδα ήηαλ πεξί ηα 50 κέηξα θαη ν 

απνκέλσλ ρξφλνο αληίδξαζεο ζε απηφλ γηα ηνλ επηρεηξνχκελν ειηγκφ απειπηζίαο φιν 

αξηζηεξά θαη κεηά φιν δεμηά πεδάιην (πεξί ηα 5.4 δεπηεξφιεπηα) δελ αξθνχζε γηα λα 

κπνξέζεη ην πινίν λα αληηδξάζεη. Έηζη ζπλεπεία ησλ άλσ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη 

παξαιείςεσλ, αδηαθνξίαο θαη αληθαλφηεηαο θπξίσο ηνπ, πξνζηεζέληνο απφ ηελ 

εηαηξεία, σο άλσ έρνληαο ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ζθάθνπο αμησκαηηθνχ θπιαθήο 

γέθπξαο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηεχζπλζεο πιεχζεο, ην πινίν πξνζέθξνπζε 

ζηε βφξεηα απφ ηηο δχν βξαρνλεζίδεο Πφξηεο, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί κία ζεηξά 

ξεγκάησλ ηφζν ζηα χθαια φζν θαη ζηα έμαια ηνπ πινίνπ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δεμηά 
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πιεπξά ηνπ, λα εηζξεχζνπλ ακέζσο ηφλνη ζαιαζζίνπ χδαηνο απφ ην θπξίσο ξήγκα πνπ 

πξνθιήζεθε ρακειά ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ πινίνπ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ θπξηνχ ηνπ 

θπξίσο κεραλνζηαζίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα δηακέζνπ ησλ πδαηνζηεγψλ ζπξψλ, πνπ ήηαλ 

θαηά παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο αλνηθηέο ζηα παξαθείκελα θαζψο θαη ζηα 

ππεξθείκελα ζηεγαλά δηακεξίζκαηα ηνπ πινίνπ. Σν ξήγκα απηφ πξνθιήζεθε απφ ηε 

βίαηε πξφζθξνπζε ηνπ αλεπηπγκέλνπ θαη πξνεμέρνληνο δεμηνχ αληηδηαηνηρηζηηθνχ 

πηεξπγίνπ ζηνπο χθαινπο ησλ βξαρνλεζίδσλ Πφξηεο, ηελ επαθφινπζε ζξαχζε ηεο 

άξζξσζεο ηνπ πηεξπγίνπ ζηε ξίδα ηνπ θαη ηε βίαηε δηείζδπζε κέξνο απηνχ απφ ηελ 

εμαλαγθαζκέλε θίλεζε πξνο ηα πίζσ, ζηελ πεξηνρή ηνπ θπξηνχ ηνπ πξσξαίνπ 

ηκήκαηνο ηνπ θπξίσο κεραλνζηαζίνπ, ζηα ζχλνξα κε ην πξσξαίν βνεζεηηθφ 

κεραλνζηάζην φπνπ εδξάδεηαη ν κεραληζκφο άξζξσζεο ηνπ αληηδηαηνηρηζηηθνχ 

πηεξπγίνπ.                                                                                               

 Απφ ηελ πξφζθξνπζε επήιζε γεληθή ζπζθφηηζε αθνχ, φρη κφλν έπαπζαλ λα 

ιεηηνπξγνχλ νη θχξηεο κεραλέο ηνπ, αιιά θαη ε ειεθηξνγελλήηξηα εθηάθηνπ αλάγθεο. Δλ 

ζπλερεία, αθνινχζεζε παληθφο, δηφηη θακία απνιχησο ππεχζπλε νδεγία ή ελεκέξσζε 

απφ ηνλ Πινίαξρν ή ηνλ Αμησκαηηθφ θπιαθήο δε δφζεθε γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ 

ζσζηηθψλ κέζσλ θαη ηνλ ηξφπν εγθαηάιεηςεο ηνπ πινίνπ.                                                                                                                              

Απφ ην ξήγκα απηφ, εθηηκάηαη φηη εηζρψξεζαλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζαιαζζίνπ 

χδαηνο ζην θχξην κεραλνζηάζην, πξνθαιψληαο θαη’ αξρήλ, θιίζε πξνο ηα δεμηά ηεο 

ηάμεο ησλ 5ν , ε νπνία ζπλέρηδε απμαλφκελε αθνχ ην λεξφ εμαθνινπζνχζε λα 

θαηαθιχδεη, ζηαδηαθά, φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ζθάθνπο. Σν λεξφ γξήγνξα κέζσ ησλ 

αλνηθηψλ ζηεγαλψλ ζπξψλ ηνπ πινίνπ, επεθηάζεθε ζηα παξαθείκελα θαη ππεξθείκελα 

ζηεγαλά δηακεξίζκαηα ηνπ πινίνπ, ζηα πξπκλαία βνεζεηηθά κεραλνζηάζηα θαη, θαηφπηλ 

ππεξρείιηζεο απηψλ ζηνπο πξπκλαίνπο ρψξνπο ελδηαίηεζεο ησλ επηβαηψλ πνπ 

βξίζθνληαλ θάησ απφ ην θαηάζηξσκα νρεκάησλ. Παξάιιεια, ην λεξφ δηείζδπζε απφ 

ην πξσξαίν βνεζεηηθφ κεραλνζηάζην αξρηθά ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ εθνδίσλ θαη θαηφπηλ ζηνπο γεηηνλεχνληεο πξσξαίνπο ρψξνπο ελδηαίηεζεο ηνπ 

πιεξψκαηνο, κέζσ ηεο αλνηθηήο, θαηά παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο, 

ζηεγαλήο ζχξαο. Μηθξφηεξεο πνζφηεηεο λεξνχ εηζέξεπζαλ ζηνπο επφκελνπο ρψξνπο 

ελδηαίηεζεο ηνπ πιεξψκαηνο θάησ απφ ην θαηάζηξσκα νρεκάησλ κέζσ ησλ αλνηθηψλ 

–θαηά παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο- ζηεγαλψλ ζπξψλ θαη απφ εθεί, κέζσ 

ησλ δχν νρεηψλ απνζηξάγγηζεο, ζηνπο ρψξνπο ησλ πξσξαίσλ ςπγείσλ. 

Οη θχξηεο κεραλέο ηνπ πινίνπ έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ αιιά απηφ ζπλέρηζε ηελ πνξεία 

ηνπ κέρξηο φηνπ ε ηαρχηεηά ηνπ κεδελίζηεθε. 
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Δλ ζπλερεία ιφγσ ηεο απμαλφκελεο πιένλ πνζφηεηαο ηνπ εηζξεχζαληνο λεξνχ θαη ηεο 

χπαξμεο ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ, εληφο δέθα ιεπηψλ απφ ηελ πξφζθξνπζε 

πξνθιήζεθε θιίζε ηεο ηάμεσο ησλ 10ν ε νπνία έβαηλε ζπλερψο απμαλφκελε κέρξη λα 

θζάζεη ηηο 34ν ζε 20’ απφ ηελ πξφζθξνπζε, νπφηε θαη ε δεμηά θνππαζηή ηνπ πινίνπ, 

ζην χςνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο επηβίβαζεο ζηηο ζσζηηθέο ιέκβνπο, άξρηζε λα βπζίδεηαη 

ζην λεξφ.  

Δθείλε ηελ ψξα, δειαδή 20 ιεπηά απφ ηελ πξφζθξνπζε, άξρηζε λα επηδξά θαηαιπηηθά 

ζηε δηαδηθαζία βχζηζεο ηνπ πινίνπ ην έηεξν ξήγκα πνπ πξνθιήζεθε ζηε δεμηά πιεπξά 

ηνπ πινίνπ, πεξίπνπ 5κ άλσζελ ηεο ηζάινπ πιεχζεο ηνπ ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ 

δχν ηκήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην βξηζθφηαλ ζην δάπεδν ηνπ θαηαζηξψκαηνο, θαη 

ην δεχηεξν βξηζθφηαλ ζην χςνο ηεο νξνθήο ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Σν ξήγκα απηφ 

νδήγεζε ζηελ ηαρχηεξε εηζξνή πδάησλ ζην ρψξν ηνπ θαηαζηξψκαηνο ησλ νρεκάησλ 

θαη ζηελ πιήξσζε ησλ ελαπνκελφλησλ ρψξσλ πνπ πξνζέθεξαλ εθεδξηθή άλσζε, 

γεγνλφο πνπ επηηάρπλε ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο βχζηζεο θαη 

κείσζε ηνπο δηαζέζηκνπο ρξφλνπο γηα εγθαηάιεηςε ηνπ πινίνπ. 

