
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου όπως ορίζουν ο 

Ν.976/1979 (Φ.Ε.Κ 236 τ. Α΄) «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία 

ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου», o 

Ν.2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107 τ. Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας», 

ο Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 τ. Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και το Π.Δ. 

139/2010 (Φ.Ε.Κ. 228 τ. Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» προσέρχονται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι 

έπειτα από σύγκρουση με όχημα του Δημοσίου, το οποίο έλαβε χώρα στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δικαιούνται αποζημίωση σύμφωνα με το 

Πόρισμα της Ε.Δ.Ε. που έχει διενεργήσει υπάλληλος ο οποίος έχει οριστεί με σχετική απόφαση 

και το ύψος της προκύπτει από την Έκθεση Εκτιμήσεως Ζημιών της 

Πραγματογνωμοσύνης που υποβάλλει , επίσης οριζόμενος με σχετική απόφαση, υπάλληλος. 

Στην κατηγορία των οχημάτων του Δημοσίου, περιλαμβάνονται τα οχήματα της Ελληνικής 

Αστυνομίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Ελληνικού Στρατού, της 

Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού, του Πυροσβεστικού Σώματος ,του 

Λιμενικού Σώματος καθώς και τα οχήματα των Υπουργείων και Οργανισμών τα οποία 

φέρουν τις χαρακτηριστικές πινακίδες κυκλοφορίας πορτοκαλί χρώματος με την ένδειξη «ΚΥ».  

Σε ενδεχόμενη εμπλοκή οδηγού οχήματος της ως άνω κατηγορίας η υπηρεσία εις την οποία 

ανήκει το όχημα οφείλει να αποστείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας & Ιονίου τον πλήρη φάκελο με τα στοιχεία του ατυχήματος, τις καταθέσεις των 

εμπλεκομένων μερών και τις Εκθέσεις Πορίσματος και Πραγματογνωμοσύνης. Στην περίπτωση 

εμπλοκής οδηγού οχήματος με τις χαρακτηριστικές πινακίδες κυκλοφορίας πορτοκαλί χρώματος 

με την ένδειξη «ΚΥ» η ανωτέρω διαδικασία εκτελείται εξ ολοκλήρου από στελέχη της 

Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ  

Ο ιδιοκτήτης (ή οι ιδιοκτήτες σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) προσέρχεται στην Υπηρεσία όπου 

βρίσκεται και ο φάκελος για το τροχαίο ατύχημα εις το οποίον ενεπλάκη, προσκομίζοντας τα 

εξής δικαιολογητικά: 

 Τιμολόγια-αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αποκαταστάσεως των ζημιών, τα οποία 

είναι πρωτότυπα και να προκύπτει ότι το χρηματικό ποσόν έχει εξοφληθεί. Σε 

περίπτωση που σύμφωνα με την Έκθεση του πραγματογνώμονα θεωρείται ασύμφορη η 

επισκευή του οχήματος, προσκομίζεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών της 

Περιφέρειας η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας, βεβαίωση καταθέσεως των 

πινακίδων κυκλοφορίας και οριστικής διαγραφής. 



 Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

 Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητος ή διαβατηρίου ή εγγράφου 

πιστοποιήσεως ταυτοπροσωπίας. 

 Φωτοαντίγραφο άδειας οδηγήσεως (σε περίπτωση που ο οδηγός είναι και ιδιοκτήτης). 

 Φ.Ε.Κ.-Καταστατικό για την εκπροσώπηση (όταν το όχημα ανήκει σε εταιρία).  

 Τίτλο ιδιοκτησίας (όταν υπάρχει σύγκρουση κρατικού οχήματος με σταθερό σημείο). 

Αν το ποσόν αποζημιώσεως δεν υπερβαίνει το ύψος των 3.000,00 € (τριών χιλιάδων ευρώ), 

ο ενδιαφερόμενος πέραν της αιτήσεως, συνυπογράφει και το Πρακτικό Εξωδίκου 

Συμβιβασμού εις το οποίον αναφέρεται το ολικό ποσόν της καταβλητέας αποζημιώσεως και 

δηλώνει ότι αποδέχεται αυτό το ποσόν σε πλήρη εξόφλησή του. Δηλώνει υπευθύνως δε, ότι δεν 

έχει αποζημιωθεί ξανά για το συγκεκριμένο ατύχημα εις το οποίον ενεπλάκη και αιτείται 

αποζημιώσεως. Σε αντίθετη περίπτωση κινείται δικαστικώς, όπως και στην περίπτωση όπου 

υπάρχουν απαιτήσεις αποζημιώσεως πέραν των υλικών φθορών του οχήματος (λ.χ. 

τραυματισμός). 

Σε περίπτωση συνυπαιτιότητας η αποζημίωση καταβάλλεται αναλόγως με το ποσοστό ευθύνης 

που αναλογεί στον καθένα από τους εμπλεκομένους στο τροχαίο συμβάν. 

Σε ενδεχόμενο κώλυμα παρουσίας του ιδιοκτήτη τα έγγραφα υπογράφει εξουσιοδοτούμενος 

αντ’ αυτού. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την μεταφορά της πίστωσης στον προϋπολογισμό μας από το 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και η αποζημίωση κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό 

του δικαιούχου μέσω της ΥΔΕ Ν. Αχαΐας. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας -  Aρμόδιος : 

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Κρατικών Οχημάτων, N.E.O. Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 

Κοκκόσης Παναγιώτης, τηλ. 2613-600137, e-mail: tko@apd-depin.gov.gr 
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