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Συµφωνία διά αµοιβή επιτυχίας, γνωστή ως 
«NO WIN NO FEE AGREEMENT» 
Τροχαία και Εργατικά Ατυχήµατα στην 

Κύπρο 

Εάν έχετε τραυµατιστεί σε εργατικό ατύχηµα και/ή αλλιώς εάν έχετε εµπλακεί σε τροχαίο 
ατύχηµα, τότε η επιλογή του σωστού δικηγόρου συνιστά µία σηµαντικότατη επιλογή για 
την έκβαση της υπόθεσής σας. 

Στην TTC TEMPLE COURT CHAMBERS υπάρχουν έµπειροι δικηγόροι που 
εκπροσωπούν πολίτες που έχουν υποστεί τραυµατισµούς συνεπεία είτε τροχαίου 
ατυχήµατος, είτε εργατικού ατυχήµατος, µε σκοπό την κατοχύρωση των δικαιωµάτων 
τους και να διεκδικήσουν εκ µέρους και διά λογαριασµό την αποζηµίωση που νοµικά 
δικαιούνται.  

Διά τα τελευταία 20 και πλέον έτη το γραφείο µας εκπροσωπεί θύµατα από όλο το 
κόσµο, ένεκα τροχαίων και/ή εργατικών ατυχηµάτων, που προκλήθηκαν από αµέλεια 
και/ή παραλείψεις τρίτων, ώστε να ανακτήσουµε αποζηµιώσεις για τα τραύµατα, πόνο, 
ταλαιπωρία, βλάβη και ζηµιά που έχουν προκληθεί εις αυτούς. Το γραφείο µας έχει 
πετύχει και έχει εξασφαλίσει τα µέγιστα ποσά αποζηµιώσεων εκ µέρους των πελατών 
µας, ώστε η δε αποζηµίωση να καλύψει τις ΄βλάβες, τον πόνο και ταλαιπωρία που έχουν 
υποστεί, ως επίσης να καλύψει ενδεχόµενες µελλοντικές χειρουργικές επεµβάσεις, 
ιατρική φροντίδα, απώλεια εισοδηµάτων και/ή άλλα συναφή έξοδα. 
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 
«NO WIN NO FEE AGREEMENT» 

Ιατρική Αµέλεια λαµβάνει πολλές µορφές, αλλά στις πλείστες περιπτώσεις πρόκειται για 
λανθασµένη διάγνωση ή έλλειψης διάγνωσης ή παραλείψεις. 

Επιπρόσθετα, µπορεί να είναι και ένα ιατρικό λάθος ή παράλειψη να πράξει κάτι ο 
ιατρός κατά την διάρκεια µίας επέµβασης και µπορεί να περιλαµβάνει και περίπτωση 
χορήγησης λανθασµένων φαρµάκων ή συνταγογράφηση λανθασµένων φαρµάκων.   

Ιατρική αµέλεια επίσης περιλαµβάνει περιπτώσεις, όπου ο θεράποντας ιατρός 
παραλείπει να εφοδιάσει τα αναγκαία στοιχεία ή πληροφόρηση στον ασθενή, διά τους 
κινδύνους που η ενδεχόµενη επέµβαση εγκυµονεί ή τις συνέπειες που µπορεί να έχει 
µία τέτοια επέµβαση, όπως π.χ. η απώλεια όρασης, απώλεια ακοής, κινήσεων και 
µερική αναπηρία. Σε ποιο σοβαρές περιπτώσεις, ιατρική αµέλεια  µπορεί να προκαλέσει 
και τον θάνατο του ασθενή ή ακόµα ολική ή µερική µόνιµη αναπηρία.  

Το γραφείο µας, εξειδικεύεται µε υποθέσεις ιατρικής αµέλειας, συνεργάζοντας µε 
κορυφαίους επιστήµονες και ιατροδικαστές, τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, 
ώστε να υπάρχει η αναγκαία ιατρική γνωµάτευση και η αναγκαία µαρτυρία ενώπιον του 
Δικαστηρίου.    

Το γραφείο µας, εκπροσωπεί οικογένειες από την Κύπρο και από άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε βάση το 
Ευρωπαϊκό δίκαιο, όπου η ιατρική αµέλεια επέφερε τον θάνατο αγαπηµένων 
προσώπων.  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ  

Η επαγγελµατική αµέλεια µπορεί να προκύψει όταν και όποτε κάποιος επαγγελµατίας 
προκαλεί βλάβη, απώλεια ή ζηµιά σε κάποιο πρόσωπο ή εταιρεία, λόγο επαγγελµατικών 
υπηρεσιών ή πράξεων του που υποπίπτουν του επιπέδου που εύλογα θα αναµενόταν 
από έναν ικανό επαγγελµατία του κλάδου του. Με απλά λόγια, επαγγελµατική αµέλεια 
υπάρχει όταν ένας επαγγελµατίας αποτυγχάνει να παρέχει την εργασία ή την υπηρεσία 
σε ένα αναµενόµενο ικανοποιητικό επίπεδο. 