Ζ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε έθηαζε ηνπ θπξίσο ξήγκαηνο ζηα χθαια ηνπ ζθάθνπο, ζηελ 

πεξηνρή ηνπ θπξίνπ κεραλνζηαζίνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ζρεδηάζεσο ηνπ πινίνπ σο «ελφο δηακεξίζκαηνο» θαη αλεμαξηήησο ησλ άιισλ 

πιεκκειεηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ, απηφ, θαηά γεληθή εθηίκεζε, δελ ζα βπζηδφηαλ ή 

ηνπιάρηζηνλ ε βχζηζή ηνπ ζα είρε επηβξαδπλζεί ζεκαληηθά εθφζνλ θαη κφλν δχν απφ 

ηηο ζηεγαλέο ζχξεο ηνπ θπξίσο κεραλνζηαζίνπ ηνπ ήηαλ θιεηζηέο ή θιείλνληαλ κεηά ηελ 

πξφζθξνπζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηνπ πινίνπ. Όκσο κε 

δεδνκέλν φηη νη αλσηέξσ πδαηνζηεγείο ζχξεο ήηαλ θαη έκεηλαλ αλνηθηέο, φπσο ήηαλ θαη 

φιεο ζρεδφλ νη ππφινηπεο ζηεγαλέο ζχξεο ηνπ πινίνπ, ε βχζηζε ηνπ πινίνπ ήηαλ 

αλαπφθεπθηε. Να ζεκεησζεί φηη απφ ηηο έληεθα ζπλνιηθά πδαηνζηεγείο ζχξεο κφλν νη 

δχν βξέζεθαλ θιεηζηέο ελψ φιεο νη ππφινηπεο βξέζεθαλ αλνηθηέο. Οη επηά 

πδαηνζηεγείο ζχξεο ζα κπνξνχζαλ λα θιείζνπλ θαη κεηά ηελ πξφζθξνπζε, φρη βέβαηα 

απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα ρεηξηζκνχ ηνπο ε νπνία θαηαζηξάθεθε απφ ηελ πξφζθξνπζε 

αιιά είηε κε ηνπηθφ ρεηξηζκφ είηε απφ ηηο ρεηξαληιίεο ρεηξηζκνχ αλάγθεο. Ηδηαίηεξα γηα ηε 

ρεηξαληιία αλάγθεο ζεκαληηθήο πδαηνζηεγνχο ζχξαο W ηνπ κεραλνζηαζίνπ δελ 

πξνέθπςε φηη επιήγε θαηά ηελ πξφζθξνπζε νχηε φηη έγηλε πξνζπάζεηα ρεηξηζκνχ 

απηήο θαηά ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ κεραλνζηαζίνπ απφ ην πιήξσκα. Δπίζεο άζηθηε 

έκεηλε θαη ε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ ηεζζάξσλ ζηεγαλψλ ζπξψλ θαζψο θαη νη 

αληίζηνηρεο ρεηξαληιίεο  ρεηξηζκνχ αλάγθεο ησλ ζπξψλ απηψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη 

ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πινίνπ, φκσο δελ έγηλε πξνζπάζεηα ρεηξηζκνχ απηψλ απφ 



56 

 

αξκφδην πιήξσκα, ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ αλάγθεο ηνπ 

πινίνπ.  

Όκσο θάηη ηέηνην δελ θαηέζηε δπλαηφ, αθνχ ε ειεθηξνγελλήηξηα αλάγθεο πνπ ηέζεθε 

ζε ιεηηνπξγία 3-5 ιεπηά κεηά ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπξίσλ κεραλψλ, έπαπζε 

λα ιεηηνπξγεί 5 ιεπηά κεηά ηελ εθθίλεζή ηεο. Ζ ελ ιφγσ γελλήηξηα, δελ επιήγε απφ ηελ 

πξφζθξνπζε, ελψ κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ έπξεπε λα ήηαλ ηθαλή λα ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά αθφκα θαη φηαλ ην πινίν βξηζθφηαλ ππφ θιίζε κέρξη 22,5ν. Ζ παχζε 

ιεηηνπξγίαο ηεο, πνπ ζπλδέεηαη απφιπηα κε ηελ έιιεηςε ζσζηήο ζπληήξεζεο θαη 

εηνηκφηεηαο απηήο, επέδξαζε ζεκαληηθά ζηε βχζηζε ηνπ πινίνπ, αθνχ δελ ήηαλ πιένλ 

δπλαηέο νξηζκέλεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηβίσζή ηνπ κεηά ηελ 

πξφζθξνπζε αιιά θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο δηάζσζεο θαη ηεο έγθαηξεο θαη 

πξνζήθνπζαο ρξήζεο ησλ ζσζηηθψλ κέζσλ, φπσο ην θιείζηκν ησλ ζηεγαλψλ ζπξψλ 

απφ ηε γέθπξα, νη δείθηεο θαη νη ζεκάλζεηο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ησλ ζηεγαλψλ ζπξψλ 

ζηε γέθπξα θαη ε έθηαζε ηνπ θσηηζκνχ αλάγθεο. Σα αλσηέξσ πξνθχπηνπλ αβίαζηα 

απφ ηε καξηπξία ηνπ πινηάξρνπ ηνπ κνηξαίνπ πινίνπ, ν νπνίνο θαηέζεζε φηη πξάγκαηη 

ππήξρε αδπλακία ειέγρνπ θαη ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ θιεηζίκαηνο ησλ 

ζηεγαλψλ ζπξψλ απφ ηνλ πίλαθα ηεο γέθπξαο κεηά ηελ πξφζθξνπζε φζν θαη απφ ηηο 

έλνξθεο θαηαζέζεηο ησλ δηαζσζέλησλ επηβαηψλ, νη νπνίνη θαηαζέηνπλ φηη ηα κφλα 

θψηα πνπ ιεηηνχξγεζαλ ήηαλ ηα κηθξά θψηα αζθαιείαο θαη απφ ηελ έθζεζε εμέηαζεο 

ηνπ άλσ ππνπινηάξρνπ φπνπ ξεηά θαηαζέηεη φηη «..θάπνηα ζηηγκή δελ ππήξρε θαζφινπ 

θσηηζκφο νχηε απφ ηελ ειεθηξνγελλήηξηα… Υξεζηκνπνηνχζα ζπλέρεηα θαθφ γηαηί ην 

θσο απφ ηελ ειεθηξνγελλήηξηα ήηαλ πνιχ ρακειφ…». 

Σν πάλει ηεο αλεπζπλφηεηαο θαη ηεο εγθιεκαηηθήο ακέιεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ 

πξνζηεζέλησλ ηεο ζπκπιεξψζεθε πεξαηηέξσ κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

ζσζηηθψλ κέζσλ ηνπ πινίνπ (αηνκηθά ζσζίβηα, ζσζίβηνη ιέκβνη, ζσζίβηεο πλεπζηέο 

ζρεδίεο) ηα νπνία ήζαλ αλεπαξθή σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπο (νμεηδσκέλα, θζαξκέλα)  

θαη ηελ εηνηκφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, γεγνλφο πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκέλν 

ρξφλν ρξήζεο ηνπο επέδξαζε θαη απηφ αξλεηηθά ζηελ ελ γέλεη πξνζπάζεηα δηάζσζεο 

ησλ επηβαηψλ.  

Δηδηθφηεξα ηα πξψηα ιεπηά κεηά ηελ πξφζθξνπζε θακία απνιχησο ππεχζπλε νδεγία ή 

ελεκέξσζε απφ ηνλ Πινίαξρν ή ηνλ Αμησκαηηθφ θπιαθήο δε δφζεθε γηα ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ησλ ζσζηηθψλ κέζσλ θαη ηνλ ηξφπν εγθαηάιεηςεο ηνπ πινίνπ, ελψ κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο θαζεζχραδαλ ηνπο επηβάηεο φηη ην πινίν δελ ζα βπζηζηεί θαη φηη 

αλακέλνληαλ βνήζεηα απφ άιια ζθάθε. Οη επηβάηεο παληθνβιεκέλνη άξρηζαλ λα 

πξνκεζεχνληαη απ’ φπνπ εχξηζθαλ αηνκηθά ζσζίβηα, νη πεξηζζφηεξνη κε ηδία 
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πξσηνβνπιία  θαη ρσξίο θαζνδήγεζε απφ ην πιήξσκα σο πξνο ηνλ ηξφπν ρξήζεο 

ηνπο. Αθνχ πέξαζαλ 8-10 ιεπηά πεξίπνπ κεηά ηελ πξφζθξνπζε θαη ην πινίν άξρηζε λα 

απνθηά κηθηή θιίζε, νξηζκέλα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο πξνζπάζεζαλ, απφ θνηλνχ κε 

θάπνηνπο επηβάηεο, λα πξνβνχλ ζηελ θαζαίξεζε ησλ δεμηψλ ζσζηβίσλ ιέκβσλ θαη 

πλεπζηψλ ζρεδίσλ, νη νπνίεο ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα θαζαηξεζνχλ φιεο ηαπηνρξφλσο 

εάλ φια ηα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγνχζαλ ζσζηά θαη γίλνληαλ 

ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο απ’ φινπο φζνπο φθεηιαλ λα μέξνπλ θαη ελδηαθέξνληαλ.  

Δλψ φια εθηπιίζζνληαλ ξαγδαία θαη πεξί ψξα 23.00 ην πινίν βπζίζηεθε ζε απφζηαζε 

πεξί ηα 0,54 λ.κ. απφ ηελ αθηή ηεο Πάξνπ, λνηηναλαηνιηθά απφ ηηο βξαρνλεζίδεο 

Πφξηεο θαη ζε απφζηαζε πεξί ηα 1,4 λ.κ. απ’ απηέο, θαη παξέζπξε ζην πγξφ ζηνηρείν 

νγδφληα έλα επηβαίλνληεο ελψ παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε έληνλνο ςπρηθφο ηξφκνο 

ζηνπο ινηπνχο επηβαίλνληεο γηα ηε δηάζσζή ηνπο.  

 

 

Η παξάλνκε ζπκπεξηθνξά θαη ε επζύλε ηεο εηαηξείαο θαη ησλ 

πξνζηεζέλησλ απηήο. 

