
 
 

C:/∆ηµόσια ∆ιαβούλευση - Κλοπιµαία Οχήµατα.-ΓΝ-9/7/2015 

Τµήµα Οδικών Μεταφορών – Βασιλέως Παύλου 27, 2412 Λευκωσία 
Τηλ.: 22807101   Φαξ: 22354030  Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/rtd/rtd.nsf 

Τµήµα Οδικών Μεταφορών 
 

Πρόσκληση για Απόψεις 
 

ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 

Τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων και Τροχαίας Κινήσεων Νόµων του 1972 µέχρι 
(Αρ. 3) του 2015 για σκοπούς ρύθµισης του θέµατος των κλοπιµαίων οχηµάτων που 
µεταφέρονται ή εισάγονται στη ∆ηµοκρατία από το εξωτερικό 

 
         

 
Το προσχέδιο αυτό τίθεται στις 10/7/2015 για απόψεις από κάθε ενδιαφερόµενο.  
 
Πρόσκληση για απόψεις αποστάληκε σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς που είναι σε γνώση 
του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών και δηµοσιοποιείται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf για σκοπούς πρόσβασης και κατάθεσης απόψεων από 
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. 
 
Σχετικά µε το θέµα, σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

1. Το θέµα των κλοπιµαίων οχηµάτων που µεταφέρονται ή εισάγονται στη ∆ηµοκρατία από 
το εξωτερικό απασχολεί και προβληµατίζει τα τελευταία χρόνια τις αρµόδιες αρχές της 
∆ηµοκρατίας. 

2. Το θέµα έχει πολλές πτυχές, νοµικές, οικονοµικές, διαδικαστικές κλπ και επηρεάζει τόσο 
την αγορά του αυτοκινήτου όσο και το κοινό, που πολλές φορές πέφτει θύµα και 
αγοράζει καλόπιστα ένα όχηµα το οποίο στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι είναι κλοπιµαίο. 

3. Στη βάση των προβληµατισµών που έγιναν τα τελευταία χρόνια, των αποφάσεων που 
λήφθηκαν σε δικαστικές διαδικασίες καθώς και της εµπειρίας που αποκτήθηκε, 
ετοιµάστηκε προσχέδιο Νοµοσχεδίου, µε το οποίο ρυθµίζεται σε λεπτοµέρεια το θέµα της 
διαχείρισης των κλοπιµαίων οχηµάτων που µεταφέρονται ή εισάγονται στη ∆ηµοκρατία 
από το εξωτερικό. 

4. Ο τρόπος που προτείνεται να τυγχάνουν διαχείρισης τα κλοπιµαία οχήµατα φαίνεται 
περιληπτικά στο διάγραµµα ροής που επισυνάπτεται ως Συνηµµένο 1 στην παρούσα 
ανακοίνωση. 

5. Με βάση τα πιο πάνω, επισυνάπτεται, ως Συνηµµένο 2, προσχέδιο Νοµοσχεδίου που 
ετοίµασε το Τµήµα Οδικών Μεταφορών και παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να 
αποστείλουν τις απόψεις τους, εφόσον το επιθυµούν, το αργότερο µέχρι τις 31/8/2015, 
ηλεκτρονικά, µε τηλεοµοιότυπο ή ταχυδροµικώς, χρησιµοποιώντας τις πιο κάτω 
διευθύνσεις: 

 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:  xliasides@rtd.mcw.gov.cy 
 
Τηλεοµοιότυπο:   22354030 
 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:  Τµήµα Οδικών Μεταφορών 
     1425 Λευκωσία 



ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

Πριν το όχημα εγγραφεί στο TOM Tο όχημα εγγράφηκε στο TOM

ΝΑΙ OXI ΝΑΙ OXI

Επιστροφή 
Φόρων/ 
Δασμών

ΝΑΙ

Διάγγραμα ροής για διαχείριση κλοπιμαίου οχήματος από τις Αρχές της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το σχετικό Νομοσχέδιο

6 μήνες

Ιδιοκτήτης στη χώρα 
προέλευσης 
οχήματος

TOM

Φόροι/Δασμοί ΔΕΝ 
καταβλήθηκαν

Φόροι/Δασμοί 
καταβλήθηκαν

Εξαγωγή ?

Ενημέρωση 
εισαγωγέα

Εξαγωγή ?

