
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Με τθν παροφςα, θ επιχείρθςθ EXTRA ASSISTANCE, αποκαλοφμενθ ςτο εξισ 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ζναντι ςυνδρομισ, να παράςχει ςτο 
παραπάνω κακοριηόμενο όχθμα του ςυνδρομθτι, τισ ακόλουκεσ περιοριςτικϊσ 
αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ και εξυπθρετιςεισ. 
Θ παροφςα ιςχφει μόνον εφόςον κατά τθ ςτιγμι τθσ εγγραφισ, το παραπάνω όχθμα 
δεν ζχει υποςτεί βλάβθ και βρίςκεται ςε πλιρθ λειτουργία. 
Δικαίωμα εξυπθρζτθςθσ του  παραπάνω οχιματοσ επζρχεται 72 ϊρεσ από τθν ϊρα 
ζκδοςθσ τθσ απόδειξθσ.  
 
Α’ ΤΠΗΡΕΙΕ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 
1. Εάν το εξυπθρετοφμενο όχθμα ακινθτοποιθκεί ςτο δρόμο από οποιαδιποτε 
βλάβθ ι από αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα, ι όταν ο οδθγόσ διαπιςτϊςει ότι δεν τίκεται 
ςε λειτουργία ο κινθτιρασ του ι εμφανίηει άλλθ βλάβθ ςυνζπεια τθσ οποίασ 
κακίςταται αδφνατθ θ κίνθςι του, θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αφοφ ειδοποιθκεί όπωσ ςτο άρκρο 
5 του παρόντοσ κεφαλαίου ορίηεται, υποχρεοφται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, 
ανάλογα με τθν απόςταςθ, τισ κυκλοφοριακζσ και καιρικζσ ςυνκικεσ, να ςτείλει 
κινθτό ςυνεργείο τθσ και να παράςχει τισ υπθρεςίεσ τθσ. 
2. α) Θ βλάβθ με τα μζςα που διακζτει το κινθτό ςυνεργείο αποκακιςτάται επί 
τόπου, εφόςον τοφτο είναι εφικτό. Εάν θ βλάβθ δεν διορκϊνεται επί τόπου, λόγω 
ζλλειψθσ ανταλλακτικϊν ι εργαλείων, ι διότι είναι ςοβαρι, θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
υποχρεοφται να μεταφζρει το όχθμα ςτο ςυνεργείο προτίμθςθσ του ςυνδρομθτι, 
εντόσ του διμου τθσ κατοικίασ του, όπου και τελειϊνει θ υποχρζωςι τθσ. Σε καμία 
περίπτωςθ δεν δικαιοφται δεφτερθ μεταφορά για τθν ίδια βλάβθ βάςθ του Νόμου 
3651/2008. Θ ςυγκεκριμζνθ μεταφορά πραγματοποιείται από γερανό Δ.Χ. 
β) Εάν το εξυπθρετοφμενο όχθμα ζχει υποςτεί ςοβαρι ηθμιά που δεν επιςκευάηεται 
ςε μία (1) εργάςιμθ θμζρα (θ οποία μπορεί να είναι μόνο θ επόμενθ) και είναι ςε 
διαφορετικό Νομό από τθν ζδρα τθσ μόνιμθσ κατοικίασ του ςυνδρομθτι, θ 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταφζρει το όχθμα ςτο διμο τθσ μόνιμθσ κατοικίασ του ςε εφλογο 
χρονικό διάςτθμα, ανάλογα με τθν απόςταςθ και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν.      
3. Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ παρζχονται ςε ολόκλθρθ τθν Θπειρωτικι Ελλάδα, κακϊσ 
και ςτα νθςιά Εφβοια, Κριτθ, Ρόδο, Λζςβο, Κζρκυρα, Ηάκυνκο, Κεφαλονιά, όπωσ 
υποχρεϊνει ο Νόμοσ 3651/2008, κακϊσ επίςθσ και ςε άλλα νθςιά που δεν 
υποχρεϊνει ο ανωτζρω νόμοσ και θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακζτει δίκτυο ςτακμϊν 
εξυπθρζτθςθσ. Αν για τθν επί τόπου επιδιόρκωςθ, απαιτθκεί θ τοποκζτθςθ 
ανταλλακτικϊν ι υλικϊν, θ αξία τουσ επιβαρφνει τον ςυνδρομθτι. Αν για τθ 
μεταφορά ακινθτοποιθμζνου οχιματοσ χρθςιμοποιθκεί ferry boat, ο ναφλοσ 
επιβαρφνει τον ςυνδρομθτι. 
4. Οι ανωτζρω υπθρεςίεσ παρζχονται από τθν «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ 
ολόκλθρο το 24ωρο, όλεσ τισ θμζρεσ του χρόνου, δθλαδι και Κυριακζσ και αργίεσ. 
5. Για τθν παροχι των υπθρεςιϊν οδικισ βοικειασ, ο οδθγόσ υποχρεοφται να 
τθλεφωνεί ςτθν «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και να αναφζρει τον αρικμό κυκλοφορίασ του οχιματοσ 
και το ακριβζσ ςθμείο όπου ζχει ακινθτοποιθκεί. Εάν δεν δοκοφν όλα τα ανωτζρω 
ςτοιχεία και όςα άλλα πικανόν ηθτθκοφν, θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι υποχρεωμζνθ να 
παράςχει τισ υπθρεςίεσ τθσ. Στο διάςτθμα τθσ αναμονισ για τθν άφιξθ τθσ οδικισ 