Απφ ηα αλσηέξσ πξναλαθεξζέληα ζπλάγεηαη πιήξσο φηη ε πξφζθξνπζε ηνπ πινίνπ 

ζηηο βξαρνλεζίδεο θαη ε βχζηζή ηνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ππαίηηαο ζπκπεξηθνξάο ηεο  

εηαηξείαο θαη ησλ πξνζηεζέλησλ ηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: Τπαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ πινηάξρνπ, θαη ππνπινηάξρνπ, 

πξνζηεζέλησλ ηεο εηαηξείαο: 

Ζ ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ πινηάξρνπ ζπλίζηαηαη ζηελ κε ελδερφκελν δφιν 

παξάβαζε ηνπ ΒΓ «Πεπί εγκπίζεωρ και θέζεωρ ειρ εθαπμογή Κανονιζμού εζωηεπικήρ 

ςπηπεζίαρ επί Δλληνικών επιβαηηγών πλοίων πενηακοζίων κ.ο.σ. και άνω», ήηνη απφ 

έιιεηςε ηεο πξνζνρήο ηελ νπνίαλ φθεηιε θαηά ηηο πεξηζηάζεηο θαη κπνξνχζε λα 

θαηαβάιεη, πξφβιεςε ην αμηφπνηλν απνηέιεζκα πνπ πξνθάιεζε ε πξάμε ηνπ σο 

δπλαηφ, πίζηεςε φκσο φηη δελ ζα επεξρφηαλ, πξνθάιεζε ην ζάλαην άιισλ αλ θαη είρε 

ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε λα εκπνδίζεη ηελ επέιεπζε απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο. 

πγθεθξηκέλα κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ: 

Γελ άζθεζε απηνπξνζψπσο ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ πινίνπ θαη δελ εθηέιεζε ηνπο 

θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο γηα ηνλ αζθαιή θαηάπινπ ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη θαηά ην 
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επίδηθν ρξνληθφ δηάζηεκα παξά ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο  θαη ηελ ηδηφηππε 

θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο αιιά είρε ηελ εζθαικέλε εθηίκεζε φηη ζα ήηαλ αζθαιήο ν 

πινπο ηνπ πινίνπ ππφ ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ ππνπινηάξρνπ, ζηνλ νπνίν είρε αλαζέζεη 

θαζήθνληα αμησκαηηθνχ γέθπξαο. Παξέιεηςε λα δψζεη απζηεξέο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο ζην πξνζσπηθφ ηεο γέθπξαο ψζηε λα έρνπλ δηαξθψο ηεηακέλε ηελ πξνζνρή 

ηνπο θαη  πεξηζζφηεξν θαηά ηνλ δηάπινπ απφ επηθίλδπλα ζεκεία, φπσο είλαη θαη ε πξν 

ηνπ φξκνπ Παξνηθίαο Πάξνπ ζαιάζζηα πεξηνρή. Γελ είρε νξγαλψζεη πιήξσο θαη κε 

θάζε ιεπηνκέξεηα ηε ζχλζεζε ηεο γέθπξαο ψζηε λα αληηκεησπίζεη ελδερφκελνπο 

θηλδχλνπο ελφςεη, κάιηζηα, ησλ λαπηηιηαθψλ θηλδχλσλ θπξίσο κεηαμχ λήζνπ Κέαο θαη 

ηνπ φξκνπ ηεο Πάξνπ. Γελ κεξίκλεζε λα ππάξρεη δηαξθψο λαχηεο – νπηήξαο ζηε 

γέθπξα. Παξέιεηςε λα ελεξγνπνηήζεη ην ζπλαγεξκφ γεληθήο θαηαζηάζεσο αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απηφο δε ιεηηνχξγεζε, παξέιεηςε λα ελεκεξψζεη έγθαηξα ηνπο 

επηβάηεο θαη ην πιήξσκα κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν (θνξεηά κεγάθσλα, 

αγγειηνθφξνπο) ζρεηηθά κε ηε πξφζθξνπζε ηνπ πινίνπ ζε βξαρνλεζίδα θαη λα δψζεη 

νδεγίεο ζην πιήξσκα θαη ηνπο επηβάηεο γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ αζθαιέζηεξε 

εγθαηάιεηςε ηνπ πινίνπ. Γελ έδσζε ην αθξηβέο ζηίγκα ηνπ θηλδπλεχνληνο πινίνπ ζην 

ζάιακν επηρεηξήζεσλ ηνπ Κέληξνπ Γηάζσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 

θαηά ην ρξφλν ηεο εγθαηαιείςεσο ηνπ ζθάθνπο, ψζηε κέζσ απηνχ (ηνπ Κέληξνπ 

Γηάζσζεο) λα ελεκεξσζνχλ ηα παξαπιένληα ζθάθε θαη λα ζπεχζνπλ ζε βνήζεηα. Γελ 

κεξίκλεζε, ψζηε νη πδαηνζηεγείο ζχξεο ηνπ πινίνπ λα παξακέλνπλ θιεηζηέο θαηά 

παξάβαζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πινπ, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

φξν πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιείαο ηνπ πινίνπ. Μεηά ηελ έιεπζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο δελ 

θξφληηζε λα ηηο θιείζεη κε ηνλ απηφλνκν πδξαπιηθφ ρεηξηζκφ αλάγθεο ή κε άιινπο 

δπλαηνχο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο.  

Απέπιεπζε απφ ην ιηκάλη ηνπ ρσξίο λα δηαπηζηψζεη αλ ην πινίν είλαη εμνπιηζκέλν κε 

ηα απαξαίηεηα ζσζηηθά κέζα, θαηάιιεια θαη επαξθψο ζπληεξεκέλα, ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζε πεξίπησζε αλάγθεο φπσο απηή πνπ πξνέθπςε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ ηνπ. 

Παξέιεηςε λα δηαηάμεη ηελ εθηέιεζε ηαθηηθψλ γπκλαζίσλ θαζαηξέζεσο ησλ ζσζηηθψλ 

ιέκβσλ θαη εγθαηάιεηςεο ηνπ πινίνπ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ, βάζεη ηνπ πίλαθα 

δηαηξέζεσο θαη ζπλαγεξκνχ, νπδέπνηε δε πξαγκαηνπνηήζεθαλ γπκλάζηα πνπ αθνξνχλ 

ρεηξηζκνχο πδαηνζηεγψλ ζπξψλ θαζαίξεζε ζσζηηθψλ ζρεδίσλ σο θαη εθ πεξηηξνπήο 

θαζαίξεζε ιέκβσλ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Απνηέιεζκα ηνχηνπ ήηαλ φηη, 

φηαλ πξνέθπςε ε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, ην κελ πιήξσκα δελ ήηαλ αλάινγα 

εθπαηδεπκέλν ηα δε ζσζηηθά κέζα ήηαλ αλεπαξθή θαη αζπληήξεηα.  
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Παξέιεηςε ηελ εθηέιεζε επηζεσξήζεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε, ζπληήξεζε θαη θαιή 

ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο αλάγθεο, ησλ πδαηνζηεγψλ ζπξψλ θαη ησλ ζσζηηθψλ 

κέζσλ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη εμνηθείσζε, εμάζθεζε θαη εκπεηξία ηνπ 

πιεξψκαηνο ζε ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο θαη έηζη λα αηθληδηαζηνχλ θαη λα 

παληθνβιεζνχλ θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν, γεγνλφο πνπ ζπλεηέιεζε ηα κέγηζηα ζηνλ 

επειζφληα ζάλαην ησλ 81 επηβαηλφλησλ, θαζφζνλ, φπσο πξναλαθέξζεθε ε 

ειεθηξνγελλήηξηα αλάγθεο έπαπζε λα ιεηηνπξγεί εληφο νιίγσλ ιεπηψλ κεηά ηελ 

πξφζθξνπζε πξνθαιψληαο αδπλακία ειέγρνπ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ αλάγθεο ηνπ 

πινίνπ, νη αλνηθηέο ζηεγαλέο ζχξεο ηνπ θπξίνπ κεραλνζηαζίνπ δελ θαηέζηε δπλαηφ λα 

θιείζνπλ ηνπηθά ή εμ απνζηάζεσο απφ ην πιήξσκα, ελψ απφ ηηο ζσζίβηεο ιέκβνπο 

κφλν ηξεηο θαζαηξέζεθαλ, νη δε ζρεδίεο ξίθζεθαλ απιψο ζηε ζάιαζζα ρσξίο λα 

θαζαηξεζνχλ, βάζεη ηνπ πίλαθα δηαηξέζεσο. 

Απφ πξφζεζε άθεζε αβνήζεηα πξφζσπα ηα νπνία είρε ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχζεη. 

Δγθαηέιεηςε ην πινίν  πνπ θηλδχλεπε ελψ ππήξραλ επ’ απηνχ δψληεο επηβάηεο (άξζξν 

125, 209 Κ.Η.Ν.Γ.)
72

 ηνπο νπνίνπο δελ είρε ελεκεξψζεη κε θάπνην απφ ηα κέζα πνπ 

δηέζεηε ην πινίν γηα ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν εγθαηάιεηςεο ηνπ βπζηδφκελνπ πινίνπ.  

Ζ ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνπινηάξρνπ ζπλίζηαηαη ζηελ επίζεο κε ελδερφκελν 

δφιν παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ «Πεπί εγκπίζεωρ και θέζεωρ ειρ εθαπμογή Κανονιζμού 

εζωηεπικήρ ςπηπεζίαρ επί Δλληνικών επιβαηηγών πλοίων πενηακοζίων κ.ο.σ. και άνω» 

ήηνη απφ έιιεηςε ηεο πξνζνρήο ηελ νπνίαλ φθεηιε θαηά ηηο πεξηζηάζεηο θαη κπνξνχζε 

λα θαηαβάιεη, πξφβιεςε ην αμηφπνηλν απνηέιεζκα πνπ πξνθάιεζε ε πξάμε ηνπ σο 

δπλαηφ, πίζηεςε φκσο φηη δελ ζα επεξρφηαλ, πξνθάιεζε ην ζάλαην άιισλ αλ θαη είρε 

ηδηαίηεξε λνκηθή ππνρξέσζε λα εκπνδίζεη ηελ επέιεπζε απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Ο ππνπινίαξρνο έρεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΗΝΓ αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο κε 

απηέο ηνπ πινηάξρνπ ηνπ νπνίνπ είλαη βνεζφο θαη ζπκπαξαζηάηεο. Δπζχλεηαη 

επνκέλσο καδί κε ηνλ πινίαξρν γηα ηηο ίδηεο παξαβάζεηο. Σέινο, φπσο θαη ν 

πινίαξρνο, απφ πξφζεζε άθεζε αβνήζεηα πξφζσπα ηα νπνία είρε ππνρξέσζε λα 

πξνζηαηεχζεη. Δγθαηέιεηςε ην πινίν  πνπ θηλδχλεπε ελψ ππήξραλ επ’ απηνχ δψληεο 

επηβάηεο ηνπο νπνίνπο δελ είρε ελεκεξψζεη κε θάπνην απφ ηα κέζα πνπ δηέζεηε ην 

πινίν γηα ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν εγθαηάιεηςεο ηνπ βπζηδφκελνπ πινίνπ.  