Περιπτώσεις και παραδείγµατα αµέλειας από επαγγελµατίες συνιστούν και 
περιλαµβάνουν, σχέση δικηγόρου και λογιστή µε τον πελάτη του, όπου οι δε 



επαγγελµατίες υπήρχαν αµελείς κατά την παροχή επαγγελµατικής συµβουλής ή κατά 
τον χειρισµό της υπόθεσης, µε αποτέλεσµα ο πελάτης να υποστεί οικονοµική ζηµιά ή 
απώλεια. 

Χρηµατιστηριακά γραφεία - Συνήθως η κλασική περίπτωση αµέλειας από τέτοιων 
επαγγελµατιών, συνιστά λανθασµένες συµβουλές περί επενδυτικά σχέδια και/ή πιέσεις 
όπως ο επενδυτής επενδύσει χρήµατα σε λανθασµένα χαρτοφυλάκια.   

Οδοντιατρική αµέλεια συνιστά, όπου ο δε επαγγελµατίας προβαίνει σε λανθασµένη 
διάγνωση ή συµβουλεύει τον ασθενή να προβεί σε θεραπεία ή επέµβαση, που εκ των 
πραγµάτων δεν ήταν αναγκαία ή προς το συµφέρον του ασθενή.  

Επαγγελµατική αµέλεια καλύπτει και τον κλάδο των ψυχιάτρων, ψυχολόγων, 
φυσιοθεραπευτών, νοσοκόµους, επαγγελµατίες υγείας, πολιτικοί µηχανικοί, 
αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και κάθε άλλο σχετικό επάγγελµα.    
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Τί σας προσφέρουµε: 

Στη TTC TEMPLE COURT CHAMBERS: 

o Θα προγραµµατίσουµε το πρώτο σας ραντεβού το συντοµότερο δυνατόν 
και συνήθως εντός 24 ωρών 

o Έµπειροι δικηγόροι µας, µπορούν να σας επισκεφθούν στο νοσοκοµείο 
ή στη κατοικία σας, σε περίπτωση που δεν µπορείτε να µας επισκεφτείτε 
εσείς προσωπικά 



o Σας ενηµερώνουµε γραπτώς για την πορεία της υπόθεσής σας και/ή 
εξέλιξη της. 

Το γραφείο µας αναλαµβάνει την Υπόθεσή σας,  Βάση 
Συµφωνίας για Αµοιβή Επιτυχίας, γνωστή ως 
«No Win Νo Fee Agreement»  

• Η TTC TEMPLE COURT CHAMBERS χρηµατοδοτεί την απαίτησή σας έως ότου 
εξασφαλιστεί η αποζηµίωσή σας. Αυτό σηµαίνει ότι θα έχετε την ευκαιρία να 
διεκδικήσετε στο µέγιστο βαθµό τη δίκαιη αποζηµίωση σας χωρίς οικονοµικό 
ρίσκο. 

• H TTC TEMPLE COURT CHAMBERS φροντίζει και διευθετεί όπως γίνει 
ανεξάρτητη ιατρική γνωµάτευση, από ειδικούς ιατρούς που εξειδικεύονται στο 
κλάδο των τραυµάτων σας και/ή στον τοµέα που εµπίπτουν τα τραύµατα σας, 
ώστε να υπάρχει η αναγκαία γνωµάτευση, διά ορθή αξιολόγηση του ύψους των 
αποζηµιώσεων σας. Τα έξοδα των δε εξειδικευµένων ιατρών καλύπτονται από το 
γραφείο µας. 

• Η TTC TEMPLE COURT CHAMBERS διορίζει εµπειρογνώµονες και 
ιατροδικαστές διά αξιολόγηση της υπόθεσης σας, όπου τα έξοδα καλύπτονται 
από το γραφείο µας. 

Εάν επιθυµείτε να συζητήσετε την υπόθεση σας ή για να µάθετε περισσότερα για τη 
διαδικασία διεκδίκησης αποζηµιώσεων, είτε από τροχαίο ατύχηµα, ιατρική αµέλεια ή 
εργατικό ατύχηµα, µην διστάξετε να τηλεφωνήσετε στα γραφεία µας στη Λευκωσία στο 
τηλέφωνο +357 22 270407/08 ή στε ίλτε µας ηλεκτρον ικό µήνυµα – 
lawyers@templecourchambers.co.uk . 

