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1 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ , ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ , ΜΕΙΩΣΗ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1 Υπόθεση 

ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ, Δ:  Η παρούσα έφεση στρέφεται κατά της απόφασης 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 21/12/2012 στην Αγωγή Αρ. 

5303/2006, σύμφωνα με την οποίαν ο εφεσείων/εναγόμενος κρίθηκε 

υπεύθυνος κατά 80% για τροχαίο δυστύχημα, με αποτέλεσμα να 

καταδικαστεί στην πληρωμή προς τον εφεσίβλητο/ενάγοντα γενικών 

αποζημιώσεων ύψους €96.000,00 με νόμιμο τόκο από 21/2/2006, ειδικών 

αποζημιώσεων εκ €1.024,00 με τόκο 4% από 21/2/2006 μέχρι 

14/10/2008 και ακολούθως 2.75% από 15/10/2008 μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης και για απώλεια μελλοντικών απολαβών το κατ' 

αποκοπήν ποσό των €64.000,00 καθώς και στην πληρωμή των εξόδων της 

Αγωγής. 

Από πλευράς εφεσιβλήτου/ενάγοντα καταχωρήθηκε Ειδοποίηση 

Αντέφεσης με την οποίαν προσβάλλεται το ποσοστό ευθύνης  εκ 20% που 

του απέδωσε το πρωτόδικο Δικαστήριο για το επίδικο δυστύχημα ως 

υψηλό, καθώς και το ύψος των γενικών αποζημιώσεων και του κατ' 

αποκοπή ποσού για απώλεια μελλοντικών απολαβών ως έκδηλα χαμηλά.   

Το τροχαίο δυστύχημα επεσυνέβη στις 21/2/2006 στην οδό Γρίβα 

Διγενή στη Λεμεσό με εμπλεκόμενα οχήματα το αυτοκίνητο υπ. αρ. 

εγγραφής Uxxx7 που οδηγείτο από τον εφεσείοντα/εναγόμενο και η 

μοτοσυκλέττα υπ. αρ. εγγραφής Exxx0 που οδηγείτο από τον 

εφεσίβλητο/ενάγοντα.   
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Η πρωτόδικη απόφαση βάλλεται με τέσσερις λόγους έφεσης και τρεις 

λόγους αντέφεσης.  

Με τους λόγους έφεσης 1 - 3 αμφισβητείται η ορθότητα του τελικού 

συμπεράσματος του πρωτόδικου Δικαστηρίου με το οποίο έκρινε τον 

εφεσείοντα και τον εφεσίβλητο, τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς, κατά 

80% και 20% αντίστοιχα υπεύθυνους για το δυστύχημα. Ήταν εισήγηση 

του εφεσείοντα ότι στη βάση των ευρημάτων του, το πρωτόδικο 

Δικαστήριο θα έπρεπε να θεωρήσει τον εφεσίβλητο ως αποκλειστικά 

υπεύθυνο για το δυστύχημα και όχι να καταλογίσει στον ίδιο ποσοστό 

ευθύνης 80%. Ειδικότερα το Δικαστήριο παραγνώρισε το γεγονός ότι ο 

εφεσίβλητος διάνυσε απόσταση 50 μέτρων οδηγώντας στο πισινό τροχό 

της μοτοσυκλέτας και ότι αμέσως μετά ανέπτυξε ταχύτητα αποκόπτοντας 

την πορεία του εφεσείοντα, που βρισκόταν ήδη στη διασταύρωση και το 

αυτοκίνητο του είχεν ήδη πάρει κλίση να στρίψει δεξιά για να εισέλθει στην 

Λεωφόρο Αγίου Αθανασίου.  Παραπονείται επίσης για τη διαπίστωση του 

Δικαστηρίου ότι η οδήγηση στον ένα τροχό της μοτοσυκλέτας δεν ήταν η 

αιτία του δυστυχήματος, όπως ούτε και η μεγάλη ταχύτητα που ανέπτυξε η 

μοτοσυκλέτα. Αγνόησε επίσης την παραδοχή του εφεσίβλητου στην 

κατηγορία της επικίνδυνης και αλόγιστης οδήγησης στην ποινική υπόθεση 

που αντιμετώπιζε.  

Είναι εισήγηση του ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο 

λανθασμένα  αντιμετώπισε κάθε συστατικό της συμπεριφοράς του 

εφεσίβλητου ξεχωριστά, δηλ. δεν συνέδεσε την οδήγηση της 

μοτοσυκλέτας στον ένα τροχό με την ταχύτητα που ανέπτυξε αντί να τη 

μειώσει και περαιτέρω με το γεγονός ότι μόλις  λίγο χρόνο πριν το 

δυστύχημα είχεν αποκτήσει τη μοτοσυκλέτα, την οποία δοκίμαζε στο 

δρόμο.  