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ παξαβάζεσλ ήηαλ ε βχζηζε ηνπ Ο/Γ Δ/Γ SAMINA θαη ν 

ηξαγηθφο απφ πληγκφ ζάλαηνο 81 αλζξψπσλ θαη ςπρηθφο θαη ζπλαηζζεκαηηθφο 

                                                   
72. Κψδηθαο Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ. 
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θινληζκφο φισλ ησλ επηβαηψλ νη νπνίνη είραλ αθεζεί ζην έιενο ηεο ηχρεο παιεχνληαο 

θπξηνιεθηηθά γηα ηελ δσή ηνπο.  

χκθσλα κε φζα εθηέζεθαλ πην πάλσ ε ίδηα ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία «ΔΞΠΡΔ 

ΑΜΗΝΑ» πέξαλ ηεο κε ακθηζβεηνχκελεο απ΄ απηή αδηθνπξαθηηθήο επζχλε ηεο σο 

πξνζηήζαο ηνλ άλσ πινίαξρν, ππνπινίαξρν αιιά θαη ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ 

πινίνπ ηεο, νη νπνίνη ελήξγεζαλ θαηά ηα αλσηέξσ εληφο ηνπ θχθινπ ησλ θαζεθφλησλ 

θαη αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο είρε αλαζέζεη, ππέρεη θαη αηνκηθή αδηθνπξαθηηθή επζχλε 

γηα ηε ζπληέιεζε ηνπ λαπαγίνπ θαη ηνλ ζάλαην ησλ επηβαηλφλησλ, θαη ην ςπρηθφ άιγνο 

πνπ ππέζηεζαλ νη ινηπνί λαπαγνί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαζσζνχλ θηλδπλεχνληαο 

άκεζα απφ πληγκφ, δεδνκέλνπ φηη, θαηά παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ νξίδνληαη κε 

ην εγρεηξίδην αζθαιήο δηαρείξηζεο  απηήο, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 187/1973 

(Κ.Γ.Ν.Γ.)
73

, ηνπ Π.Γ. 101/1995 θαη ηνπ Π.Γ. 103/1999 πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία 98/18/ΔΚ/1998 πκβ.Δπξ.Κνηλ. (EUROSOLAS), δηα ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε, αμηνπινΐα  θαη αζθάιεηα ηνπ πινίνπ δηνηθνχλησλ νξγάλσλ ηεο, 

 α) δελ ήιεγμε σο φθεηιε φηη νη πξνζηεζέληεο ζα εθάξκνδαλ αλειιηπψο ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ φξηδε ε επηζεψξεζε εκπνξηθψλ πινίσλ, δειαδή  

ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα έρεη ην πινίν θιεηζηέο πδαηνζηεγείο ζχξεο κε αληίζηνηρεο 

δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ λα δχλαληαη λα ηεζνχλ ζε άκεζε ιεηηνπξγία κε ην ππάξρνλ 

απηφκαην ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα απνηξαπεί ε ζχληνκε θαηάθιηζε ηνπ 

πινίνπ απφ χδαηα ή έζησ αξγνπνξία απηήο. β) Γε θξφληηζε ην πινίν λα έρεη ηελ 

απαηηνχκελε απφ ηνλ λφκν επζηάζεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηάηαμε ησλ 

δηακεξηζκάησλ πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη ζε πεξίπησζε αλάγθεο ην πινίν ζα αληέμεη ην 

ηειηθφ ζηάδην θαηάθιηζεο νπνηνπδήπνηε δηακεξίζκαηνο θαη δελ ζα πάξεη επηθίλδπλε 

θιίζε. γ) Γελ θξφληηζε λα δηαζέηεη ην πινίν ζπληεξεκέλε θαη ρσξίο θαηαζθεπαζηηθέο 

αζηνρίεο ειεθηξνγελλήηξηα αλάγθεο (emergency), δ) Γε θξφληηζε λα δηαζέηεη ην πινίν 

ζπληεξεκέλα θαη ρσξίο θαηαζθεπαζηηθέο αζηνρίεο φξγαλα ζηε γέθπξα ηνπ πινίνπ κε 

ελδείμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ ε) Γε θξφληηζε λα δηαζέηεη ην πινίν 

ιεηηνπξγηθά, θαιήο πνηφηεηαο θαη ρσξίο ειιείςεηο ή θζνξέο αηνκηθά θαη νκαδηθά 

ζσζηηθά κέζα, φπσο εηδηθά εθηέζεθε πην πάλσ (νδεγία 98/18/ΔΚ πκβ. Δπξ. Κνηλ. 

(EUROSOLAS), ζη) Γελ θξφληηζε λα έρεη θαιά ζπληεξεκέλν ην απηφκαην ζχζηεκα 

γεληθνχ ζπλαγεξκνχ, κε απνηέιεζκα λα κελ θαηαζηεί δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη απηφ 

θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν. δ) Γε θξφληηζε λα έρεη ή δε ιεηηνχξγεζε ζχζηεκα 

κεγαθσληθψλ αλαγγειηψλ αλάγθεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ειεθηξνγελλήηξηα αλάγθεο 

θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ ν Πινίαξρνο ζπληνλίδεη ηνπο επηβάηεο θαη ην πιήξσκα ηεο 

                                                   
73. Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ. 
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επηρείξεζεο δηάζσζεο. ε) Γε δηέζεηε πιήξσκα εθπαηδεπκέλν θαη εμνηθεησκέλν σο 

πξνο ηηο θαηάιιειεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ελέξγεηεο θαη γεληθά ε εζσηεξηθή νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηνπ πινίνπ εκθάληδε ειιείςεηο φζνλ αθνξά ζηελ 

επίγλσζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηηο ζε ζρέζε κε απηά 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ηνπο ζηηο θξίζηκεο ζηηγκέο, αθνχ άιισζηε δελ γηλφηαλ ζ’ απηφ 

ηαθηηθά γπκλάζηα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζηαηηθά έθηαθηεο 

αλάγθεο. ζ) Γε θξφληηζε σο πινηνθηήηξηα εηαηξεία επηβαηεγνχ πινίνπ, λα δηαζέηεη απηφ 

εγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο απφ ΤΔΝ
74

, ησλ αηφκσλ πνπ ηαμίδεπαλ 

κε ην πινίν ηεο απφ ή πξνο Διιεληθνχο ιηκέλεο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο 

θαη δηάζσζεο επηβαηψλ θαη πιεξσκάησλ, αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε φηη ε έξεπλα θαη 

δηάζσζε ζα θαηαζηεί δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζεί απνηειεζκαηηθά. η) Γε θξφληηζε γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ξαδηνθάξνπ απηφκαηνπ πξνζδηνξηζκνχ ζηίγκαηνο 

αλάγθεο. 

Χο πξνο ην λνκηθφ ζθέινο ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ εζηθή βιάβε, αλαθνξηθά κε ηνπο 

ζαλφληεο ζην λαπάγην απηή απνδφζεθε ζηνπο ζπγγελείο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

αδηθνπξαθηηθή επζχλε (άξζξν 84 παξ. 2 β΄ Κ.Η.Ν.Γ
75

, 71, 914, 922, 932 Α.Κ.) ηφζν ηεο 

ηδίαο ηεο εηαηξείαο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ηνπ «ΔΞΠΡΔ ΑΜΗΝΑ» φζν θαη 

αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο ηεο σο πξνζηήζαζαο ηνλ άλσ πινίαξρν, ππνπινίαξρν αιιά 

θαη ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ ηεο, νη νπνίνη ελήξγεζαλ θαηά ηα αλσηέξσ 

εληφο ηνπ θχθινπ ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο είρε αλαζέζεη.  

Ο κέζνο φξνο απνδεκηψζεσλ, νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ δφζεθαλ ηα έηε 2003-

2004, ήηαλ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο γνλείο θάζε ζαλφληνο €150.000 επξψ, γηα θάζε 

έλαλ απφ ηνπο αδειθνχο ηνπο €75.000 επξψ, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηνπο παππνχδεο 

θαη γηαγηάδεο, γηα ηηο ζπδχγνπο ηνπο €150.000 επξψ, φπσο θαη γηα θάζε έλα απφ ηέθλα 

ηνπο. 
76

 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε ηφζν κεγάιεο απνδεκίσζεο γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ 

ππέζηεζαλ απφ ηνλ πληγκφ ησλ ζπγγελψλ ηνπο, είλαη φηη έδεζαλ, κέζσ ησλ 

ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ απ’ επζείαο κεηάδνζε ηνπ ηξαγηθνχ γεγνλφηνο, κε άκεζε 

                                                   
74. Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. 

75. Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ. 

76.  Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Πεηξαηά, Απνθάζεηο: 6094, 6105/2002, 532, 533, 534, 535, 536, 

567, 568, 569, 569, 679, 680, 681, 936, 939, 941, 953/2003 θιπ. 
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επηθνηλσλία ησλ ζπγγελψλ κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπο κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, 

επηθνηλσλία ε νπνία ράζεθε φηαλ …. 

