
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 

 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 

2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών 

σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει 

από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και για την 

τροποποίηση των Οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου (τέταρτη Οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων) (EEL 

181 της 20.7.2002, σ. 65), 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

96(Ι) του 2000. 

97(Ι) του 2003. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003, και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση 

Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμους του 2000 και 2003 (που στο 

εξής θα αναφέρονται ως   «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) 

Νόμοι του 2000 και 2003. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται- 

(α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και της ερμηνείας τους: 

  

 «<αντιπρόσωπος για διακανονισμό απαιτήσεων> σημαίνει το 

πρόσωπο που διορίζεται από τον ασφαλιστή για τη διαχείριση 

και το διακανονισμό των απαιτήσεων στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 16Β· 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 156(I)/2003



 2 

 <εγγυητικό ταμείο> σημαίνει το ταμείο το οποίο έχει συσταθεί 

με το άρθρο 1 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης 

∆εκεμβρίου 1983 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 

κρατών-μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής 

ευθύνης, που προκύπτει από την κυκλοφορία μηχανοκινήτων 

οχημάτων και το οποίο, σε ό,τι αφορά τη ∆ημοκρατία, είναι το 

Ταμείο Ασφαλιστών και σε ό,τι αφορά χώρα που δεν αποτελεί 

κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού χώρου, οποιοδήποτε ταμείο έχει συσταθεί για το 

σκοπό αυτό· 

  

 <Ενοποιημένη Συμφωνία> («Unified Agreement», γνωστή 

διεθνώς ως «Internal Regulations») σημαίνει τη Συμφωνία των 

Μελών του Συμβουλίου Γραφείων, η οποία, σύμφωνα με το 

άρθρο 2Α ενοποιεί και αντικαθιστά, από την 1η Ιουλίου 2003, τη 

Συμφωνία Ενιαίου Τύπου και την Πολυμερή Συμφωνία 

Εγγύησης και η οποία δημοσιεύεται κατά καιρούς στην 

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας· 

  

 <ζημιωθείς> σημαίνει το πρόσωπο, που έχει υποστεί σωματική 

βλάβη ή ζημιά σε περιουσία, το ίδιο, ή σε περίπτωση που έχει 

αποθάνει, ο νόμιμος κληρονόμος του, λόγω ατυχήματος που 

συνέβη στη ∆ημοκρατία, και του οποίου ο συνήθης τόπος 

διαμονής βρίσκεται σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και, από την 

ημερομηνία προσχώρησης της ∆ημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου· 

  

 <Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών> σημαίνει το κέντρο 

πληροφοριών που καθορίζεται στο άρθρο 16Γ του παρόντος 

Νόμου· 
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35(Ι) του 2002 

  ..... του 2003. 

<Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης> σημαίνει τον 

οργανισμό που καθορίζεται στο άρθρο 16Ε του παρόντος 

Νόμου·»· 

 

(β)  με τη διαγραφή του όρου «ασφαλιστή» και της ερμηνείας 

του και την αντικατάσταση τους με τον ακόλουθο όρο και 

ερμηνεία: 

 

«<ασφαλιστής> σημαίνει ασφαλιστική επιχείρηση ή 

ασφαλιστική με την έννοια των περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών 

Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002 και 

2003 ή οποιουδήποτε νόμου ο οποίος τους τροποποιεί ή τους 

αντικαθιστά, που ασκεί εργασίες στον κλάδο ευθύνης από 

μηχανοκίνητα οχήματα·».    

  

 3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 2 του ακόλουθου νέου άρθρου 2Α: 

  

 «Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου. 

