
 

 

 

Νομολογία σε σχέση με τον 
περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων (Ασφάλιση 
Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμο 
 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΩΝΙΑΤΗΣ 

 
Ο κ. Βωνιάτης είναι δικηγόρος, νομικός 
σύμβουλος και πιστοποιημένος εκπαιδευτής.  
Έχει εργαστεί ως εσωτερικός δικηγόρος, 
Λειτουργός Συμμόρφωσης, Υπεύθυνος 
Προστασίας Δεδομένων, Underwriting & 
Operations Manager και Διευθυντής Πωλήσεων 
σε διάφορες ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές εταιρείες.  Τώρα διευθύνει 
την δικηγορική του εταιρεία C. Voniatis & Co 
LLC η οποία εξειδικεύεται αποκλειστικά πάνω 
στο ασφαλιστικό δίκαιο. 
 
Έχει πτυχίο νομικής και μεταπτυχιακές σπουδές 
πάνω στο ασφαλιστικό δίκαιο από το 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η 27χρονη 
εμπειρία στην ασφαλιστική βιομηχανία σε 
συνδυασμό με την συνεχή ακαδημαϊκή 
μόρφωση του δίνουν την δυνατότητα να 
αντιλαμβάνεται τα ασφαλιστικά θέματα από 
όλες τις οπτικές γωνίες: από την σκοπιά των 
πωλήσεων, του underwriter, των απαιτήσεων 
και του δικηγόρου. 
 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Email: info@cv-insurancelaw.com  
Διεύθυνση: Δράμας 12, 7103 Αραδίππου 
Τηλ.: +357 24 363836 
Ιστοσελίδα: www.cv-insurancelaw.com 

 
 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:   

Ο Νόμος του 2000 που καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση 
ευθύνης έναντι τρίτου εναρμονίζει την Κυπριακή 
νομοθεσία με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/103/ΕΚ.  
Ο Νόμος αυτός υπαγορεύει – σε μεγάλο βαθμό – τους 
όρους των ασφαλιστηρίων οχημάτων, όσο αφορά την 
κάλυψη ευθύνης έναντι τρίτου.  Πως εφαρμόζεται ο Νόμος 
στα Κυπριακά Δικαστήρια;  Υπάρχει πλήρης εναρμόνιση με 
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο;  Τί γίνεται όταν υπάρχει παράβαση 
συμβατικού όρου;  Ποιοι μπορεί να είναι οι ανίσχυροι όροι 
σε τέτοιο ασφαλιστήριο;  Αυτές και πολλές άλλες ερωτήσεις 
θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μέσω αυτού του 
σύντομου διαδικτυακού σεμιναρίου. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

28 Ιανουαρίου 2022, 08:45 – 12:20 (3 ώρες) 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  

Ζωντανή τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Cisco Webex (θα δοθούν λεπτομέρειες και 
οδηγίες από τον Π.Σ.Ε.Α.Δ. μέσω email).  
 

Οι συμμετέχοντες – νοουμένου ότι παρακολουθήσουν 
επιτυχώς την εκπαίδευση – θα παραλάβουν το σχετικό 
Πιστοποιητικό (3 μονάδες) μέσω email από τον Π.Σ.Ε.Α.Δ. 
 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
08:45 – 09:00     Προσέλευση των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

 
09:00 – 09:20     Ενότητα 1 - Εισαγωγή 

- Σύντομη ιστορική διαδρομή 

 

09:20 – 10:20     Ενότητα 2 – Το Νομικό Πλαίσιο της Ασφάλισης Ευθύνης Έναντι Τρίτου Οχημάτων 
- Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμος 
- Η Οδηγία 2009/103/ΕΚ 
- Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 
- Το αστικό αδίκημα της αμέλειας 

 
10:20 – 10:40     Διάλειμμα   

 
10:40 – 11:30     Ενότητα 3 – Νομολογία Κυπριακών Δικαστηρίων 

- Εξαιρέσεις σε ασφαλιστήριο 
- Παράβαση όρου ασφαλιστηρίου 
- Ανίσχυροι όροι σε ασφαλιστήριο 
- Συντρέχουσα αμέλεια και υπολογισμός αποζημιώσεων 

 
11:30 – 12:00     Ενότητα 4 – Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δικαστηρίων Κρατών Μελών 

- Η «χρήση» του οχήματος 
- Εξαιρέσεις ασφαλιστηρίου 
- Η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 

 
12:00 – 12:20     Ενότητα 5 – Καταληκτική Συνάντηση 

- Εξέταση (multiple choice questions) 
- Επίλυση αποριών 

 