βοικειασ, ο οδθγόσ υποχρεοφται να παραμζνει ςτο όχθμα, εκτόσ από περιπτϊςεισ 
ανωτζρασ βίασ (τραυματιςμόσ κλπ.).  
6. Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν ευκφνεται για ηθμιζσ που προκαλοφνται κατά τθν επιςκευι, 
κακϊσ και για ηθμιζσ που τυχόν κα προκλθκοφν κατά τθν προςπάκεια τθσ φόρτωςθσ 
ι εκφόρτωςθσ του οχιματοσ, εφόςον είναι ιδθ τρακαριςμζνο. 
 
Β’ ΕΠΑΝΑΠΑΣΡΙΜΟ ΟΧΗΜΑΣΟ 
 
Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μεταφζρει το όχθμα (εξαιροφνται οι 
μοτοςυκλζτεσ) του ςυνδρομθτι ςτθν Ελλάδα απ’ όλα τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, κακϊσ επίςθσ και από όλα τα κράτθ τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ, κάτω από 
τισ εξισ προχποκζςεισ :  
1. Το όχθμα πρζπει να ζχει υποςτεί ςοβαρι μθχανικι βλάβθ ι τρακάριςμα και να 
μθν είναι δυνατι θ επιςκευι του ςτθ χϊρα που ακινθτοποιικθκε εντόσ πζντε (5) 
εργάςιμων θμερϊν. 
2. Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξάρτθτα με το πόςο ςοβαρι είναι θ βλάβθ του οχιματοσ, 
αν με τθ φροντίδα τθσ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» μπορεί να επιςκευαςτεί θ βλάβθ ςτο ςθμείο που 
ακινθτοποιικθκε εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν μζςω των ςυνεργατϊν που 
διακζτει ςτισ διάφορεσ χϊρεσ, θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι υποχρεωμζνθ για τθ μεταφορά 
του οχιματοσ ςτθν Ελλάδα. 
 