2Α.  ΄Οπου, στο κείμενο του παρόντα Νόμου 

απαντώνται οι όροι <Συμφωνία Ενιαίου Τύπου> 

και <Πολυμερής Συμφωνία Εγγύησης>, μαζί ή 

ξεχωριστά, αντικαθίστανται, από την 1η Ιουλίου 

2003, με τον όρο «Ενοποιημένη Συμφωνία», η 

οποία θα τυγχάνει εφαρμογής στη έκταση που 

εφαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται- 

 

   (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου 

(3) με την ακόλουθη παράγραφο: 

  
  «(β)  ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη που 

προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια 
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εργοδότησης προσώπου που εργοδοτείται από τον 

ασφαλισμένο:»· 

  

 (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (3), της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

  «Νοείται ότι το ασφαλιστήριο απαιτείται να καλύπτει 

ευθύνη σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη, ή ζημιά 

σε περιουσία, οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο 

μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο μηχανοκίνητο όχημα, 

επιβιβάζεται πάνω σε τέτοιο όχημα ή αποβιβάζεται από 

αυτό, και που προκύπτει ως αποτέλεσμα και κατά τη 

διάρκεια τέτοιας εργοδότησης και ως αποτέλεσμα της 

χρήσης του μηχανοκίνητου αυτού οχήματος σε οδό.». 

  

Προσθήκη 

νέων άρθρων. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ΄ αυτόν, 

μετά το άρθρο 16, των ακόλουθων νέων άρθρων 16Α, 16Β, 

16Γ, 16∆,16Εκαι 16ΣΤ: 

 

 «Απευθείας 

αγώγιμο δικαίωμα 

κατά του 

ασφαλιστή. 

Κεφ. 149. 

Κεφ. 148. 

87 του 1973 

54 του 1978 

156 του 1985 

41 του 1989 

73(Ι) του 1992 

101(Ι) του 1996 

49(Ι) του 1997 

29(Ι) του 2000 

154(Ι) του 2002.

16Α-(1) Ανεξάρτητα από ο,τιδήποτε 

προβλέπεται στον περί Συμβάσεων Νόμο και 

στον περί Αστικών Αδικημάτων Νόμο, ο 

ζημιωθείς αποκτά, με την επιφύλαξη των 

εδαφίων (2) και (3),  απευθείας αγώγιμο 

δικαίωμα και εναντίον του ασφαλιστή, του 

προσώπου που ευθύνεται για το ατύχημα, ο 

οποίος σε τέτοια περίπτωση υποκαθίσταται 

στη θέση του ασφαλισμένου έναντι του 

ζημιωθέντος, χωρίς ο ζημιωθείς να 

υποχρεούται να στραφεί και εναντίον του 

ασφαλισμένου, όταν η αγωγή αφορά αγώγιμο 

δικαίωμα που γεννήθηκε στη ∆ημοκρατία 

προς όφελος ζημιωθέντα από ατύχημα που 
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προκάλεσε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο έχει 

τον τόπο συνήθους στάθμευσής του σε 

κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: 

   

   Νοείται ότι, σε περίπτωση καταγγελίας 

του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλιστή, τότε 

θα πρέπει στη δικαστική διαδικασία να 

συμμετέχει και ο ασφαλισμένος: 

   

   Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση 

προσχώρησης της ∆ημοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία 

προσχώρησης της, οι διατάξεις του παρόντος 

εδαφίου θα ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις 

που το μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο 

προκάλεσε το ατύχημα, έχει τον τόπο 

συνήθους στάθμευσής του στη ∆ημοκρατία. 

   

     (2)  Στην περίπτωση του εδαφίου (1) ο 

ασφαλιστής μπορεί να προβάλει έναντι του 

ζημιωθέντος όλες τις υπερασπίσεις που 

διαθέτει εναντίον του ασφαλισμένου. 

   

     (3) Ο διορισμός αντιπροσώπου για 

διακανονισμό απαιτήσεως δεν εμποδίζει τον 

ζημιωθέντα ή τον ασφαλιστή του, να 

στρέφονται απευθείας κατά του προσώπου 

που φέρει την ευθύνη για το ατύχημα ή του 

ασφαλιστή δυνάμει του εδαφίου (1). 

   

     (4) ∆ικαστική απόφαση η οποία 

εξασφαλίζεται δυνάμει του άρθρου αυτού 
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λογίζεται ως δικαστική απόφαση για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

   

     (5) Οι διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 

εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, 

και στην περίπτωση που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1). 

   

 ∆ιαδικασία 

καταβολής 

αποζημίωσης. 