Από την άλλη η εισήγηση του εφεσίβλητου με την αντέφεση ήταν ότι 

το χρονικό σημείο που επιχείρησε ο εφεσείων να στρίψει δεξιά όταν ο 

εφεσίβλητος βρισκόταν ήδη σε απόσταση 11.70 μέτρων από το σημείο 
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σύγκρουσης Χ δεν έδινε καμιά δυνατότητα διαφυγής στον εφεσίβλητο γι' 

αυτό και δεν έπρεπε να του καταλογιστεί οποιοδήποτε ποσοστό ευθύνης.  

 Ο εφεσίβλητος ήταν αμελής γιατί βλέποντας την ενέργεια του 

εφεσείοντα να στρίψει διαγώνια δεξιά για να εισέλθει στη Λεωφόρο Αγίου 

Αθανασίου από απόσταση 40-50 μέτρων, μη αναμένοντας ότι δεν θα 

σταματούσε στη διασταύρωση εφόσον αμέσως προηγουμένως οδηγείτο 

κανονικά στην πορεία του, αντί να ελαττώσει ανέπτυξε ταχύτητα 70 

χιλιομέτρων ανά ώρα, κατά 20 χιλιόμετρα δηλαδή υπεράνω του 

επιτρεπόμενου ορίου, και προσπάθησε να αντιδράσει με μανούβρα όταν 

πλέον ήταν αργά και το δυστύχημα αναπόφευκτο.  

Ενόψει των πιο πάνω διαπιστώσεων μας ο καταμερισμός της ευθύνης 

από το πρωτόδικο Δικαστήριο μας βρίσκει σύμφωνους. 

Συνεπώς οι λόγοι έφεσης 1 - 3  και ο λόγος  αντέφεσης 1 ως προς 

τον καταμερισμό ευθύνης, είναι έκθετοι σε απόρριψη.   

Λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων θεωρούμε, 

ότι το υπολογισθέν ποσό των €120.000,00 ως γενικές αποζημιώσεις επί 

πλήρους ευθύνης που καθόρισε το πρωτόδικο Δικαστήριο, θεωρείται 

λογική και δίκαιη αποζημίωση για πόνο και ταλαιπωρία και απώλεια των 

ανέσεων της ζωής, εξαιτίας των σωματικών βλαβών και των καταλοίπων 

που θα συνοδεύουν μόνιμα τον εφεσίβλητο.   

Ο εφεσείων και ο εφεσίβλητος παραπονούνται επίσης και για το κατ' 

αποκοπή ποσό των €80.000,00 που επιδικάστηκε στον εφεσίβλητο για 

απώλεια μελλοντικών απολαβών, κρίνοντας το ο μεν εφεσείων ως 

υπερβολικό ιδωμένο σε συνάρτηση με τις επιδικασθείσες γενικές 

αποζημιώσεις, ο δε εφεσίβλητος ως έκδηλα ανεπαρκές.   

Ο δικηγόρος του εφεσίβλητου προώθησε τη θέση ότι ενόψει του 

ευρήματος του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι ο εφεσίβλητος κατά το χρόνο 

του δυστυχήματος εργαζόταν ως οικοδόμος και ειδικευόμενος κτίστης, 

ορθή αποζημίωση για απώλεια μελλοντικών απολαβών θεωρείται ένα ποσό 
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της τάξης των €170.000,00 και όχι €80.000,00 που υπολόγισε το 

Δικαστήριο επί πλήρους ευθύνης.    

Το πρωτόδικο Δικαστήριο πολύ ορθά έκρινε ότι με βάση των 

αξιολόγηση της μαρτυρίας και ευρήματα του δεν προσφέρετο η 

χρησιμοποίηση του πολλαπλασιαστή και πολλαπλασιαστέου για τον 

υπολογισμό της απώλειας των μελλοντικών εισοδημάτων του εφεσίβλητου, 

γι' αυτό και εφάρμοσε τη μέθοδο του κατ' αποκοπήν ποσού έχοντας κατά 

νουν την ηλικία του εφεσίβλητου, 20 χρονών κατά το χρόνο του 

δυστυχήματος, και ότι δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του οικοδόμου 

ή του εργάτη στις οικοδομές που ασκούσε προηγουμένως  (βλ. St. Marina 

Sporting Promotion Ltd ν. Δημητρίου (2004) 1 (Γ) Α.Α.Δ.1663, 

Σολέα ν. Σολέα (1999) 1 (Β) Α.Α.Δ. 904 και  Κουμπαρή κ.ά. ν. 

Φούτρη (2001) 1 (Β) Α.Α.Δ. 921). 

Κρίνουμε το κατ' αποκοπή ποσό των €80.000,00 ως δίκαιο και 

εύλογο για απώλεια μελλοντικών απολαβών επί πλήρους ευθύνης 

σύμφωνα με την αξιολόγηση της μαρτυρίας και τα ευρήματα του 

πρωτόδικου Δικαστηρίου.   