Οκνίσο θαη νη απνδεκηψζεηο ησλ ινηπψλ δηαζσζέλησλ επηβαηψλ, θπκάλζεθαλ ζε 

πςειά επίπεδα. Όζνη επέιεμαλ λα θιείζνπλ εμσδηθαζηηθά ηελ δηαθνξά έιαβαλ θαηά 

κέζν φξν €10.000 επξψ ν θαζέλαο, ελψ φζνη αθνινχζεζαλ ηελ δηθαζηηθή νδφ έιαβαλ 

€58.000 επξψ πεξίπνπ σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εζηθή βιάβε απφ ηελ 

απψιεηα ηεο απφιαπζεο ηεο αλαςπρήο, ηνλ θίλδπλν πνπ δηέηξεμε ε δσή ηνπο θαη ε 

ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα, θαη ην ςπρηθφ άιγνο πνπ βίσζαλ γηα λα ζψζνπλ ηελ δσή 

ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πεξηνπζηαθή δεκία πνπ ππέζηεζαλ νη επηβάηεο ηνπ πινίνπ, πξέπεη 

λα ηνληζζεί φηη ππήξρε απνθιεηζκφο ππαηηηφηεηαο άιισο πεξηνξηζκφο ηεο επζχλεο ηεο 

εηαηξείαο γηα ηελ απψιεηα ησλ απνζθεπψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ €500 επξψ αλά 

απνζθεπή. Ο απνθιεηζκφο, φπσο θαη θάζε άιισο απνθιεηζκφο, είλαη θαη’ αξρήλ 

θαηαρξεζηηθφο θαη άθπξνο ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 281 ΑΚ πνπ 

πξνβιέπεη φηη ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απαγνξεχεηαη αλ ππεξβαίλεη πξνθαλψο ηα 

φξηα πνπ επηβάιινπλ ε θαιή πίζηε ή ηα ρξεζηά ήζε ή ν θνηλσληθφο ή νηθνλνκηθφο 

ζθνπφο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη άθπξνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 332, ζην νπνίν 

πξνβιέπεηαη φηη άθπξε είλαη θάζε απφ πξηλ ζπκθσλία πνπ απνθιείεη ή πεξηνξίδεη ηελ 

επζχλε απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα. πλεπψο, ε άζθεζε αγσγήο θαη γηα ηελ 

πεξηνπζηαθή πνπ ππέζηεζαλ νη επηβάηεο ηνπ πινίνπ απφ ηελ απψιεηα ησλ απνζθεπψλ 

ήηαλ επαξθψο αλαθηεζείζα ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα ρσξίο πεξηνξηζκφ ζην χςνο ηεο. 

Οη επηβάηεο πνπ επέβαηλαλ ζην πινίν ζαλ γθξνππ ηνπξηζηψλ έρνληαο θαηαβάιεη ην 

αληίηηκν ηεο κεηαθνξάο ζην πξαθηνξείν απ’ φπνπ αγφξαζαλ ην παθέην ηαμηδίνπ είραλ 

μερσξηζηή απαίηεζε θαηά ηνπ πξαθηνξείνπ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο επζχλεο σο 

πξνζηήζαληα ζηελ εθπιήξσζε κέξνπο ηεο παξνρήο πξνο ηνλ πειάηε ηελ 

πινηνθηήηξηα ηνπ πινίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζαιάζζηνπ ηαμηδίνπ, ην νπνίν βέβαηα 

πξαθηνξείν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα αλαδεηνχζε ην φπνην πνζφ θαηέβαιε ζηνλ πειάηε απφ 

ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία. Πιελ φκσο, γηα λα ιάβεη ν πειάηεο πνζφ πέξαλ ηεο 

ελδνζπκβαηηθήο επζχλεο πνπ είρε κε ην πξαθηνξείν ηνπξηζκνχ, ζα έπξεπε λα 

απνδείμεη έζησ αζπλείδεηε ακέιεηα ηνπ πξαθηνξείνπ ζηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο, γεγνλφο ην νπνίν ζα ήηαλ δχζθνιν, αθνχ ην πξαθηνξείν ζαλ 

άκπλα ζα ηζρπξίδνληαλ φηη ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ πινίνπ ήηαλ ηζρπξά, εγθεθξηκέλα απφ 

ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ηαμίδη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ππήξρε άιιν πινίν ηεο γξακκήο γηα λα ην 

πξαγκαηνπνηεί ην ίδην δξνκνιφγην.  
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ε θάζε δε πεξίπησζε ε πεξίπησζε απηή ήηαλ νηθνλνκηθά απξφζθνξε γηα ηνλ πειάηε 

ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, αθνχ ε επηδίσμε απφθηεζεο απνδεκίσζεο κε βάζεη ηελ 

αδηθνπξαθηηθή επζχλε ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο θαη ησλ πξνζηηζέλησλ ζηελ 

ππεξεζία ηεο ήηαλ βεβαηφηεξε θαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε. Δλδνζπκβαηηθή επζχλε 

ππήξρε απφ ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία πξνο ηνλ επηβάηε, σο πειάηε ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο, ζηελ έλλνηα ηεο νπνίαο αλήθε θαη ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία, φκσο ε 

απνδεκίσζε κε βάζεη απηήλ ηελ επζχλε ήηαλ ειάρηζηε.  

 

 

Πέκπηε Πεξίπησζε 

Ζ πεξίπησζε ηεο βχζηζεο ηνπ πινίνπ Sea Diamond ηεο εηαηξείαο Louis, ηνπ νκίινπ 

ζην νπνίν αλήθεη θαη ην μελνδνρείν ζηελ Κέξθπξα, ηνλ Απξίιην ηνπ έηνπο 2007 ζηελ 

αληνξίλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θξνπαδηεξφπινην «Sea Diamond» πξνζέθξνπζε θαη 

ηειηθά βπζίζηεθε ζην παιηφ ιηκάλη ηνπ λεζηνχ θαη φπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο ν αλζξψπηλνο παξάγσλ ήηαλ αηηία πνπ νδήγεζε ην «Sea Diamond» ζηνλ 

βπζφ. ην πινίν επέβαηλαλ 1.200 άηνκα - νη πεξηζζφηεξνη Γεξκαλνί θαη Ακεξηθαλνί. 

Όινη ηνπο απνβηβάζηεθαλ πξηλ ηελ βχζηζε ηνπ πινίνπ απφ απηφ κε παξαπιένληα 

ζθάθε ζην ιηκάλη. 

Δμ αηηίαο ηεο άκεζεο επέκβαζεο ησλ παξαπιεφλησλ ζθαθψλ, ηηο ελέξγεηεο ησλ 

ηδηνθηεηψλ κηθξψλ ζθαθψλ θαη ηνπ ιηκελαξρείνπ, φινη νη επηβάηεο απνβηβάζζεθαλ 

γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα ζην λεζί. Δθηφο απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα, δελ 

είραλ θάπνηα άιιε απψιεηα, λνψληαο ηε ζσκαηηθή βιάβε, πιελ ηνπ ςπρηθνχ πφλνπ θαη 

ηεο αλαηξνπήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, απφ ηελ επθνξία ιφγσ ηνπ ηαμηδίνπ 

αλαςπρήο ζηελ αγσλία λα απνβηβαζζνχλ απφ ην πινίν ελψ απηφ βπζηδφηαλ. Ζ 

δηαδηθαζία κεηεπηβίβαζεο απφ ην βπζηδφκελν πινίν ζηα πινηάξηα θαη ελ ζπλερεία ζην 

λεζί, είρε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζε 

ήξεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ρσξίο λα ππάξρεη έληνλνο θπκαηηζκφο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εκέξα γηα ηνπο ηνπξίζηεο πνπ βξίζθνληαλ ζην πινία ζε νξγαλσκέλεο εθδξνκέο ήηαλ ε 

ηειεπηαία εκέξα παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο, έιαβαλ 

ζηνηρεηψδε απνδεκίσζε εμσδηθαζηηθά απφ ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία, ε νπνία ηνπο 

παξείρε ξνπρηζκφ, εηζηηήξηα κεηαθνξάο απφ ηελ Διιάδα ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο, 

θαη νξηζκέλνη έιαβαλ έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 1500 δνιαξίσλ ΖΠΑ. Άιινη έιαβαλ 

απφ ην ηαμηδησηηθφ πξαθηνξείν επηζηξνθή κέξνπο ηνπ πνζνχ πνπ θαηέβαιαλ γηα ηελ 

νξγαλσκέλε εθδξνκή. Οη ππήθννη άιισλ θξαηψλ, κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

άζθεζαλ αγσγή ζηελ παηξίδα ηνπο, ζην γξαθείν ηνπξηζκνχ δεηψληαο πέξαλ ηνπ 
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πνζνχ πνπ δηθαηνχληαη ελδνζπκβαηηθά θαη  πνζφ γηα ηελ αδηθνπξαθηηθή επζχλε ηνπ 

πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο σο πξνζηεζείζαο απφ ην πξαθηνξείν ηαμηδίνπ ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ – ηεο παξνρήο ηνπ πξνο ηνλ πειάηε. Άιινη πάιη, 

αθφκε πην ιφγνη, πξνζέθπγαλ ζηελ Διιεληθή Γηθαηνζχλε δεηψληαο απνδεκίσζε κε ηελ 

κνξθή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ ππέζηεζαλ εμ αηηίαο ηεο 

άδηθεο πξάμεο ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο θαη ησλ πξνζηηζέλησλ απηήο αθνχ 

ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηνπ Αλαθξηηηθνχ πκβνπιίνπ Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ (ΑΝΑ) 

ην αηχρεκα απνδίδεηαη ζε ζεηξά ακειεηψλ ηνπ πινηάξρνπ, ηνπ Α΄ κεραληθνχ θαη ηξηψλ 

ππεπζχλσλ ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο 
77

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
77. Έθζεζε ηνπ Αλαθξηηηθνχ πκβνπιίνπ Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ (ΑΝΑ) πνπ δεκνζηεχζεθε ηελ 

7-7-2009 ππ’ αξηζκφλ 2 ηνπ Αλαθξηηηθνχ πκβνπιίνπ Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ (ΑΝΑ) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ 

 

 

Η δηεζλήο θαη Δπξσπατθή πξνζέγγηζεηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

 

 

Δηζαγσγή 

ε απηφ ην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νη δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πειαηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

αλεπάξθεηα ησλ λνκνζεηηθψλ θαλφλσλ γηα ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εζηθήο βιάβεο 

ζηνλ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. 