16Β-(1)  Εντός τριών μηνών από την 

ημερομηνία κατά την οποία ο ζημιωθείς 

κοινοποίησε την απαίτησή του για 

αποζημίωση, είτε απευθείας στον ασφαλιστή 

του προσώπου που ευθύνεται για το ατύχημα, 

είτε στον αντιπρόσωπο για διακανονισμό 

απαιτήσεων - 

   

  (α)  Ο ασφαλιστής του προσώπου που 

φέρει την ευθύνη για το ατύχημα ή ο 

αντιπρόσωπός του για διακανονισμό 

απαιτήσεων οφείλει να υποβάλει 

αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης 

σε περίπτωση που η ευθύνη δεν 

αμφισβητείται και η αποζημίωση για το 

θάνατο ή για τη σωματική βλάβη ή για 

τη ζημιά σε περιουσία έχει υπολογισθεί, 

ή 

   

  (β)  ο ασφαλιστής στον οποίο υποβλήθηκε 

η απαίτηση για αποζημίωση ή ο 

αντιπρόσωπός του για διακανονισμό 

απαιτήσεων οφείλει να δώσει 

αιτιολογημένη απάντηση στα σημεία 

που εγείρονται στην απαίτηση σε 
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περίπτωση που η ευθύνη 

αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη 

διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση 

που η αποζημίωση για το θάνατο ή για 

τη σωματική βλάβη ή για τη ζημιά σε 

περιουσία δεν έχει πλήρως 

υπολογισθεί:  

   

    Νοείται ότι ο ασφαλιστής μπορεί 

να προβάλλει έναντι του ζημιωθέντος 

όλες τις υπερασπίσεις και δικαιώματα 

που διαθέτει έναντι του ασφαλισμένου. 

   

     (2)  Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ποινικές 

κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα 

Νόμο, σε περίπτωση παράβασης των 

διατάξεων του εδαφίου (1), ο Έφορος έχει 

εξουσία όπως επιβάλλει, διοικητικό πρόστιμο 

ύψους μέχρι δύο χιλιάδων λιρών. 

   

     (3) Σε περίπτωση που η προσφορά για 

διακανονισμό της απαίτησης δεν γίνει εντός 

τριών μηνών, όπως προβλέπεται στο εδάφιο 

(1), θα πρέπει να καταβληθεί ο τόκος, ο 

οποίος καθορίζεται από την κειμένη 

νομοθεσία επί του ποσού της αποζημίωσης 

την οποία προσφέρει ο ασφαλιστής ή 

επιδικάζει το ∆ικαστήριο, στο ζημιωθέντα. 

   

 Κυπριακό Κέντρο 

Πληροφοριών. 
16Γ-(1)  Ιδρύεται κέντρο πληροφοριών, που 

στη συνέχεια θα αναφέρεται ως το Κυπριακό 

Κέντρο Πληροφοριών, η λειτουργία του 

οποίου ανατίθεται στο Τμήμα Οδικών 
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Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών 

και Έργων της ∆ημοκρατίας. 

   

     (2) Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών είναι 

υπεύθυνο για - 

   

  (α)  Την τήρηση μητρώου που θα περιέχει 

τα καθοριζόμενα με απόφαση του 

Υπουργού στοιχεία· η απόφαση του 

Υπουργού δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα· 

   

  (β)   την παροχή βοήθειας στους 

δικαιούχους, ώστε να λαμβάνουν τα 

καθοριζόμενα, στην απόφαση του 

Υπουργού, στοιχεία. 

   

     (3)  Η δυνάμει της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (2) απόφαση του Υπουργού, 

περιλαμβάνει, επιπρόσθετα από τα στοιχεία 

που θα περιέχονται στο μητρώο, και τα 

ακόλουθα: 

   

  (α)  Τις προθεσμίες, εντός των οποίων οι 

ασφαλιστές οφείλουν να παρέχουν τις 

απαιτούμενες πληροφορίες· 

   

  (β)  τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς, που 

θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο 

μητρώο· 

   

  (γ)  οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κρίνονται 

αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία 
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του Κυπριακού Κέντρου Πληροφοριών. 