 Ενόψει όλων των πιο πάνω η έφεση και η ειδοποίηση αντέφεσης 

απορρίπτονται.  Ενόψει της κατάληξης μας αυτής δεν εκδίδουμε 

οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 81/2013   

 xxx ΚΟΥΜΗ v. xxx ΚΥΡΙΑΚΟΥ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 81/2013 , 14 Μαΐου  

2019 

1.1.2 Υπόθεση 

Τροχαίο ατύχημα που συνέβη στις 24.3.2006, έδωσε το έναυσμα για 

την έγερση πρωτοδίκως δύο διαφορετικών αγωγών των υπ΄ αρ. 3256/07 

και 3257/07.  Ο ενάγων εφεσίβλητος οδηγούσε νομίμως και κανονικά το 

όχημα του με συνεπιβάτιδα τη σύζυγο του ενάγουσα και εφεσίβλητη στην 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2004/rep/2004_1_1663.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1999/rep/1999_1_0904.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2001/rep/2001_1_0921.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201905-81-13PolEf.htm&qstring=81%20w%2F1%202013
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παρούσα έφεση, όταν ο Πέτρος Καλογήρου παραλείποντας να σταματήσει 

σε άλτ διασταύρωσης συγκρούστηκε με το όχημα που οδηγούσε ο 

εφεσίβλητος με αποτέλεσμα το ζεύγος να υποστεί σωματικές βλάβες και 

άλλες ζημιές.   

Για τον Πέτρο Καλογήρου, ο οποίος απεβίωσε στις 5.4.2006, μετά 

από αίτηση από τον εφεσίβλητο, παραχωρήθηκε από το Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λευκωσίας περιορισμένο παραχωρητήριο με σκοπό την έγερση 

αγωγής εναντίον της περιουσίας του αποβιώσαντος.  

Το Δικαστήριο αφού άκουσε τη μαρτυρία του εφεσίβλητου και της 

εφεσίβλητης, προχώρησε να καταγράψει τους τραυματισμούς που έφερε 

έκαστος, καθώς και τις απολαβές του εφεσίβλητου για να καταλήξει στο 

τέλος μετά από παράθεση νομολογίας ότι το ποσό των €30.000 

δικαιολογείτο να αποδοθεί στον εφεσίβλητο ως γενικές αποζημιώσεις, ενώ 

το ποσό των €14.000 δικαιολογείτο στην περίπτωση της 

εφεσίβλητης.  Απέδωσε επίσης €5.470 ως απώλεια απολαβών για τον 

εφεσίβλητο για την περίοδο 29.3.2006 μέχρι 31.7.2006.  Δεν απέδωσε 

οποιοδήποτε ποσό για την πληρωμή οικιακής βοηθού που το ζεύγος είχε 

χρησιμοποιήσει λόγω του τραυματισμού του υπό το φως ότι δεν  υπήρχε 

σαφής μαρτυρία ότι πράγματι πληρώθηκε κάποιο ποσό για την περίοδο των 

έξι μηνών για την οποία έγινε, κατ΄ ισχυρισμόν, η χρήση της οικιακής 

βοηθού.  Εν τέλει το Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση υπέρ του εφεσίβλητου 

στο συνολικό ποσό των €39.670, πλέον νόμιμο τόκο επί του ποσού των 

€30.000 και νόμιμο τόκο από τις 24.3.2006 δυνάμει του άρθρου 58Α του 

περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου Κεφ. 148 επί του ποσού των €9.676 και 

υπέρ της εφεσίβλητης για το συνολικό ποσό των €14.920 πλέον νόμιμο 

τόκο επί του ποσού των €14.000 και νόμιμο τόκο δυνάμει του άρθρου 58Α 

επί του ποσού των €920, πλέον έξοδα της αγωγής.   

Η παρούσα έφεση αφορά το κατ΄ ισχυρισμόν υπερβολικό ύψος των 

ποσών που απεδόθησαν πρωτοδίκως και ιδιαιτέρως όσον αφορά τις γενικές 

αποζημιώσεις.  Κατά τη θέση του εφεσείοντος, λανθασμένα το πρωτόδικο 

Δικαστήριο καθοδηγήθηκε από αποφάσεις στις 
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οποίες  οι  τραυματισμοί  ήταν μεγαλύτεροι και σοβαρότεροι, ενώ 

παραγνώρισε ταυτόχρονα και το δεδομένο ότι ο εφεσίβλητος 

αρνήθηκε    να    ακολουθήσει  τις   συγκεκριμένες   οδηγίες   του    Δρ. 