Γ’ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΗΝ  ΕΤΡΩΠΗ 
 
Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ςτα πλαίςια των προςπακειϊν τθσ για τθν προςφορά οδικισ βοικειασ 
ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθσ ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτα κράτθ τθσ 
πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ, ςυνεργάηεται με διάφορεσ επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ. 
Στισ παραπάνω χϊρεσ κάκε ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ ζχει ιδιαιτερότθτεσ ςτον 
τρόπο εξυπθρζτθςθσ, ςτο ωράριο λειτουργίασ, ςτο πλικοσ των ςτακμϊν οδικισ 
βοικειασ κλπ. 
Δια τουσ λόγουσ αυτοφσ, εφόςον το όχθμα ακινθτοποιθκεί ςτισ προαναφερόμενεσ 
χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, ο ςυνδρομθτισ ι ο οδθγόσ κα τθλεφωνιςει ςτθν Ελλάδα και θ 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κα καταβάλει κάκε προςπάκεια εξυπθρζτθςισ του εκεί και εφόςον 
τελικά δεν επιτευχκεί θ επιςκευι του οχιματοσ, (εξαιροφνται οι μοτοςυκλζτεσ) κα 
επαναπατριςκεί ςτθν Ελλάδα με φροντίδα τθσ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
του προθγοφμενου κεφαλαίου.  
Οι δαπάνεσ επιςκευισ και αγοράσ ανταλλακτικϊν ςτθν Ευρϊπθ επιβαρφνουν το 
ςυνδρομθτι, κακϊσ και ο ναφλοσ του ferry boat αν χρθςιμοποιθκεί. 
Οδικι βοικεια ςτθν Ευρϊπθ και επαναπατριςμόσ, προςφζρονται μόνο ςε οχιματα 
που κυκλοφοροφν με Ελλθνικζσ πινακίδεσ, ο ιδιοκτιτθσ ι ο οδθγόσ του οχιματοσ δεν 
είναι μόνιμοσ κάτοικοσ εξωτερικοφ και θ απουςία του από τθν Ελλάδα δεν 
υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμζρεσ. Σε περίπτωςθ που οι πινακίδεσ δεν είναι 
Ελλθνικζσ, θ οδικι βοικεια προςφζρεται μόνο ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια. 
Εάν κατά τθν παροχι οδικισ βοικειασ θ βλάβθ διορκωκεί επί τόπου, θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
δεν είναι υποχρεωμζνθ ςτθ μεταφορά του οχιματοσ του ςυνδρομθτι, είτε από 
οδθγό τθσ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», είτε με γερανοφόρο τθσ όχθμα. Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν 
αναλαμβάνει τθ φφλαξθ των μεταφερόμενων οχθμάτων, παρά μόνο για όςο 
διάςτθμα απαιτείται, για να διεκπεραιωκεί θ εξυπθρζτθςθ. 