Ενημέρωση 
εισαγωγέα

Καλόπιστος 
Αγοραστής

3 μήνες

Δεν Ενδιαφέρεται/ 
Δεν Παραλαμβάνει 

το όχημα

Κλοπιμαίο όχημα

Τελωνείο

Αστυνομία / 
Παραλαβή οχήματος 
και κατακράτηση

Ενδιαφέρεται/ 
Παραλαμβάνει το 

όχημα

ΝΑΙ
OXI

Κατ. α Με παραποιηµένη ταυτότητα και πλαστά έγγραφα
Κατ. β Μόνο µε πλαστά έγγραφα
Κατ. γ Ούτε παραποιηµένο ούτε πλαστά έγγραφα

Κατ. α Κατ. β Κατ. γ
Κατ. α Κατ. β Κατ. γ

ΟΤΖ

Λεπτομέρειες της ρύθμισης, υποχρεώσεις, τέλη και αλληλοενημερώσεις Αρχών καταγράφονται στο σχετικό Νομοσχέδιο

ΜΗ πώληση

Πλειστηριασμός 3

ΟΤΖ
Εγγραφή

Πώληση ΜΗ πώληση

Πλειστηριασμός 2

Πώληση

Δεν κερδίζει κατοχή
Κερδίζει κατοχή στο 

δικαστήριο

Πλειστηριασμός 1
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 

 

ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2015 

 

Συνοπτικός τίτλος. 

 

 

86 του 1972 

37 του 1974 

58 του 1976 

20 του 1978 

64 του 1978 

72 του 1981 

83 του 1983 

75 του 1984 

72 του 1985 

134 του 1989 

152 του 1991  

241 του 1991 

44 (Ι) του 1992 

5 (Ι) του 1993 

28 (Ι) του 1993 

49 (Ι) του 1994 

5 (Ι) του 1996 

45 (Ι) του 1996 

95 (Ι) του 1996 

56 (Ι) του 1998 

1 (Ι) του 1999 

18 (Ι) του 1999 

66 (Ι) του 1999 

117 (Ι) του 1999 

56(Ι) του 2000 

61 (Ι) του 2000 

80 (Ι) του 2000 

81 (Ι) του 2000 

110 (Ι) του 2000 

38 (Ι) του 2001 

98 (Ι) του 2001 

20 (Ι) του 2002 

237 (Ι) του 2002 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων 

Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόµος του 

2015 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και 

Τροχαίας Κινήσεως Νόµους του 1972 µέχρι (Αρ. 3) του 2015 (που στο 

εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός νόµος”) και ο βασικός νόµος και ο 

Νόµος αυτός θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων 

και Τροχαίας Κινήσεως Νόµοι του 1972 µέχρι (Αρ. 4) του 2015. 
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146 (Ι) του 2003 

174 (Ι) του 2003 

243 (Ι) του 2004 

255 (Ι) του 2004 

270 (Ι) του 2004 

153 (I) του 2005 

6 (I) του 2006 

71 (Ι) του 2006 

145 (Ι) του 2006 

107 (Ι) του 2007 

5 (Ι) του 2008  

102(Ι) του 2008 

113(Ι) του 2009 

5(Ι) του 2010 

8(Ι) του 2010 

93(Ι) του 2011 

109(Ι) του 2012 

166(Ι) του 2012 

100(Ι) του 2013 

1(Ι) του 2014 

11(Ι) του 2014 

121(Ι) του 2014 

143(Ι) του 2014 

172(Ι) του 2014 

189(Ι) του 2014 

10(I) του 2015 

24(Ι) του 2015 

29(I) του 2015. 

 

Τροποποίηση του 

βασικού νόµου. 
2. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη νέου άρθρου 23Β 

αµέσως µετά το άρθρο 23Α, ως ακολούθως: 

«23Β. (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, κλοπιµαίο 

όχηµα σηµαίνει µηχανοκίνητο όχηµα για το οποίο οι 

Αρχές της ∆ηµοκρατίας έλαβαν γνώση ότι έχει 

καταγγελθεί ως κλοπιµαίο σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα και 

µεταφέρθηκε ή εισήχθηκε στη ∆ηµοκρατία.  