Νησιώτη σε ό,τι αφορούσε την αποκατάσταση των τραυματισμών 

του.  Πρόσθετα, κακώς το πρωτόδικο Δικαστήριο συνυπολόγισε στο ποσό 

των γενικών αποζημιώσεων και την απώλεια μελλοντικών απολαβών χωρίς 

ικανοποιητική προς τούτο μαρτυρία.  Το ποσό των €30.000 που αποδόθηκε 

ως γενικές αποζημιώσεις δεν διευκρινίστηκε σε ποιο βαθμό και έκταση 

αφορούσε την απώλεια μελλοντικών απολαβών.  Οι λόγοι έφεσης 

καλύπτουν και τους δύο εφεσίβλητους καθότι και στην περίπτωση της 

συζύγου του εφεσίβλητου, αυτή λανθασμένα δεν ακολούθησε τις ιατρικές 

οδηγίες, ενώ το ποσό το οποίο απέδωσε ως γενικές αποζημιώσεις ήταν 

υπερβολικό έχοντας υπόψη ότι και οι τραυματισμοί του εφεσίβλητου 

συζύγου της δεν ήταν πολύ σοβαρότεροι.   

Σύμφωνα με τα πρωτόδικα ευρήματα, ο εφεσίβλητος ήταν κατά το 

χρόνο του ατυχήματος 64 ετών και ράπτης στο επάγγελμα.  Υπέστη 

συντριπτικό ενδοαρθρικό κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας δεξιά στο οποίο 

έγινε ανάταξη με τοπική αναισθησία και τοποθέτηση νάρθηκα 

πηχεοκαρπικού.  

Όσον αφορά τις απολαβές του εφεσίβλητου η μαρτυρία του ήταν ότι 

ήταν γνωστός ράφτης στη Λευκωσία με ετήσιες απολαβές μέχρι και 

Λ.Κ.12.000.  Λόγω του δυστυχήματος απώλεσε πελατεία εξ αιτίας της 

αδυναμίας του να εκτελεί παραγγελίες, καθώς και παραγγελία για 

ετοιμασία 35 κοστουμιών, των οποίων όμως δεν ανέφερε την αξία.  Επίσης 

κατέθεσε ότι έραβε κοστούμια για διάφορους θεατρικούς οργανισμούς 

χωρίς να καθορίσει την αξία της εργασίας αυτής, ενώ δεν παρουσίασε και 

οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς τεκμηρίωση της θέσης του ότι είχε 

απώλεια Λ.Κ.1.000 μηνιαίως κατά την περίοδο που το ραφείο του 

παρέμενε κλειστό.  

Πράγματι, δεν υπήρξαν επακριβή δεδομένα προς υποβοήθηση του 

πρωτόδικου Δικαστηρίου στον καθορισμό του ποσού της απώλειας των 
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μελλοντικών απολαβών.  Ο ίδιος ο εφεσίβλητος στη δήλωση του ανέφερε 

ότι είχε καθαρό μηνιαίο εισόδημα της τάξης των €1.700 και η εργασία του 

επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό.  Η μαρτυρία του όμως παρέμεινε 

ατεκμηρίωτη, σύμφωνα με το Δικαστήριο, και επ΄ αυτού δεν υπάρχει 

αντέφεση.  Έχοντας υπόψη την ηλικία του εφεσίβλητου, το δεδομένο ότι, 

σύμφωνα με τη δική του θέση, η εργασία του επηρεάστηκε, αλλά δεν 

σταμάτησε διότι δύναται να εργάζεται, αλλά με σχετική ξεκούραση, και ότι 

για τον υπολογισμό των απωλειών για την περίοδο των μηνών που το 

ραφείο του παρέμεινε κλειστό χρησιμοποιήθηκε από το Δικαστήριο ο 

συντελεστής του ποσού των €1.094 μηνιαίως στη βάση του ποσού που 

λάμβανε από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, κρίνεται ότι ένα κατ΄ αποκοπήν 

ποσό των €5.000 για μελλοντικές απώλειες είναι ικανοποιητικό. 

Υπό το φως όλων των ανωτέρω, η έφεση επιτυγχάνει στο βαθμό που 

έχει αποφασιστεί ανωτέρω. 

Το ποσό των €30.000 που δόθηκε υπέρ του εφεσίβλητου 

αντικαθίσταται με ποσό €18.000, πλέον €5.000 ως μελλοντικές απώλειες 

εισοδημάτων, με νόμιμο τόκο ως είχε πρωτοδίκως καθοριστεί. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw   Πολιτική Έφεση Αρ. 326/2011 

Ανδρέας Προεστός Δικηγόρος Συνεκδ. Αγ. 3256/07 & 3257/07 κ.α. v. 