Αναλαµβάνουµε Τροχαία Ατυχήµατα σε Όλη την 
Κύπρο , ως επίσης υποθέσεις ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

• Η TTC TEMPLE COURT CHAMBERS θεωρείται κορυφαία Δικηγορική Εταιρεία 
στην Κύπρο που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην ανάκτηση αποζηµιώσεων, 

mailto:info@rotsideslaw.com
mailto:lawyers@templecourchambers.co.uk


ένεκα δυστυχηµάτων, ατυχηµάτων, ιατρικής αµέλειας, επαγγελµατικής αµέλειας 
και εργατικής αµέλειας.  

• Τα Κεντρικά γραφεία µας βρίσκονται στη Έγκωµη, της επαρχίας Λευκωσία και µε 
παράρτηµα στη Λάρνακα και αναλαµβάνει υποθέσεις σε όλες τις επαρχίες 
ενώπιον όλων των Κυπριακών Επαρχιακών Δικαστηρίων στη Λευκωσία, Πάφο, 
Αµµόχωστο, Λεµεσό και Λάρνακα. 

• Επιπρόσθετα, το γραφείο µας αναλαµβάνει υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, µε βάση συµφωνίας αµοιβής επιτυχίας. 

• Ανεξαρτήτως εάν έχετε µια σύνθετη υπόθεση που επηρεάζει τη ζωή και την 
καθηµερινότητα σας και/ή των οικείων σας,  είτε εάν έχετε µία υπόθεσή που 
αφορά κάποιον απλό τραυµατισµό, όπως για π.χ. τραύµα που προκλήθηκε από 
πτώση σε δηµόσιο πεζοδρόµιο, µπορούµε να σας βοηθήσουµε. Αποταθείτε στα 
γραφεία µας, στα τηλέφωνα + 357 22 270407/08. 

• Το γραφείο µας αναλαµβάνει καθηµερινά διάφορες υποθέσεις διά διεκδίκηση 
αποζηµιώσεων, όπως π.χ. τραυµατισµούς οδηγών και επιβατών µηχανοκίνητων 
οχηµάτων, αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων και µοτοποδήλατων. 

• Το γραφείο µας αναλαµβάνει υποθέσεις Κύπριων Πολιτών και/ή µόνιµους 
κάτοικους της Κύπρου, ένεκα τροχαίων ατυχηµάτων που ενεπλάκησαν και/ή 
διαδραµατίστηκαν σε χώρες άλλες Κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Διεκδικήστε Αποζηµ ιώσεις , ένεκα τροχαίου 
ατυχήµατος 

• Εάν έχετε εµπλακεί σε τροχαίο ατύχηµα, µπορείτε να διεκδικήσετε αποζηµιώσεις 
για τα τραύµατα σας, νοουµένου, ότι το ατύχηµα και/ή δυστύχηµα προκλήθηκε 
από αµέλεια του άλλου οδηγού. Το δικαίωµα διά διεκδίκηση αποζηµίωσης,  
περιλαµβάνει πρόσωπα τα οποία τραυµατίστηκαν κατά την στιγµή του 
ατυχήµατος, όπως π.χ. ο οδηγός, συνεπιβάτης και πεζός.  

• Σε απλές υποθέσεις τροχαίων ατυχηµάτων, που δεν παρουσιάζονται σύνθετοι 
τραυµατισµοί το γραφείο µας θα προωθήσει την απαίτησή σας, το συντοµότερο 
δυνατόν, διασφαλίζοντας δίκαια αποζηµίωσή. 



• Οι δικηγόροι του γραφείου µας είναι έµπειροι σε όλα τα είδη αγωγών, για 
σωµατικές βλάβες ένεκα ατυχηµάτων ή αµέλειας. Οι δικηγόροι µας έχουν την 
ικανότητα να διαπραγµατεύονται και να καταλήγουν σε συµβιβασµό σε υποθέσεις 
πριν την έναρξη δικαστικών διαδικασιών, βοηθώντας τους πελάτες µας να 
καταλήξουν σε συµβιβασµό µε διαµεσολάβηση και/ή εξωδικαστηριακών 
διαπραγµατεύσεων, ώστε να αποφευχθούν οι δαπάνες, το άγχος και η 
αβεβαιότητα που είναι συνυφασµένες µε την διεξαγωγή µίας δίκης.   

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µε τα 
γραφεία µας, , στα τηλέφωνα + 357 22 270407/08. 
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