 

  

            (2) Κλοπιµαίο όχηµα µπορεί να εµπίπτει σε µία από τις 
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ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) Κλοπιµαίο όχηµα που έχει παραποιηµένα στοιχεία 

της ταυτότητας του, όπως τον αριθµό πλαισίου του 

οχήµατος και συνοδεύεται µε πλαστό ή 

παραποιηµένο πιστοποιητικό εγγραφής ή άλλο 

έγγραφο που χρησιµοποιείται ως απόδειξη για τη 

νόµιµη κυκλοφορία του οχήµατος.  

(β) Κλοπιµαίο όχηµα που συνοδεύεται µε πλαστό ή 

παραποιηµένο πιστοποιητικό εγγραφής ή άλλο 

έγγραφο που χρησιµοποιείται ως απόδειξη για τη 

νόµιµη κυκλοφορία του οχήµατος. ή 

(γ) Κλοπιµαίο όχηµα που δεν εµπίπτει στις κατηγορίες 

(α) ή (β) του παρόντος εδαφίου. 

 

  

            (3)(α) Όταν το Τµήµα Τελωνείων λάβει γνώση ότι κλοπιµαίο 

όχηµα εισήχθηκε ή µεταφέρθηκε στη ∆ηµοκρατία δεν 

προβαίνει σε διασάφηση του και ειδοποιεί το πρόσωπο 

που το εισήγαγε ή το µετέφερε στη ∆ηµοκρατία και το 

Τµήµα Οδικών Μεταφορών. 

               (β) Το πρόσωπο που εισήγαγε ή µετέφερε στη ∆ηµοκρατία 

το όχηµα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του 

παρόντος εδαφίου δεν δύναται να το πωλήσει, 

αποξενώσει ή µε οποιοδήποτε τρόπο να το διαθέσει σε 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και οφείλει, εντός τριάντα 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα της ειδοποίησης 

που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, να φροντίσει, 

µε δικά του έξοδα και διευθετήσεις, να φορτωθεί το όχηµα 

σε πλοίο ή άλλο µέσο για να επιστραφεί στην χώρα 

προέλευσης του. 

               (γ) Το Τµήµα Οδικών Μεταφορών, µόλις λάβει την 

ειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του 

παρόντος εδαφίου, θέτει περιορισµό στο µηχανογραφικό 
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του σύστηµα ώστε, τηρουµένων των υπόλοιπων 

διατάξεων του παρόντος άρθρου, το όχηµα να µην 

µπορεί να εγγραφεί στο µητρώο του Εφόρου. 

               (δ) Εάν µετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος που 

αναφέρεται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου 

το πρόσωπο που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο 

παραλείψει, αµελήσει ή αποτύχει τη φόρτωση του 

οχήµατος σε πλοίο για να επιστραφεί στην χώρα 

προέλευσης του -  

(ι) το Τµήµα Τελωνείων ενηµερώνει το Τµήµα Οδικών 

Μεταφορών και την Αστυνοµία και εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των εδαφίων (6) µέχρι (33) του παρόντος 

άρθρου, και 

(ιι) το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) 

του παρόντος εδαφίου ενηµερώνεται από το 

Τελωνείο για τη διαδικασία που ακολουθείται κατά 

περίπτωση σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο και 

καταβάλλει στο Τελωνείο τέλος χιλίων Ευρώ. 

  

            (4) Όταν το Τµήµα Τελωνείων λάβει γνώση ότι κλοπιµαίο 

όχηµα εισήχθηκε ή µεταφέρθηκε στη ∆ηµοκρατία για το 

οποίο έχει ήδη γίνει η διασάφηση του αλλά αυτό δεν έχει 

ακόµη εγγραφεί στο µητρώο του Εφόρου ειδοποιεί το 

πρόσωπο που το εισήγαγε ή το µετέφερε στη ∆ηµοκρατία 

και το Τµήµα Οδικών Μεταφορών και εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των παραγράφων (β) µέχρι (δ) του εδαφίου (3), 

εφόσον δε το πρόσωπο που το εισήγαγε ή το µετέφερε 

στη ∆ηµοκρατία τηρήσει τις υποχρεώσεις του που 

αναφέρονται στην παράγραφο (β), δικαιούται να του 

επιστραφούν οποιαδήποτε ποσά καταβλήθηκαν ως 

τελωνειακοί φόροι και δασµοί για το όχηµα. 