Στέφανου Προδρόμου κ.α. , Πολιτική Έφεση Αρ. 326/2011 , 12 Απριλίου 

2017 

1.1.3 Υπόθεση 

Η Εφεσείουσα τραυματίστηκε σε δυστύχημα στη Λεμεσό στις 

29.11.2007.  Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, όπως αυτοί παρατίθενται 

στην Έκθεση Απαίτησης, ενώ στεκόταν στην άκρη του δρόμου, κτυπήθηκε 

από το αυτοκίνητο του Εφεσίβλητου με αρ. εγγραφής ΗΤΧ086 το οποίο τη 

δεδομένη στιγμή κινείτο με οπίσθια ταχύτητα.  Ως αποτέλεσμα του 

τραυματισμού της, η ενάγουσα υπέστη συντριπτικό τετραπλό κάταγμα της 

κεφαλής του δεξιού βραχιονίου οστού, το οποίο επέφερε αρκετές 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2017/1-201704-326-11PolEf.htm&qstring=326%20w%2F1%202011
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επιπλοκές και επιπτώσεις στην υγεία της.  Εξ' ου  και ήγειρε αγωγή 

διεκδικώντας αποζημιώσεις τόσο για τις σωματικές όσο και για τις ειδικές 

της ζημιές, επιρρίπτοντας την ευθύνη για το δυστύχημα στον Εφεσίβλητο, 

ο οποίος αρνήθηκε ευθύνη.  Διαζευκτικά ισχυρίστηκε ότι υπήρχε 

συντρέχουσα αμέλεια εκ μέρους της Εφεσείουσας, η οποία κατέβηκε από 

το πεζοδρόμιο απότομα και χωρίς προειδοποίηση, επιχειρώντας να 

διασταυρώσει τον δρόμο. 

Ως προς τις γενικές αποζημιώσεις, επιδίκασε προς όφελος της 

Εφεσείουσας επί πλήρους ευθύνης, το ποσό των €80.000.  Στο ποσό αυτό 

περιλαμβάνεται και ποσό €20.000 για απώλεια της ικανότητάς της για 

εργασία και περαιτέρω, ελήφθη υπόψη και η ανάγκη για εργοδότηση 

οικιακής βοηθού.  Ως προς τις ειδικές αποζημιώσεις, επιδίκασε επί πλήρους 

ευθύνης, συνολικό ποσό €25.818,59.  Αφού έλαβε υπόψη το ποσοστό 

συντρέχουσας αμέλειας της Εφεσείουσας, επιδίκασε προς όφελός της 

συνολικό ποσό €89.945 (€68.000 για γενικές αποζημιώσεις και 

€21.945,81 ειδικές αποζημιώσεις), πλέον τόκο επί του ποσού των γενικών 

αποζημιώσεων από την 29.11.2007 (ημερομηνία έγερσης του αγώγιμου 

δικαιώματος) μέχρι εξοφλήσεως και επί του ½ του ποσού των ειδικών 

αποζημιώσεων, από 29.11.2007 μέχρι 19.1.2009 (ημερομηνία 

καταχώρησης Έκθεσης Απαίτησης) και επί ολόκληρου του ποσού από 

19.1.2009 μέχρι εξοφλήσεως.  Επιπλέον, επιδίκασε έξοδα υπέρ της 

Εφεσείουσας.  

Γενικές αποζημιώσεις - Λόγοι έφεσης 1-3 

Η Εφεσείουσα κατά τον ουσιώδη χρόνο του δυστυχήματος ήταν 55 

χρονών.  Από το δυστύχημα υπέστη συντριπτικό τετραπλό κάταγμα δεξιού 

βραχιόνιου οστού, το οποίο της προκάλεσε πόνους και σοβαρή 

ταλαιπωρία.  Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία 

τοποθετήθηκαν βίδες και πλατίνα.  Παρέμεινε κλινήρης για σχεδόν 4 μήνες 

και υπεβλήθη σε φυσιοθεραπεία.  Υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον να 

νεκρωθεί η κεφαλή του δεξιού βραχίονα, οπότε και θα απαιτηθεί επέμβαση 

αρθροπλαστικής δεξιού ώμου.  Οι κινήσεις του χεριού είναι πολύ 
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περιορισμένες, με σχεδόν καθόλου έξω στροφή, ενώ μπορεί να εκτελεί 

κινήσεις ανύψωσης μέχρι 70%.  Ως αποτέλεσμα, η ζωή της ανατράπηκε 

και ο τρόπος ζωής της διαφοροποιήθηκε ως αποτέλεσμα των δυσκολιών 

που αντιμετώπιζε σε πολλές από τις καθημερινές της 

δραστηριότητες.  Μεταξύ των δύο πλευρών υπήρξε διαφωνία ως προς το 

βαθμό εξάρτησης της Εφεσείουσας σε φροντίστρια. 

Τελικά το πρωτόδικο δικαστήριο έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, έκρινε 

πως επί πλήρους ευθύνης ποσό ύψους €80.000 για γενικές αποζημιώσεις, 

συμπεριλαμβανομένου και ποσού €20.000 για απώλεια της ικανότητας 

προς εργασία και της ανάγκης για οικιακή βοηθό, αποτελεί όσο το δυνατό, 

δίκαιη και εύλογη αποζημίωση. 