 

 

Γηεζλείο πκβάζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπ ηνπξηζκνύ 

Πξνζπάζεηεο γίλνληαη ζε δηεζλέο θαη επεηξσηηθφ επίπεδν γηα ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε δηαθχιαμε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ επηζθεπηψλ.  

Θεσξεηηθά θάπνηνο ζα έιεγε φηη φζν θάπνηνο κεηαθηλείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο 

ηνπ γηα αλαςπρή δελ πθίζηαηαη θαλέλα πξφβιεκα ή ιφγνο αλεζπρίαο, αθνχ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ αληηκεησπίδνληαη επαξθψο ζηνλ ηνκέα απηφ απφ ηελ πξφλνηα ηνπ 

ηζρχνληνο ηνπηθνχ λφκνπ.  

Ζ δηάθξηζε ζηελ αληηκεηψπηζε κίαο δπζάξεζηεο θαηάζηαζεο γίλεηαη πην έληνλε, φηαλ 

εθείλνο πνπ θάλεη εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ θαη ζεσξεί φηη πξνζηαηεχνληαη επαξθψο ηα 

ζπκθέξνληα θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, εμέξρεηαη ηεο ρψξαο ηνπ επηζθεπηφκελνο κίαλ 

άιιε, ζηελ νπνία θαηεπζχλεηαη έρνληαο ηελ εκπεηξία ηεο λνκνζεζίαο ζηε δηθή ηνπ 

ρψξα, θαη δηαπηζηψλεη εθ ησλ πζηέξσλ φηη έρεη ιηγφηεξα ή θαζφινπ δηθαηψκαηα ή αθφκε 

ρεηξφηεξα πεξηζζφηεξα απφ φ,ηη έρεη ζηε δηθή ηνπ. 

ηε κία πεξίπησζε θαη ζε δεδνκέλε δπζάξεζηε θαηάζηαζε, ζα επηδηψμεη λα αζθήζεη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπ ζηελ ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ, ζηελ άιιε δε πεξίπησζε ζηε ρψξα 

πξννξηζκνχ ηνπ. 
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Οη λνκνζεζίεο είλαη ηφζν πνιχπινθεο θαη δηαθνξεηηθέο, φπσο ππήξμε θαη ππάξρεη ε 

αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα δηέπεη, αλ φρη φιεο, ηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, φπνπ ν επηζθέπηεο ζα αλαδεηήζεη ζεξαπεία γηα ην 

πξφβιεκά ηνπ. 

Παγθνζκίσο έρνπλ γίλεη θαη ππνγξαθεί πνιιέο Γηεζλείο πκβάζεηο, πλζήθεο θαη 

χκθσλα ηα νπνία αλαθέξνληαη είηε άκεζα είηε έκκεζα ζην ζέκα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

ζηα δηθαηψκαηα ησλ ηνπξηζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά 

θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ ζηελ Νέα Τφξθε ζηηο 16.12.1966, ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηηο Σεισλεηαθέο 

Τπεξεζίεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ ζηηο 4 Ηνπιίνπ 1954 θαη ην Πξσηφθνιιφ ηνπ, ε Γηεζλήο 

χκβαζε γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα ηεο 16 Γεθεκβξίνπ 

1966, ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηνλ Παγθφζκην Πνιηηηζκφ θαη ηε Φπζηθή Κιεξνλνκηά ηεο 

23 Ννεκβξίνπ 1972, νη Γηεζλείο πκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο αεξνκεηαθνξέο, ζηηο 

νδηθέο, αθηνπιντθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο θ.ι.π. 

Ο Σνπξηζκφο είρε θαη έρεη εμέρνπζα ζέζε ζε θάζε θξάηνο. Αλαγλσξίδνληαο ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ, δεκηνχξγεζε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Σνπξηζκνχ,
78

 κία εηδηθή ππεξεζία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
79

 πνπ εθηειεί ρξέε 

παγθνζκίνπ βήκαηνο γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνπξηζκφ θαη κία πξαθηηθή 

πεγή γηα ηερλνγλσζία ζ’ απηφλ.  

Έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο, ππεχζπλνπ, ζπγθξνηεκέλνπ θαη 

παγθνζκίσο πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνχ, δίλνληαο πξνζνρή ζηα ζπκθέξνληα ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.  Ο Οξγαληζκφο ελζαξξχλεη ηελ εθαξκνγή ελφο Παγθφζκηνπ 

Κψδηθα ηεο Ζζηθήο γηα ηνλ Σνπξηζκφ, κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη φηη ηα θξάηε – κέιε, νη 

ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί θαη επηρεηξήζεηο κεγηζηνπνηνχλ ηελ ζεηηθή νηθνλνκηθή, 

                                                   
78. Δθεμήο αλαθεξφκελνο σο «ΓΟΣ». 

79. Αξρηθά είρε δεκηνπξγεζεί ε Γηεζλήο Έλσζε ησλ Δπίζεκσλ Οξγαληζκψλ Πξνψζεζεο 

Σνπξηζκνχ ην 1934 (International Union of Official Tourist Propaganda Organizations 

(IUOTPO)), ε νπνία κεηνλνκάζζεθε ην 1946 ζε ζπλέδξην ζην Λνλδίλν ζε Γηεζλή Έλσζε 

Δπίζεκσλ Οξγαληζκψλ Σνπξηζκνχ (International Union of Official Travel Organisations 

(IUOTO)), ε νπνία ηελ 27 επηεκβξίνπ 1970 ζε Δηδηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

ζε ζπλέδξην ζηελ Πφιε ηνπ Μεμηθνχ κεηνλνκάζζεθε ζε Γηεζλή Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (World 

Tourism Organization (WTO)), ε δε 27ε επηεκβξίνπ ενξηάδεηαη παγθνζκίσο απφ ην 1980 σο 

Παγθφζκηα Ζκέξα Σνπξηζκνχ. 
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θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ δξέπνληαο ηα νθέιε, κεηψλνληαο ηηο 

αξλεηηθέο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπγθξνχζεηο. 

Ο Οξγαληζκφο ζήκεξα απαξηζκεί 161 θξάηε κέιε θαη πεξηνρέο θαη πεξηζζφηεξα  απφ 

390 κέιε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηα κνξθσηηθά ηδξχκαηα, ελψζεηο ηνπξηζκνχ θαη 

ηνπηθέο ηνπξηζηηθέο αξρέο.   

Άκεζεο ελέξγεηεο πνπ ελδπλακψλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο Δζληθνχο Οξγαληζκνχο 

Σνπξηζκνχ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ. 

Ο ΓΟΣ πξνέβε θαη πξνβαίλεη ζε ζεηξά Πξάμεσλ θαη πκβάζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παξέρνληνο θαη ηνπ ιακβάλνληνο ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Κξαηψλ. Απφ ηα πξψηα έξγα ηνπ είλαη ε 

Γηαθήξπμε ηεο Μαλίια ηνπ έηνπο 1980 γηα ηνλ Παγθφζκην Σνπξηζκφ θαη ην Πξσηφθνιιφ 

ηνπ, ηνπ έηνπο 1997 γηα ηνλ Κνηλσληθφ αληίθηππν ηνπ Σνπξηζκνχ, ην έγγξαθν ηνπ 

Αθαπνχιθν ζην Μεμηθφ πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε Σνπξηζκνχ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 21 έσο 27 Απγνχζηνπ 1982, θαη έγηλε κε ζθνπφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζθέςεσλ, ησλ αξρψλ θαη ησλ θξηηεξίσλ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μαλίια.  

Δπίζεο θαη πην ζεκαληηθφ είλαη ν Κψδηθαο Γηθαησκάησλ θαη ν Σνπξηζηηθφο Κψδηθαο 

(Tourism Bill of Rights and Tourist Code) πνπ θπξίσο εζηηάδεη ζηελ επζχλε ησλ 

Κξαηψλ θαη ζηνλ ηαμηδηψηε πνπ ππεγξάθε ην 1985 ζηε φθηα ζηελ Έθηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ ΓΟΣ. Ζ έκθαζε απηνχ ηνπ Κψδηθα ήηαλ ζηα δηθαηψκαηα ηεο αλαςπρήο 

θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ «ηαμηδεχεηλ» θαη δηαηξάλσλε ηελ επηζπκία ηεο αλζξψπηλεο 

θχζεο γηα αλαςπρή θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ. ηε πλέιεπζε απηή 

ζπδεηήζεθαλ ηα ζέκαηα ηνπ Γηεζλνχο θαη Δζσηεξηθνχ Σνπξηζκνχ θαζψο επίζεο θαη νη 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο ηνπ.  

Χο ζπλέρεηα ηνπ Κψδηθα απηνχ ήηαλ ε Απφθαζε ηεο 9εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΓΟΣ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μπνπέλνο Άηξεο ζηηο 4 Οθησβξίνπ 1991, ζρεηηθά κε ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ πξνθχιαμε θαη αζθάιεηα ησλ ηνπξηζηψλ.   