  

            (5) Όταν ο Έφορος λάβει γνώση ότι όχηµα που εγγράφηκε 
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στο Μητρώο του είναι κλοπιµαίο -  

(α) θέτει περιορισµό στο µηχανογραφικό του σύστηµα 

ώστε, τηρουµένων των υπόλοιπων διατάξεων του 

παρόντος άρθρου, το όχηµα να µην µπορεί να 

µεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο, 

(β) ειδοποιεί την Αστυνοµία και εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των εδαφίων (6) µέχρι (33) του παρόντος 

άρθρου, και  

(γ) ειδοποιεί το πρόσωπο που παρουσιάζεται στο 

µητρώο του ως ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης για τη 

διαδικασία που ακολουθείται κατά περίπτωση, 

σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, το δε πρόσωπο 

αυτό δεν δύναται να το πωλήσει, αποξενώσει ή µε 

οποιοδήποτε τρόπο να το διαθέσει σε οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο. 

  

            (6) Εφόσον η Αστυνοµία λάβει ειδοποίηση από το Τµήµα 

Τελωνείων σύµφωνα µε το εδάφιο (3) (δ) (ι) ή από το 

Τµήµα Οδικών Μεταφορών σύµφωνα µε το εδάφιο (5) (β) 

του παρόντος Άρθρου παραλαµβάνει το όχηµα από το 

πρόσωπο που το εισήγαγε ή το µετέφερε στη ∆ηµοκρατία 

ή από το πρόσωπο που παρουσιάζεται στο µητρώο του 

Εφόρου ως ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης του οχήµατος και 

τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

  

            (7) Για κάθε όχηµα που παραλαµβάνεται σύµφωνα µε το 

εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου, η Αστυνοµία δηµιουργεί 

και τηρεί φάκελο µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 

(α) Έντυπο παραλαβής οχήµατος υπογραµµένο από 

τον παραλήπτη και το πρόσωπο που αναφέρεται 

στο εδάφιο (6) του παρόντος Άρθρου, στο οποίο 

περιλαµβάνεται περιγραφή του οχήµατος στην 

κατάσταση που βρίσκεται κατά την παραλαβή του: 
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Νοείται ότι σε περίπτωση άρνησης ή 

αδυναµίας του προσώπου που αναφέρεται στο 

εδάφιο (6) του παρόντος Άρθρου να υπογράψει το 

έντυπο που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, 

ο παραλήπτης σηµειώνει στο έντυπο το γεγονός και 

τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η 

υπογραφή και, εφεξής, θεωρείται ότι το όχηµα 

παραλήφθηκε στην κατάσταση που περιγράφεται 

στο έντυπο.  

(β) Τη διεύθυνση στην οποία φυλάσσεται το όχηµα µε 

βάση το εδάφιο (8) του παρόντος Άρθρου. 

(γ) Την αλληλογραφία, περιλαµβανοµένης και 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και στοιχείων από 

βάσεις δεδοµένων µηχανογραφικών συστηµάτων, 

που διεξάγεται µεταξύ των Αρχών της ∆ηµοκρατίας 

ή µεταξύ των Αρχών της ∆ηµοκρατίας και άλλων 

Αρχών διεθνώς, είτε πριν είτε µετά την παραλαβή 

του οχήµατος. 

(δ) Αντίγραφα των στοιχείων, εντύπων, 

πιστοποιητικών, αποδείξεων και διαταγµάτων που 

προβλέπονται κατά περίπτωση στα εδάφια (11) 

µέχρι (24) του παρόντος Άρθρου. 

(ε) Αντίγραφα των στοιχείων, εντύπων, πιστοποιητικών 

και αποδείξεων που σχετίζονται µε το δηµόσιο 

πλειστηριασµό που διενεργείται µε βάση το εδάφιο 

18, εφόσον εφαρµόζεται. 

