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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων άρχισε σήμερα, 

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2022, την αυτεπάγγελτη εξέταση του θέματος με τίτλο «Τα προβλήματα 

που παρουσιάζονται στα σημεία μικροσυγκρούσεων μηχανοκινήτων οχημάτων λόγω 

της καθυστέρησης στην άφιξη των ασφαλιστικών εταιρειών και της διαδικασίας που 

ακολουθείται για την καταγραφή των περιστατικών», έπειτα από εισήγηση του κ. Δημήτρη 

Δημητρίου (Αρ. Φακ. 23.04.038.780-2021).   

Στο πλαίσιο της συζήτησης, την Επιτροπή απασχόλησαν ιδιαίτερα η παρακώλυση της 

κυκλοφορίας που προκαλείται στα σημεία συγκρούσεων ήσσονος σοβαρότητας εντός των 

πόλεων και των αυτοκινητοδρόμων και η συνεπακόλουθη ταλαιπωρία για το σύνολο των 

πολιτών.  Εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων ενημέρωσαν σχετικά την Επιτροπή για τη 

δυσκολία περιορισμού του υπό αναφορά φαινομένου, το οποίο προκύπτει από την ανάγκη να 

αποτυπωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του ατυχήματος, καθώς και για τις προσπάθειες που 

καταβάλλονται για επίλυση του προβλήματος, όπως,  

 

 

 

 



 

μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισής του, η φωτογράφιση της σκηνής και η 

μετακίνηση των οχημάτων από τους οδηγούς τους μέχρι την άφιξη των συνεργατών των 

ασφαλιστικών εταιρειών, ενέργειες για ταχύτερη άφιξή τους στα σημεία συγκρούσεων ή 

τροποποίηση των όρων των ασφαλιστηρίων, ώστε να μην παρεμποδίζεται η τροχαία κίνηση.  

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, κατά την οποία 

εκπρόσωποι της ασφαλιστικής βιομηχανίας κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις δυσκολίες που 

ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο τομέας, σε περίπτωση που ρύθμιση του θέματος προβλέπει τη 

μετακίνηση των οχημάτων από τους οδηγούς τους μέχρι την άφιξη των εταιρειών φροντίδας 

ατυχήματος, καθώς και την εξέλιξη των προσπαθειών μεταξύ των εμπλεκομένων για εξεύρεση 

πρακτικών λύσεων στο υπό συζήτηση πρόβλημα. 
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