Δ’ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ 
 
1. Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι υποχρεωμζνθ να παρζχει όλεσ τισ προαναφερκείςεσ 
υπθρεςίεσ, υπό τον όρο ότι ο ςυνδρομθτισ κα είναι τακτοποιθμζνοσ οικονομικά. 
2. Σε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ του εξυπθρετοφμενου οχιματοσ, θ 
υποχρζωςθ τθσ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» εξακολουκεί να υπάρχει υπζρ του ίδιου οχιματοσ και 
του νζου ιδιοκτιτθ με τουσ ίδιουσ όρουσ, και μόνον εφόςον ζχουν καταβλθκεί οι 
οριηόμενεσ ςυνδρομζσ. 
Σε περίπτωςθ που αλλάξει ο ςυνδρομθτισ το όχθμά του, θ κάλυψθ τθσ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» 
κα ιςχφει υπζρ του νζου οχιματοσ, με τθν προχπόκεςθ τθσ ζγγραφθσ διλωςθσ του 
ςυνδρομθτι για τθν αλλαγι αυτι. 
3. Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιπλζον ζχει το δικαίωμα να μθν ανανεϊνει τθ ςυνδρομι ι να 
διακόπτει τθν παροχι υπθρεςιϊν τθσ προσ το ςυνδρομθτι, κατά τθν κρίςθ τθσ, 
επιςτρζφοντασ τα χριματα των μθ δεδουλευμζνων ςυνδρομϊν και εφόςον δεν 
εκκρεμεί κλιςθ οδικισ βοικειασ. 
Θ καταβολι τθσ ςυνδρομισ αποδεικνφεται μόνο με ζγγραφθ απόδειξθ τθσ 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», αποκλειόμενου οποιουδιποτε άλλου μζςου απόδειξθσ. 
4. Θ παροφςα δεν δίνει δικαίωμα ςτο ςυνδρομθτι, να ηθτιςει τισ ςτα άρκρα 1 και 2 
του κεφαλαίου Α’ υπθρεςίεσ, τισ υπθρεςίεσ των κεφαλαίων Β’ και Γ’ από 
οποιονδιποτε τρίτο και να απαιτιςει από τθν «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το ποςό που καταβλικθκε 
ι υποςχζκθκε να καταβάλει ςτον τρίτο. 
5. Για να ζχει ιςχφ θ παροφςα κα πρζπει ο ςυνδρομθτισ να είναι μόνιμοσ κάτοικοσ 
ςτθ δθλωκείςα πόλθ, ανεξάρτθτα αν θ οδικι βοικεια παρζχεται ςε όλθ τθν Ελλάδα. 
Εάν αλλάξει πόλθ πρζπει να ενθμερϊςει τθν «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για να εκδοκεί νζο 
ςυμβόλαιο. 
6. Για τθν παροχι των υπθρεςιϊν οδικισ βοικειασ, θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακζτει 
τουλάχιςτον τα μζςα που προβλζπονται από το Νόμο 3651/2008. Το είδοσ των 
μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν, για τθν παροχι ςυγκεκριμζνθσ οδικισ βοικειασ, 
είναι αποκλειςτικά ςτθν κρίςθ τθσ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». 
7. Εάν κατά τθν παροχι οδικισ βοικειασ θ βλάβθ διορκωκεί επί τόπου, θ 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι υποχρεωμζνθ ςτθ μεταφορά του οχιματοσ του ςυνδρομθτι, 
είτε από οδθγό τθσ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», είτε με γερανοφόρο τθσ όχθμα. Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν 
αναλαμβάνει τθ φφλαξθ των μεταφερόμενων οχθμάτων, παρά μόνο για όςο 
διάςτθμα απαιτείται, για να διεκπεραιωκεί θ εξυπθρζτθςθ. Σε καμία περίπτωςθ ο 
ςυνδρομθτισ δεν ζχει το δικαίωμα να αφαιρζςει τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ για όςο 
χρονικό διάςτθμα διαχειρίηεται θ εταιρεία τθν εξυπθρζτθςθ του οχιματοσ.  
8. Εάν το εξυπθρετοφμενο όχθμα βρίςκεται μζςα ςε χαντάκι, χαράδρα, λίμνθ, 
ποταμό, κάλαςςα, λάςπθ, άμμο μετά από ανατροπι, ολίςκθςθ ι άλλθ οποιαδιποτε 
αιτία, για τθ ρυμοφλκθςθ του οποίου απαιτείται ειδικό όχθμα (ανυψωτιρασ, ειδικό 
ρυμουλκό κλπ.), θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κα καταβάλει κάκε προςπάκεια, με τα ειδικά οχιματα 
που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ, να ρυμουλκιςει το όχθμα. Εάν τελικά επιτευχκεί θ 
ρυμοφλκθςθ, και λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν υποςτεί ηθμιζσ το 
όχθμα του ςυνδρομθτι, θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν φζρει καμία ευκφνθ καταβολισ 
αποηθμίωςθσ. 
9. Όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ και οι δρόμοι δφςβατοι από 
πλθμμφρεσ, ομίχλθ, κατολιςκιςεισ κλπ. ι οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικϊν 