Ως προς τον δεύτερο και τρίτο λόγο έφεσης που αφορά στην 

απώλεια μελλοντικών εισοδημάτων και τον ορθό πολλαπλασιαστή, 

συμφωνούμε απόλυτα με τον τρόπο που το πρωτόδικο δικαστήριο 

χειρίστηκε το θέμα.  Η Εφεσείουσα, πέραν της δικής της προφορικής 

αναφοράς στα εισοδήματά της κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεν παρουσίασε 

κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να τεκμηριώνει τα λεγόμενά της.  Όπως 

ορθά επισημαίνει το πρωτόδικο δικαστήριο, λόγω της φύσης της 

απαίτησης, αναμένετο να παρουσιάσει κάποια στοιχεία για παράδειγμα από 

τους εργοδότες ή συνεργάτες της που να δείχνουν τις μηνιαίες πωλήσεις 

και προμήθειές της.  Δεν το έπραξε.  Πέραν τούτου, δεν κατέβαλλε 

κοινωνικές ασφαλίσεις και ούτε συμπλήρωνε φορολογικές δηλώσεις.  Υπό 

αυτές τις συνθήκες, θα ήταν αρκετά δύσκολο εγχείρημα για οποιοδήποτε 

δικαστήριο να αποδεχθεί τους προφορικούς ισχυρισμούς της Εφεσείουσας 

και να επιδικάσει μελλοντικές απολαβές με τη μέθοδο του 

πολλαπλασιαστή. 

Κατά την κρίση μας, η απόφαση της ευπαίδευτης Προέδρου να 

εντάξει, λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε, τα μελλοντικά  

εισοδήματα της Εφεσείουσας στις γενικές αποζημιώσεις, είναι ορθή και 

ταυτίζεται με τις καθιερωμένες αρχές της νομολογίας (βλ. Μαυροπετρή ν. 

Λουκά (1995) 1 ΑΑΔ 66, Θεοδούλου ν. A. Panayides Contracting Ltd 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1995/rep/1995_1_0066.htm
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(1999) 1Γ ΑΑΔ 2134 και Κολάνη ν. Ταμπούρα (2010) 1Β ΑΑΔ 1108).  Η 

διαζευκτική επιλογή του πρωτόδικου δικαστηρίου ήταν να θεωρήσει ότι η 

Εφεσείουσα απέτυχε να πείσει για τη συγκεκριμένη απαίτησή της, 

προσέγγιση όμως που θα ήταν αυστηρή και μη δίκαιη για την Εφεσείουσα. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Έφεση Αρ. 363/2011   

Ανδρούλλα Προκοπίο Αντωνίου v. Δημήτρή Κυριάκου , Πολιτική Έφεση 

Αρ. 363/2011 , 4 Ιουλίου  2016 

1.1.4 Υπόθεση 

Ο εφεσείων/ενάγων ως αποτέλεσμα τροχαίου δυστυχήματος που 

επεσυνέβη το απόγευμα της 28/6/02 στο δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας 

υπέστη σοβαρά τραύματα.  Θεώρησε ως υπεύθυνους τους δυο 

εναγομένους και με την αγωγή του που καταχώρησε στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λάρνακας αξίωσε γενικές και ειδικές αποζημιώσεις πλέον τόκο 

και έξοδα.  Αναθεωρώντας την αρχική απόφαση του την 20/6/03 διέκοψε 

τη διαδικασία εναντίον του εναγομένου 2 και προχώρησε, ως αποτέλεσμα, 

η αγωγή μόνο εναντίον του εναγομένου 1/εφεσιβλήτου. 

Το πρωτόδικο δικαστήριο με απόφαση του ημερ. 30/9/09 έκρινε ότι 

για το δυστύχημα έφερε ευθύνη ο εφεσίβλητος κατά 75% και ο εφεσείων 

κατά 25%.  Με βάση τον καταμερισμό ευθύνης το πρωτόδικο δικαστήριο 

επιδίκασε προς όφελος του ενάγοντα τ' ακόλουθα ποσά: 

(A) €75.000 - Γενικές Αποζημιώσεις για Πόνο και Ταλαιπωρία με 

Νόμιμον   Τόκο από σήμερα (ημέρα αποφάσεως) μέχρι εξοφλήσεως. 

(B) USD 90.000 ή το ισάξιο σε Ευρώ - Γενικές Αποζημιώσεις για 

Απώλεια  Μελλοντικών Απολαβών με Νόμιμον Τόκο από σήμερα (ημέρα 

αποφάσεως)  μέχρι  εξοφλήσεως. 

(Γ) USD 9.700,50 ή το ισόποσο σε Ευρώ - Απώλεια Ημερομισθίων 

μέχρι 28.12.02 με Νόμιμον Τόκο από 23.11.05 (ημερομηνία καταχώρισης 

της Τροποποιημένης Ε/Α) μέχρι εξοφλήσεως. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1999/rep/1999_1_2134.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2010/rep/2010_1_1108.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2016/1-201607-363-20111.htm&qstring=363%20w%2F1%202011
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(Δ) €3.517,07σ - Ειδικές ζημιές με Νόμιμο τόκο από 23.11.05 μέχρι  

εξοφλήσεως. 