Οη πξνζπάζεηεο ηνπ ΓΟΣ  θαη φισλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ήηαλ ε πηνζέηεζε ηνπ 

Παγθφζκηνπ Κψδηθα Ζζηθήο Γηα Σνλ Σνπξηζκφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ 13ε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΓΟΣ ζην αληηάγθν ηεο Υηιήο
80

, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

δηαηξαλψλνληαη νη αξρέο θαη ηα νθέιε ηνπ ηνπξηζκνχ, ν ζεβαζκφο ζηα δηθαηψκαηα ησλ 

ηνπξηζηψλ, ε ακνηβαία ζπλεξγαζία κεηαμχ Κξαηψλ θνθ.  

                                                   
80. 27 επηεκβξίνπ -1 Οθησβξίνπ 1999. Απφθαζε Α/RES/406(ΥΗΗΗ). 
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Παξά ην γεγνλφο απηήο ηεο δηεζλνχο πξνζπάζεηαο, αθφκε θαη ζήκεξα δελ ππάξρεη 

έζησ κία ζεηξά βαζηθψλ – ζεκειησδψλ αξρψλ νη νπνίεο λα ηεξνχληαη θαη λα  

εθαξκφδνληαη ζε φια ηα θξάηε κέιε, θαη απηφ δηφηη δελ ππάξρεη Γηεζλήο Μεραληζκφο 

Δπηβνιήο Κπξψζεσλ ζε φζνπο παξαβαίλνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηηο Γηεζλείο 

πκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν επηζθέπηεο ζε κία μέλε 

ρψξα δε γλσξίδεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, ή αθφκε θαη εάλ έρεη πιεξνθνξεζεί γηα ηελ 

χπαξμή ηνπο, θνβάηαη λα ηα αζθήζεη. 

Διάρηζηα δηθαηψκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα δηεζλψο. Παξαδείγκαηνο ράξε, ζηνλ ηνκέα 

ησλ αεξνκεηαθνξψλ, ν νπνίνο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ηνπξηζηηθήο  επηρείξεζεο, ε 

απψιεηα απνζθεπψλ, δειαδή ε πεξηνπζηαθή δεκία, θαη ε ζσκαηηθή βιάβε ή αθφκε θαη 

ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ, αληηκεησπίδνληαη κε πεξηνξηζκφ επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα ζην 

πνζφ πνπ νξίδεη ε πλζήθε Βαξζνβίαο ηνπ 1929
81

, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη ζήκεξα
82

. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πλζήθεο ησλ Αζελψλ ηνπ 1974
83

, φπσο απηή 

αλαζεσξήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα
84

, ζρεηηθά κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηψλ, 

φπνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα λα εθαξκνζηνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο επζχλεο ην 

ηαμίδη πξέπεη λα είλαη δηεζλέο, δειαδή ην ιηκάλη απφπινπ ηνπ πινίνπ λα αλήθεη ζε κία 

ρψξα θαη έλαο απφ ηνπο ιηκέλεο θαηάπινπ λα αλήθεη ζε άιιε ρψξα, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε πάληνηε φηη κία απφ απηέο έρεη ππνγξάςεη ηελ πλζήθε θαη έρεη πξνβεί 

ζηηο δηαδηθαζίεο πηνζέηεζήο ηνπο ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηεο Υψξαο. 

                                                   
81. Βαξζνβία 12 Οθησβξίνπ 1929. 

82.Σξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ηεο Υάγεο ζηηο 28 επηεκβξίνπ 1955, ηε 

πκπιεξσκαηηθή χκβαζε ηεο Γθνπαληαιαράξα ηεο 18εο επηεκβξίνπ 1961, ηα 

Πξσηφθνιια ηνπ Μφληξεαι αξ. 1, 2 θαη 4 (1975) πνπ ηξνπνπνίεζαλ ηε χκβαζε ηεο 

Βαξζνβίαο θαη ην χκθσλν ηνπ Μφληξεαι 1999 γηα ηελ ελνπνίεζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ ζηηο 

δηεζλείο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ε νπνία ππνγξάθεθε ζην Μφληξεαι ζηηο 28 Μαΐνπ 1999. 

Ζ πλζήθε ηεο Βαξζνβίαο, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο, έρνπλ πηνζεηεζεί  απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε κε ηνλ Καλνληζκφ  (ΔΚ) αξηζ. 2027/97 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Οθησβξίνπ 1997 γηα 

ηελ επζχλε ηνπ αεξνκεηαθνξέσο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 

285 ηεο 17/10/1997 ζ. 0001 – 0003), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

889/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Μαΐνπ 2002, 

(Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 140 ηεο 30/05/2002 ζ. 0002 - 0005).  

83. Αζήλα 13-9-1974. 

84. Πξσηφθνιιν 1976 (19 Ννεκβξίνπ 1976), Πξσηφθνιιν 1990 (29 Μαξηίνπ 1990), 

      Πξσηφθνιιν 2002 (1 Ννεκβξίνπ 2002) . 
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Ακθφηεξεο νη αλσηέξσ Γηεζλείο πλζήθεο εθαξκφδνπλ έλα ζχζηεκα πεξηνξηζκνχ 

επζχλεο ησλ κεηαθνξέσλ ζε ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε ηα νπνία γηα λα 

μεπεξαζηνχλ θαη λα ιάβεη ν ηαμηδηψηεο κεγαιχηεξε απνδεκίσζε επσκίδεηαη ηελ επζχλε 

(ην βάξνο ηεο) απφδεημεο ελζπλείδεηεο ακέιεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ κεηαθνξέα  

γεγνλφο ην νπνίν λαη κελ είλαη ζεσξεηηθά επηδηψμηκν ζηε δε πξάμε φκσο είλαη πάξα 

πνιχ δχζθνιν. 

Γηα ηηο ινηπέο κεηαθνξέο, κε άιια κέζα κεηαθνξάο ηα νπνία δηέξρνληαη ηνπιάρηζηνλ 

έλα δηαθνξεηηθφ θξάηνο απφ εθείλν ην νπνίν πξνέξρνληαη, ππάξρνπλ εμίζνπ δηεζλείο 

ζπκβάζεηο, φπσο ι.ρ. ε CMR
85

, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην ηφπν πνπ ζα ζπκβεί ην 

γεγνλφο. 

Απηέο νη ιηγνζηέο παγθφζκηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα – 

πεξηζηαηηθά, είλαη παληειψο αλεπαξθείο αθνχ πνπζελά δε γίλεηαη κλεία γηα ηελ εζηθή 

βιάβε πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ν πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, πιελ φκσο 

παξέρνπλ έλα δείγκα ζέιεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο δηεζλνχο γηα έλα γεληθφ πεδίν λφκσλ 

πνπ λα αθνξά ζηνλ ηνπξηζκφ. 

 

 

Δπξσπατθέο πκβάζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπ ηνπξηζκνύ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ πξνζέγγηζε ησλ εζληθψλ 

λφκσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνπξηζκφ
86

. Ζ αλαθεξζείζα αλσηέξσ Οδεγία 90/314 ηνπ 

                                                   
85. χκθσλν Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ Αγαζψλ 1956 (CMR) 

86. Μεηαμχ ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ επηζθέπηε – 

ειεχζεξνπ αλζξψπνπ είλαη ε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο  (ελνπνηεκέλε 

απφδνζε) – πλζήθε Σνπ Άκζηεξληακ (Ν. 2691/1999 ΦΔΚ Α 47), ε χκβαζε ησλ 

Βξπμειιψλ γηα ηε Γηεζλή Γηθαηνδνζία θαη ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ ζε αζηηθέο θαη 

εκπνξηθέο ππνζέζεηο ηεο 27εο επηεκβξίνπ 1968 (Ν. 1814/1988 & 2004/1992 ΦΔΚ Α 249 & 

Α 9), θαη εηδηθά γηα ηνλ Σνπξηζκφ είλαη ε Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 82/470 ηεο 29εο Ηνπλίνπ 

1982 γηα ηα κέηξα πνπ πξννξίδνληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξαγκαηηθή άζθεζε ηεο 

ειεπζεξίαο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηηο κε κηζζσηέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε νξηζκέλεο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ησλ κεηαθνξψλ 

θαη ησλ πξαθηφξσλ ηαμηδηψλ θαζψο θαη ησλ ελαπνζεθεπηψλ  (EΔ L 213/21.7.1982, ζ. 0001 

επ), ε Οδεγία 94/47/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 1994 πεξί ηεο πξνζηαζίαο ησλ αγνξαζηψλ σο πξνο νξηζκέλεο πιεπξέο ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ απφθηεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο αθηλήησλ ππφ θαζεζηψο 

ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο (EEL 280/29.10.1994), ε Οδεγία 95/57/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
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πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ελνπνίεζε θαη θαζφξηζε ηνλ νξηζκφ ηνπ «νξγαλσκέλνπ 

ηαμηδίνπ», ηελ έλλνηα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζφξηζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνλ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο γηα λα επηιέμεη νξζά 

θαη αληηθεηκεληθά ην παθέην ηνπ ηαμηδίνπ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη.  

ηα πιαίζηα απηήο ηεο νδεγίαο, ε Δπξσπατθή Έλσζε ππνρξέσζε ηα θξάηε κέιε ηεο λα 

πξνβνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο βιάβεο ηνπ ηαμηδηψηε πνπ δελ 

απφιαπζε ηηο δηαθνπέο ηνπ, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΔΚ ηεο απφθαζεο C-

168/2000 Leitner θαηά TUI ηεο 12.3.2002
87

. «Ο γεξκαληθφο Αζηηθφο Κψδηθαο έρεη 

ζπκπεξηιάβεη δηάηαμε πεξί εχινγεο απνδεκίσζεο γηα ηνλ ηαμηδηψηε πνπ έρεη 

δαπαλήζεη άζθνπα ην ρξφλν δηαθνπψλ ηνπ».
88

 

Με άιιε νδεγία, ηελ 2005/29
89

, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

θαζφξηζε ηηο αζέκηηεο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, ζέζπηζε 

ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ ζε πεξίπησζε πσιήζεσο 

ζε απηνχο ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο.  