ςυνκθκϊν (κομμζνεσ ι χαλαςμζνεσ γζφυρεσ, ςειςμοί κλπ.), θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι 
υποχρεωμζνθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν οδικισ βοικειασ. 
10. Όταν οι δρόμοι είναι δφςβατοι από χιόνια, πάγουσ ι πλθμμφρεσ, θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
δεν είναι υποχρεωμζνθ ςτθν παροχι οδικισ βοικειασ, ζςτω και αν θ κίνθςθ των 
κινθτϊν ςυνεργείων τθσ και των γερανοφόρων οχθμάτων τθσ είναι δυνατι με 
αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ, για να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι των εργαηομζνων τθσ, 
κακϊσ και των ςυνδρομθτϊν. 
11. Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι υποχρεωμζνθ ςτθν παροχι οδικισ βοικειασ όταν αυτι 
είναι αδφνατθ λόγω ακινθτοποίθςθσ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ, ςε υπόγειο, 
ιςόγειο, ι άλλο ςτακμό αυτοκινιτων, όπωσ πιλοτι πολυκατοικίασ, ι γενικότερα 
χϊρο όπου θ πρόςβαςθ είναι αδφνατθ ι εγκυμονεί κινδφνουσ τόςο για το 
αςφαλιςμζνο όχθμα όςο και για το όχθμα τθσ οδικισ βοικειασ. 
12. Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν ευκφνεται για τθν απϊλεια οποιονδιποτε προςωπικϊν 
αντικειμζνων ι εξαρτθμάτων από το όχθμα του ςυνδρομθτι, εκτόσ αν αυτά ζχουν 
παραδοκεί και υπάρχει το ανάλογο χρεωςτικό υπογεγραμμζνο από υπάλλθλο τθσ 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». 
13. Εάν το εξυπθρετοφμενο όχθμα υποςτεί βλάβθ ελαςτικοφ ι ελαςτικϊν, θ 
υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ είναι να μεταφζρει το όχθμα ςτο πλθςιζςτερο 
βουλκανιηατζρ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δικαιοφται επαναπατριςμό. Σε 
περίπτωςθ που χρειάηεται μεταφορά ςε βουλκανιηατζρ θ μεταφορά 
πραγματοποιείται ςτο πλθςιζςτερο. 
14. Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν ευκφνεται για ηθμιζσ που κα προκλθκοφν κατά τθ φόρτωςθ και 
εκφόρτωςθ ςε οχιματα που φζρουν πρόςκετα ςπόιλερ ι ζχουν μετατροπι ςτισ 
αναρτιςεισ. 
15. Κατά τθ διάρκεια μεταφοράσ του εξυπθρετοφμενου οχιματοσ ςτθν  ζδρα του, 
παρζχεται το δικαίωμα ςτο προςωπικό τθσ εταιρίασ να εξυπθρετεί οχιματα και 
άλλων ςυνδρομθτϊν που υπζςτθςαν βλάβθ και ςυναντά ςτθ διαδρομι του. 
16. Εάν το εξυπθρετοφμενο όχθμα υποςτεί βλάβθ φλασ, κόρνασ, μακρινϊν φϊτων 
μεμονωμζνα, φϊτων πορείασ μεμονωμζνα, θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι υποχρεωμζνθ 
ςτθν παροχι οδικισ βοικειασ. 
17. Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι υποχρεωμζνθ να μετακινεί ξζνα οχιματα προκειμζνου να 
ελευκερωκεί το όχθμα του ςυνδρομθτι από το παρκάριςμα. 
18. Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι υποχρεωμζνθ να τοποκετεί αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ ςτα 
οχιματα των ςυνδρομθτϊν. 
19. Θ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι υποχρεωμζνθ να παράςχει υπθρεςίεσ Οδικισ Βοικειασ 
ςε τροχόςπιτα, αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα, τρζιλερ, αυτοκίνθτα γραφείων τελετϊν 
(νεκροφόρεσ). 
20. Θ εταιρεία δεν είναι υποχρεωμζνθ ςτθν επιςτροφι των μθ δεδουλευμζνων 
ςυνδρομϊν ςε περίπτωςθ που ο ςυνδρομθτισ ζχει εξυπθρετθκεί ζςτω και μία φορά. 
21. Βαςικι προχπόκεςθ για τθν εξυπθρζτθςθ ςτα φορτθγά ζωσ 3500kg είναι : 
α) να είναι πάντα χωρίσ φορτίο 
β) ςτον πίςω άξονα να είναι με ζνα τροχό ανά πλευρά 
γ) το φψοσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 2,5 μζτρα και το μεταξόνιο (το κζντρο του 
μπροςτινοφ τροχοφ με το κζντρο του πίςω τροχοφ) τα 3,15 μζτρα. 
22. Κάκε διαφορά που κα προκφπτει μεταξφ ςυνδρομθτι και τθσ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», 
υποβάλλεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα και δικαιοδοςία των δικαςτθρίων τθσ 
Ακινασ. 