(Ε)  Ιορδανικά Δηνάρια 336,75 ή το ισόποσο σε Ευρώ - Ειδικές 

Ζημιές με   Νόμιμον Τόκο από23.11.05 μέχρι εξοφλήσεως. 

Ευρίσκω, λοιπόν, ότι εξαιτίας του δυστυχήματος ο Ενάγων υπέστη 

τις ακόλουθες σωματικές βλάβες. 

(α) Κάταγμα 9ης και 10ης πλευράς αριστερά 

(β) Επηρεασμός της αναπνευστικής λειτουργίας με εισπνευτικό και 

εκπνευστικό συριγμό, δύσπνοια και εύκολη κόπωση κατά την 

άσκηση 

(γ)Συσσώρευση υγρών στην άνω κοιλιακή χώρα που καθιστούσε 

αναγκαία επείγουσα λαπαροτομή.  Για μεγάλο χρονικό 

διάστημα υπήρχε κίνδυνος επιπλοκών όπως η δημιουργία 

συμφύσεων αλλά δεν υπήρξε μαρτυρία ότι όντως υπήρξαν 

τέτοιες επιπλοκές. 

(δ) Ρήξη σπλήνα που κατέστησε αναγκαία επείγουσα 

Σπληνεκτομή.  Για αρκετό χρονικό διάστημα μετέπειτα υπήρχε 

αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων και θρομβώσεων ο οποίος 

μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.  Δεν υπήρξε όμως 

μαρτυρία για εκδήλωση των πιο πάνω προβλημάτων αλλά 

παραμένει γεγονός ότι χωρίς το ζωτικό αυτό όργανο ο Ενάγων 

θα έχει μειωμένη άμυνα έναντι των πιο πάνω επιπλοκών. 

(ε) Ψυχολογικά προβλήματα τα οποία αποτελούνται από 

συμπτώματα μεταδιασιστικού συνδρόμου και μετατραυματικής 

αγχώδους διαταραχής. 

(στ) Πόνοι στα πόδια. 
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Ο εφεσείων δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρωτόδικη απόφαση 

και καταχώρησε την παρούσα έφεση με την οποία με οκτώ λόγους έφεσης 

επιζητεί την ανατροπή της στα ζητήματα που αναφέρονται.  Κατά την 

ακροαματική διαδικασία απέσυρε τους λόγους έφεσης με αρ. 4 και 7 και 

προώθησε ως αποτέλεσμα τους υπόλοιπους. 

Οι λόγοι έφεσης εναντίον της απόφασης του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου είναι ότι: 

1. Λανθασμένα καταλόγισε στον εφεσείοντα ποσοστό αμέλειας 25%. 

2. Το ποσό των €100.000 που επιδίκασε υπό μορφή γενικών 

αποζημιώσεων δεν αποτελεί δίκαιη ή εύλογη αποζημίωση. 

3. Λανθασμένα επιδίκασε τόκο από την ημέρα της απόφασης αντί από 

την ημέρα του ατυχήματος. 

4. Αποσύρθηκε. 

5. Λανθασμένα δεν επιδίκασε στον εφεσείοντα ως μέρος των ειδικών 

αποζημιώσεων οποιοδήποτε ποσό για τα έξοδα του για φαρμακευτική 

αγωγή από 28/6/02, ημερομηνία του δυστυχήματος μέχρι την 

ημερομηνία της απόφασης, 30/9/09. 

6. Λανθασμένα δεν επιδίκασε στον ενάγοντα αποζημιώσεις επιπρόσθετα 

προς τις γενικές αποζημιώσεις, για την μελλοντική του ιατρική 

φροντίδα, ιατρικά έξοδα και φαρμακευτική αγωγή. 

7. Αποσύρθηκε. 

8. Λανθασμένα το πρωτόδικο δικαστήριο υιοθέτησε την μέθοδο του 

κατ' αποκοπή ποσού για υπολογισμό της αποζημίωσης για μείωση 

της εισοδηματικής ικανότητας του εφεσείοντα αντί να υιοθετήσει τη 
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μέθοδο του πολλαπλασιαστή που ήταν ορθή και η ενδεδειγμένη 

μέθοδος, κατά τη νομολογία. 

Με τον τελευταίο λόγο έφεσης, ο εφεσείων παραπονείται ότι 

λανθασμένα το πρωτόδικο δικαστήριο επιδίκασε το ποσό των USD 120000 

ως αποζημιώσεις για μείωση της εισοδηματικής του ικανότητας.  Σύμφωνα 

με αυτόν λανθασμένα υιοθέτησε τη μέθοδο του κατ' αποκοπή ποσού, 

παρόλο που υπήρχαν ενώπιον του όλα τα δεδομένα.  