   

     (4)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του 

παρόντος άρθρου, δικαίωμα απευθείας 

πρόσβασης στο μητρώο θα έχει και ο 

Αρχηγός Αστυνομίας, τηρουμένων των 

διατάξεων του εδαφίου (6). 

   

  (5) Οι ασφαλιστές κοινοποιούν στα κέντρα 

πληροφοριών     όλων     των     κρατών-

μελών    της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του  

  

 

 

 

 
35(Ι) του 2002 

...... του 2003.

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου το όνομα 

και τη διεύθυνση των αντιπροσώπων για 

διακανονισμό απαιτήσεων, τους οποίους 

έχουν διορίσει σε καθένα από τα κράτη-μέλη 

δυνάμει των διατάξεων των περί της 

Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και 

Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 

έως 2003. 

  

  

 

 

 
138(Ι) του 2001 

37(Ι) του 2003.

   (6) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που διενεργείται για την εφαρμογή 

των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5) γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των περί 

Επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων 

του 2001 έως το 2003. 

   

     (7) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ποινικές 

κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα 

Νόμο, ο Έφορος έχει εξουσία όπως επιβάλλει, 

μετά από καταγγελία του Κυπριακού Κέντρου 
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Πληροφοριών και, ανάλογα με την 

περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρις 

εκατόν λιρών για κάθε ημέρα καθυστέρησης 

υποβολής των καθοριζόμενων με απόφαση 

του Υπουργού στοιχείων. 

   

 Παροχή 

πληροφοριών 

από το Κυπριακό 

Κέντρο 

Πληροφοριών. 

16∆-(1) Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών 

παρέχει, το συντομότερο δυνατό, στα 

ακόλουθα πρόσωπα τα καθοριζόμενα, σε 

απόφαση του Υπουργού, στοιχεία, νοουμένου 

ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν έννομο συμφέρον 

να λάβουν τα στοιχεία αυτά: 

   

  (α)  Σε οποιοδήποτε ζημιωθέντα· 

   

  (β)  σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει το 

συνήθη τόπο διαμονής του στη 

∆ημοκρατία και που εμπλέκεται σε 

ατύχημα σε κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου· 

   
  (γ)   σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει το 

συνήθη τόπο διαμονής του στη 

∆ημοκρατία και που εμπλέκεται σε 

ατύχημα στη ∆ημοκρατία· 

 

(δ)  σε οποιοδήποτε ασφαλιστή του οποίου 

ασφαλισμένος εμπλέκεται σε 

δυστύχημα με όχημα του οποίου ο 

οδηγός ή ιδιοκτήτης, η ασφαλιστική 

κάλυψη ή η διεύθυνσή τους είναι 

άγνωστη. 
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  (2)  Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του 

εδαφίου (1), το Κυπριακό Κέντρο 

Πληροφοριών θα παρέχει στα πρόσωπα που 

καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) 

του εν λόγω εδαφίου, πληροφορίες σε σχέση 

με το όνομα και τη διεύθυνση του 

εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη του οχήματος και/ή 

του συνήθους οδηγού του. 

   

     (3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου, το Κυπριακό Κέντρο 

Πληροφοριών έχει το δικαίωμα, όποτε 

παραστεί ανάγκη, να απευθύνεται προς 

οποιοδήποτε ασφαλιστή ή ασφαλιστές για την 

εξασφάλιση οποιαδήποτε πληροφορίας που 

εμπίπτει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. 

   

     (4)  Εντός επτά χρόνων από την ημερομηνία 

ατυχήματος που επισυμβαίνει μετά την 

εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ο ζημιωθείς 

δικαιούται να λάβει χωρίς καθυστέρηση, είτε 

από το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών, είτε 

από το κέντρο πληροφοριών του κράτους-

μέλους διαμονής του, είτε από το κέντρο 

πληροφοριών του τόπου συνήθους 

στάθμευσης του μηχανοκινήτου οχήματος που 

προκάλεσε το ατύχημα τα καθοριζόμενα, στην 

απόφαση του Υπουργού, στοιχεία: 

   

   Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος 

εδαφίου εφαρμόζονται, τηρουμένων των 

αναλογιών, και σε σχέση με πρόσωπα που 

αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του 
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εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. 