                                                                                                                                                     
23εο Ννεκβξίνπ 1995, ζρεηηθά κε ηελ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ (ΔΔ L 291 6/12/1995, 0032-0039), ε απφθαζε 99/35/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο 

Γεθεκβξίνπ 1998 γηα ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 95/57/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ (ΔΔL. 009 

15.1.1999, 0023-0047), ε απφθαζε 86/664/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 

1986 γηα ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο δηαβνπιεχζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

ηνκέα. (ΔΔ L. 384 31/12/1986, 0052-0053), ε απφθαζε  92/421/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

13εο Ηνπιίνπ 1992 ζρεηηθά κε ζρέδην θνηλνηηθψλ δξάζεσλ ππέξ ηνπ ηνπξηζκνχ (EE L. 

231/26), ε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1986 ζρεηηθά κε ηελ ηππνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα μελνδνρεία (OJ L 384/54, 31/12/1986), ε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 1986 πνπ αθνξά ζηελ ππξαζθάιεηα ζηα ππάξρνληα μελνδνρεία (ΔΔL. 

384 31/12/1986, 0060-0068), ην Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Απξηιίνπ 1984 ζρεηηθά 

κε κηα θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπξηζκνχ (EEL. C 115/30.4.1984 0001) θ.ά. 

87.  Φπρνκάλεο, Σνπξηζηηθφ Γίθαην, 2003. 

88.  Βλ. ανωη. 

89. Οδεγία 2005/29/EK ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Μαΐνπ 

2005 γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 84/450/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ 

νδεγηψλ 97/7/ΔΚ, 98/27/ΔΚ, 2002/65/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ («Οδεγία γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο») (Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. 

L 149 ηεο 11/06/2005 ζ. 0022 - 0069). 
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Ηδξχζεθε ην Δπξσπατθφ Κέληξν Καηαλαισηή
90

 κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

θαηαλαισηή ζε φιε ηελ Δπξψπε, ελεκεξψλνληαο ηνλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ, 

πιεξνθνξψληαο ηνλ γηα ηνπο Δπξσπατθνχο θαη Δζληθνχο Καλνληζκνχο, βνεζψληαο ηνλ 

λα έξζεη ζε θηιηθφ ή εμψδηθν ζπκβηβαζκφ κε ηνλ πξνκεζεπηή θιπ.  Όκσο, θαη ε 

χπαξμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Καηαλαισηή κπνξεί λα είλαη κία πξνζπάζεηα πξνο 

ηα εκπξφο, απφ ηελ άιιε φκσο απνηειεί θαη νκνινγία φηη ε πιεζψξα λφκσλ, Δζληθψλ, 

Ζπεηξσηηθψλ θαη Γηεζλψλ είλαη ηέηνηα, φπνπ αλαγθαζηηθά ν πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

επηρείξεζεο γηα λα επηδηψμεη ηελ αλεχξεζε απνδεκίσζεο γηα ηελ εζηθή βιάβε πνπ 

πθίζηαηαη ζα αλαγθαζηεί εθ ησλ πξαγκάησλ λα δεηήζεη ηελ ζπλδξνκή «εηδηθνχ» - ηνπ 

λνκηθνχ γηα ηελ δηεθδίθεζή ηεο. 

Σα θνλδχιηα πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ησλ Δπξσπατθψλ 

Κέληξσλ Καηαλαισηή είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα ειάρηζηα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο ζπκπαγνχο Δπξσπατθνχ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ – αθνχ ε 

Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ηνπο κεραληζκνχο θαη ηε δχλακε εθαξκνγήο ησλ λφκσλ ηεο 

θαη ηεο επηβνιήο Κπξψζεσλ - πνπ ζα θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

θαηαλαισηή – πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, είηε 

απηή είλαη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν παξνρήο νξγαλσκέλνπ ηνπξηζκνχ, είηε ν κεηαθνξέαο, 

είηε ν μελνδφρνο, είηε ν εζηηάηνξαο, ζα πξνβιέπεη ζχληνκε δηαδηθαζία επίιπζεο 

δηαθνξάο θαη ζπλαθφινπζα θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζήο ηνπ κε έλα πην δίθαην θαη 

απνδεθηφ ηξφπν. Οη πξνυπνζέζεηο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ λφκνπ, κίαο ζπλζήθεο κέζσ ηεο νπνίαο ν επηζθέπηεο ζα 

γλσξίδεη αθξηβψο ηα δηθαηψκαηά ηνπ, θαη ζα  βαζίδεηαη ζε απηά, φπσο αθξηβψο 

βαζίδεηαη ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπ, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη επαξθψο θαη κέζσ 

απηήο είλαη βέβαην φηη ζα αθνινπζήζεη θαη ε Γηεζλήο Κνηλφηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
90.  Ζ πξνζπάζεηα μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κέρξη ζήκεξα ππάξρνπλ ζε 

φια ηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δζληθά Κέληξα (Πξνζηαζίαο ηνπ) 

Καηαλαισηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ 

 

 

πκπεξάζκαηα 

 

ηε ζχγρξνλε επνρή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αμηψζεσλ ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άξα ηεο απμαλφκελεο αλάγθεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζεο ηεο 

εζηθήο βιάβεο, δελ ππάξρεη νκνθσλία ζηνλ αθξηβή νξηζκφ απηήο θαη ζηε κνλάδα 

κέηξεζήο ηεο θαζψο θαη απάληεζε ζην εξψηεκα εάλ ε ηθαλνπνίεζή ηεο κπνξεί λα 

απνηηκεζεί ρξεκαηηθά. 

Παξά ηελ χπαξμε ηεο εζηθήο βιάβεο απφ ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα, φπνπ εκθαλίδεηαη σο 

πεξηθεξεηαθφ ζηνηρείν απνδεκηψζεσλ, κφιηο ηνλ 20ν αηψλα κε ηελ παξάιιειε εμέιημε 

ηεο θνηλσλίαο, ν φξνο ζα αλαβαζκηζηεί ζε μερσξηζηφ ζηνηρείν απνδεκηψζεσλ θαη ζα 

ζπκπεξηιάβεη ηνλ αληίθηππν ζηελ ςπρηθή θαη εζηθή ζπγθξφηεζε ηνπ αλζξψπνπ σο 

απνηέιεζκα πξνζβιεηηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ γεληθή έλλνηα ζηελ απνδεκίσζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο έρεη απνθαηαζηαηηθφ 

ραξαθηήξα θαη απνζθνπεί ζηελ επαλαθνξά ηνπ ζηγέληνο πξνζψπνπ ζηελ αξρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. Δπξέσο δεθηή ζεσξείηαη ε ζεκειίσζε ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηε 

κείσζε ή θαη ζηελ εμάιεηςε, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ηνπ ςπρηθνχ άιγνπο ηνπ ζχκαηνο, 

ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ ζηγέληνο απφ ηε ιχπε θαη ηε ζηελαρψξηα, πνπ πξνμέλεζε ε 

πξνζβιεηηθή ελέξγεηα. 

Ο Αζηηθφο Κψδηθαο πξνβιέπεη κε ηελ ΑΚ299 φηη ε ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ κε 

πεξηνπζηαθήο δεκίαο παξέρεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αδηθνπξαμηψλ (ΑΚ 932) θαη ηεο 

πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (ΑΚ 59). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, δελ ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε 

ζηνλ ειιεληθφ ΑΚ, ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε γηα πεξηπηψζεηο 

απψιεηαο ηεο απφιαπζεο ηεο δσήο, ηεο επηπρίαο ή ηεο επδαηκνλίαο ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηαμηδηνχ ή άιισλ ηνπξηζηηθψλ εμππεξεηήζεσλ θαη ζπκβάζεσλ. 

ε παγθφζκην επίπεδν, ε λνκνζεηηθή πξνάζπηζε ηεο εζηθήο βιάβεο ζηνλ πειάηε 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη βξίζθεηαη ζε αξρηθά ζηάδηα ιφγσ ησλ 

δηαθφξσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ επηζθεπηψλ. 
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εκαληηθφηεξνο θαξπφο ησλ πξνζπαζεηψλ θξίλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ θαη ηα έξγα ηνπ Γ.Ο.Σ. φπσο ν Κψδηθαο Γηθαησκάησλ θαη ν 

Σνπξηζηηθφο Κψδηθαο πνπ εζηηάδεη ζηα δηθαηψκαηα ηεο αλαςπρήο θαη ηεο ειεπζεξίαο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηαμηδηψλ θαη ν Παγθφζκηνο Κψδηθαο Ζζηθήο γηα ηνλ Σνπξηζκφ, φπνπ 

παξέρεηαη εηδηθή αλαθνξά ζην ζεβαζκφ θαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ ηνπξηζηψλ. 

Πάλησο, παξά ην δείγκα ζέιεζεο γηα εθαξκνγή ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο  γηα έλα 

γεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ λα αθνξά ζηνλ ηνπξηζκφ, δε γίλεηαη κλεία γηα ηελ εζηθή 

βιάβε πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ν πειάηεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο.  

ε αληίζεζε κε ηελ αλππαξμία λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο ζηνλ πειάηε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, ζηελ 

Δπξψπε, αλαγλσξίδεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνίεζεο ηεο εζηθήο βιάβεο ηνπ 

ηαμηδηψηε πνπ δελ απφιαπζε ηηο δηαθνπέο ηνπ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπ ζέκαηνο ελψ ζέηεη ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηνλ παξαδεηγκαηηζκφ 

θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη απφ ηηο ππφινηπεο κε επξσπατθέο ρψξεο 
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