Το πρωτόδικο δικαστήριο κρίνοντας τον εφεσείοντα αξιόπιστο 

προχώρησε σε εύρημα ότι υπήρξε μείωση της εισοδηματικής του 

ικανότητας.  Οι ετήσιες ακαθάριστες απολαβές του ήταν USD 100.000 από 

την εργασία του πλέον USD 100.000 ετησίως υπό μορφή 

φιλοδωρήματος.  Το φιλοδώρημα αυτό καταβάλλετο είτε σε χρήμα είτε σε 

μετοχές της εταιρείας Mars 2112, όπου εργαζόταν.  Για το έτος 2001, ήτοι 

το προηγούμενο έτος του δυστυχήματος, πλήρωσε φόρο USD 28.000 για 

το μισθό του, των USD 100.000. 

To πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι ενώπιον του δεν υπήρχαν τ' 

ακριβή στοιχεία και προχώρησε στην υιοθέτηση της μεθόδου του κατ' 

αποκοπή ποσού. 

Το Δικαστήριο στην απόφαση του προβαίνει σε εύρημα ότι οι 

διάφορες εργασίες που διεξήγε μετά το δυστύχημα ήταν προσωρινές 

εργασίες για παροχή προσωρινών οικονομικών λύσεων.  Το εύρημα και 

διαπιστώσεις του πρωτόδικου Δικαστηρίου δεν προσβάλλονται με τους 

λόγους έφεσης.  Συνεπώς με τα δεδομένα αυτά ο εφεσείων απέτυχε ν' 

αποδείξει το ύψος της μείωσης των εισοδημάτων του λόγω της μείωσης 

της ικανότητας του για εργασία.  Από τις προσωρινές εργασίες του, που 

ήταν απόλυτο δικαίωμα του να διεξάγει, δεν φαίνεται σε χρηματική 

αποτίμηση, το ύψος της μείωσης της ικανότητας του γι' εργασία.  Η 

οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος δεν οφείλεται στη μείωση της 

ικανότητας του για εργασία αλλά στο είδος των εργασιών που επέλεξε να 

διεξάγει και οι οποίες ήταν προσωρινές.  Ορθά συνεπώς θεώρησε το 
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πρωτόδικο Δικαστήριο ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει η μέθοδος του 

πολλαπλασιαστή και πολλαπλασιαστέου και ο σχετικός λόγος έφεσης 

απορρίπτεται. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πoλιτική Έφεση Αρ. 333/2009   

Jamal Ismail v. Μιχαήλ Αντωνίου κ.α. ,  Πoλιτική Έφεση Αρ. 333/2009  , 

12 Φεβρουάριου 2014 

1.1.5 Υπόθεση 

Αστικά Αδικήματα ― Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Αποζημιώσεις ― 

Έφεση με την οποία αμφισβητήθηκε το ύψος των επιδικασθέντων γενικών 

αποζημιώσεων ― Εκρίθη έκδηλα χαμηλό  και αυξήθηκε κατ' έφεση σε από 

€25.000 σε €35.000 ― Εφεσείων 33 χρόνων υπάλληλος Α.Η.Κ. κατά το 

χρόνο του δυστυχήματος ― Υπέστη μεταξύ άλλων κάταγμα του έσω 

σφυρού της αριστερής ποδοκνημικής άρθρωσης και υπεβλήθη σε 

οστεοσύνθεση ― Ύπαρξη άλλης προϋπάρχουσας βλάβης ― Αποδοχή κατ' 

έφεση για σκοπούς προσμέτρησης στις επιδικασθείσες γενικές 

αποζημιώσεις, της αδυναμίας του εφεσείοντα να διεκδικήσει στο μέλλον 

προαγωγή στη θέση του τεχνίτη γραμμών λόγω απώλειας της δυνατότητας 

του για αναρρίχιση ― Παραγνωρίστηκε πρωτοδίκως η σημασία των 

τραυμάτων στη σπονδυλική στήλη ως επίσης και η απώλεια της 

δυνατότητας ενασχόλησης με γεωργικές εργασίες. 

Αστικά Αδικήματα ― Αμέλεια ― Σωματικές βλάβες ― Προϋπάρχουσα 

κατάσταση ― Ο αδικοπραγών ευθύνεται για το θύμα του στην κατάσταση 

που εκείνο βρίσκεται. 

Ο εφεσείων αμφισβήτησε ως ανεπαρκές και υπέρμετρα χαμηλό το 

ύψος των γενικών αποζημιώσεων που του επιδικάστηκαν (€25.000) 

συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος. Κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν έκτακτος 

εργάτης στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ηλικίας 33 ετών, και 

τραυματίστηκε όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε, συγκρούστηκε με 

το αυτοκίνητο του εφεσίβλητου. Ο εφεσείων υπέστη μεταξύ άλλων 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2014/1-201402-333-09.htm&qstring=333%20w%2F1%202009