   

     (5) Το Κυπριακό Κέντρο Πληροφοριών 

συνεργάζεται με όλα τα κέντρα πληροφοριών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου. 

   

 Κυπριακός 

Οργανισμός 

Αποζημίωσης. 

16Ε-(1) Ιδρύεται οργανισμός αποζημίωσης, 

που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο 

Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης». 

   

     (2)  Οι αρμοδιότητες του Κυπριακού 

Οργανισμού Αποζημίωσης ασκούνται από το 

Ταμείο Ασφαλιστών δυνάμει των άρθρων 28 

και 29. 

   

     (3)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου 

(4) πρόσωπο, που έχει το συνήθη τόπο 

διαμονής του στη ∆ημοκρατία και που έχει 

εμπλακεί σε ατύχημα σε οποιοδήποτε κράτος-

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και που έχει 

υποστεί θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε 

περιουσία δύναται να υποβάλει απαίτηση 

στον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης, σε 

περίπτωση που - 

   

  (α)  Εντός τριών μηνών από την 

ημερομηνία που το πρόσωπο αυτό 

υπέβαλε απαίτηση για αποζημίωση 

στον ασφαλιστή του οχήματος που 

προκάλεσε το ατύχημα, ή στον 

αντιπρόσωπο για διακανονισμό 
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απαιτήσεων, ο ασφαλιστής ή ο 

αντιπρόσωπός του για διακανονισμό 

απαιτήσεων δεν έχει δώσει 

αιτιολογημένη απάντηση στους 

ισχυρισμούς που προβάλλονται στην 

απαίτηση· ή 

   

  (β)  ο ασφαλιστής δεν έχει διορίσει 

αντιπρόσωπο για διακανονισμό 

απαιτήσεων στη ∆ημοκρατία: 

   

    Νοείται ότι στην περίπτωση 

αυτή, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να 

υποβάλει απαίτηση στον Κυπριακό 

Οργανισμό Αποζημίωσης, αν έχει 

υποβάλει απαίτηση για αποζημίωση 

απευθείας στον ασφαλιστή του 

οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα 

και έχει λάβει αιτιολογημένη απάντηση 

εντός τριών μηνών από την υποβολή 

της. 

   

     (4)  Το πρόσωπο που αναφέρεται στο 

εδάφιο (3) δεν μπορεί να υποβάλει απαίτηση 

για αποζημίωση στον Κυπριακό Οργανισμό 

Αποζημίωσης, αν έχει εγείρει απευθείας 

αγωγή εναντίον του ασφαλιστή. 

   

     (5)  Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης 

ενεργεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία, 

κατά την οποία του έχει υποβληθεί απαίτηση 

για αποζημίωση, τερματίζει όμως τις ενέργειες 

του, σε περίπτωση που ο ασφαλιστής ή ο 
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αντιπρόσωπος για διακανονισμό απαιτήσεων, 

διαβιβάσει μεταγενέστερα αιτιολογημένη 

απάντηση στην απαίτηση. 

   

     (6)  Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης 

ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση- 

   

  (α)  Τον ασφαλιστή του οχήματος που 

προκάλεσε το ατύχημα ή τον 

αντιπρόσωπο για διακανονισμό 

απαιτήσεων· 

   

  (β)  τον οργανισμό αποζημίωσης του 

κράτους μέλους όπου είναι 

εγκατεστημένος ο ασφαλιστής που έχει 

εκδώσει το ασφαλιστήριο· 

   

  (γ)  τον υπαίτιο του ατυχήματος, εφόσον 

είναι γνωστός, 

   

  ότι του υπεβλήθη απαίτηση για αποζημίωση 

εκ μέρους του προσώπου που αναφέρεται 

στο εδάφιο (3) και ότι προτίθεται να απαντήσει 

σε αυτή εντός δύο μηνών από την υποβολή 

της. 

   

     (7)  Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης 

δεν επιτρέπεται να εξαρτά την καταβολή της 

αποζημίωσης από άλλους όρους, εκτός από 

αυτούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, 

και, ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να απαιτήσει 

οποιαδήποτε απόδειξη, για την αδυναμία ή 

άρνηση του υπαίτιου να πληρώσει το 
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πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (3).  

   

     (8)  Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης 

που κατέβαλε αποζημίωση με βάση το παρόν 

άρθρο δύναται να απαιτήσει από τον 

οργανισμό αποζημίωσης του κράτους μέλους, 

στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο ασφαλιστής 

που εξέδωσε το ασφαλιστήριο, να του 

επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε ως 

αποζημίωση. 

   

     (9)  Οι διατάξεις του εδαφίου (8) ισχύουν, 

τηρουμένων των αναλογιών, και στην 

περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στο 

ζημιωθέντα από τον οργανισμό αποζημίωσης 

του κράτους μέλους διαμονής του.  Σε τέτοια 

περίπτωση, ο Κυπριακός Οργανισμός 

Αποζημίωσης επιστρέφει το ποσό που 

καταβλήθηκε στον οργανισμό αυτό και 

υποκαθίσταται στα δικαιώματα του 

ζημιωθέντα εναντίον του υπαίτιου του 

ατυχήματος ή του ασφαλιστή του μέχρι του 

ποσού που κατεβλήθη. 

   

     (10)  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 

τίθενται σε ισχύ-  

    

   (α) Σε περίπτωση προσχώρησής της 

∆ημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και από την ημερομηνία 

προσχώρησής της· ή 
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   (β) με την υπογραφή από τον Κυπριακό 

Οργανισμό Αποζημίωσης 

συμφωνίας μεταξύ των οργανισμών 

αποζημίωσης που έχουν συσταθεί ή 

εγκριθεί από τα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, 

σχετικά με τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις τους και τις 

διαδικασίες επιστροφής των 

καταβληθέντων ποσών,  

   

  οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. 

   

 Καταβολή 

αποζημίωσης 

από τον 

Κυπριακό 

Οργανισμό 

Αποζημίωσης. 

16Στ-(1)  Σε περίπτωση που δεν έχει καταστεί 

δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του 

οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα, το 

οποίο συνέβη σε κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή σε περίπτωση που 

μέσα σε διάστημα δύο μηνών από το ατύχημα 

δεν έχει διαπιστωθεί η ταυτότητα του 

ασφαλιστή, το πρόσωπο που έχει το συνήθη 

τόπο διαμονής του στη ∆ημοκρατία και που 

έχει εμπλακεί σε ατύχημα σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και που έχει 

υποστεί θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε 

περιουσία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση 

από τον Κυπριακό Οργανισμό Αποζημίωσης. 

   

     (2)  Η αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται 

δυνάμει του εδαφίου (1), υπόκειται στους 
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περιορισμούς που διαλαμβάνονται στο εδάφιο 

(2) του άρθρου 4. 

   

     (3)  Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποζημίωσης 

διατηρεί το δικαίωμα ανάκτησης του ποσού 

της αποζημίωσης, που έχει καταβάλει δυνάμει 

του εδαφίου (1), τηρουμένων των διατάξεων 

του εδαφίου (8) του άρθρου 16Ε, από τα 

ακόλουθα εγγυητικά ταμεία: 

 

  (α)  Σε περίπτωση που η ταυτότητα του 

ασφαλιστή δεν μπορεί να διαπιστωθεί, 

από το εγγυητικό ταμείο του κράτους-

μέλους όπου το όχημα έχει τον τόπο 

συνήθους στάθμευσής του· ή 

   

  (β)   σε περίπτωση μη αναγνώρισης της 

ταυτότητας του οχήματος, από το 

εγγυητικό ταμείο του κράτους-μέλους 

όπου συνέβη το ατύχημα· ή 

   

  (γ)   σε περίπτωση που εμπλέκονται 

οχήματα τρίτων χωρών, από το 

εγγυητικό ταμείο του κράτους-μέλους 

όπου συνέβη το ατύχημα.». 

 

 

 

 

 

 

 

/ΕΠ. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 156(I)/2003