  

            (8) Η Αστυνοµία κατακρατεί και φυλάσσει κάθε όχηµα που 

παραλαµβάνει σύµφωνα µε το εδάφιο (6) του παρόντος 

άρθρου, σε στεγασµένο χώρο που η ίδια επιλέγει, υπό 

συνθήκες που διασφαλίζουν, στο µέτρο του λογικά 

αναµενόµενου, ότι το όχηµα δεν θα υποστεί ζηµιά από 

συνήθη καιρικά φαινόµενα ή από κακόβουλη ενέργεια. 
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            (9) Εφόσον η Αστυνοµία παραλάβει το όχηµα σύµφωνα µε 

το εδάφιο (6) του παρόντος Άρθρου, ειδοποιεί το Τµήµα 

Οδικών Μεταφορών, το οποίο, ανάλογα µε την 

περίπτωση, εφαρµόζει τις διατάξεις του εδαφίου (10) του 

παρόντος Άρθρου ή ενηµερώνει την αρµόδια αρχή 

εγγραφής οχηµάτων της χώρας προέλευσης του 

οχήµατος -  

(α) ότι αυτό παραλήφθηκε και κατακρατείται από τις 

Αρχές της ∆ηµοκρατίας, 

(β) για τη διαδικασία που ακολουθείται κατά περίπτωση 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 

  

            (10) Εφόσον το όχηµα που παραλήφθηκε σύµφωνα µε το 

εδάφιο (6) εµπίπτει στην κατηγορία (α) του εδαφίου (2) 

του παρόντος Άρθρου, το Τµήµα Οδικών Μεταφορών, 

ελλείψει των πραγµατικών στοιχείων του οχήµατος που 

θα καθιστούσε δυνατή την ενηµέρωση της αρµόδιας 

αρχής εγγραφής οχηµάτων της χώρας προέλευσης του 

οχήµατος, εκδίδει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του µε 

όσα στοιχεία υπάρχουν για το όχηµα, όπως την 

περιγραφή του και το χρόνο άφιξης του στη ∆ηµοκρατία, 

στην οποία ενηµερώνει κάθε ενδιαφερόµενο για τη 

διαδικασία που ακολουθείται κατά περίπτωση σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

  

            (11) Εφόσον το Τµήµα Οδικών Μεταφορών ενηµερώσει την 

αρµόδια αρχή εγγραφής οχηµάτων της χώρας 

προέλευσης του οχήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

εδαφίου (9) ή, ανάλογα µε την περίπτωση, εφαρµόσει τις 

διατάξεις του εδαφίου (10) του παρόντος Άρθρου, το 

Τµήµα Οδικών Μεταφορών ειδοποιεί την Αστυνοµία για 
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την ηµεροµηνία ενηµέρωσης και παρέχεται, αποκλειστικά, 

προθεσµία έξι µηνών από την εν λόγω ηµεροµηνία, στον 

εγγεγραµµένο στη χώρα προέλευσης του οχήµατος 

ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο του ή σε πρόσωπο στο οποίο 

νόµιµα περιήλθε η ιδιοκτησία του οχήµατος, 

περιλαµβανοµένης ασφαλιστικής εταιρείας που 

αποζηµίωσε τον εν λόγω ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο του, να 

ζητήσει να παραλάβει το όχηµα από την Αστυνοµία, 

νοουµένου ότι προσκοµιστούν σε αυτήν επαρκή στοιχεία 

που να αποδεικνύουν τη νόµιµη κατοχή του οχήµατος 

από το πρόσωπο που ζητά να το παραλάβει, τα οποία 

µπορεί να περιλαµβάνουν -  

(α) το Πιστοποιητικό Εγγραφής του οχήµατος στη χώρα 

προέλευσης του, 

(β) έγγραφα που χρησιµοποιούνται στη χώρα 

προέλευσης του οχήµατος ως απόδειξη 

µεταβίβασης της ιδιοκτησίας του οχήµατος στο 

πρόσωπο που το διεκδικεί µε βάση το παρόν 

εδάφιο, 

(γ) έγγραφα που χρησιµοποιούνται στη χώρα 

προέλευσης του οχήµατος ως απόδειξη ότι ο 

εγγεγραµµένος στη χώρα προέλευσης του 

οχήµατος ιδιοκτήτης αποζηµιώθηκε από 

ασφαλιστική εταιρεία και µεταβίβασε ή παραχώρησε 

την ιδιοκτησία του οχήµατος σε αυτήν: 

Νοείται ότι, το αποκλειστικό δικαίωµα των έξι µηνών 

που παραχωρείται µε βάση το παρόν εδάφιο δεν 

αποστερεί το δικαίωµα στον εγγεγραµµένο στη χώρα 

προέλευσης του οχήµατος ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο του ή 

σε πρόσωπο στο οποίο νόµιµα περιήλθε η ιδιοκτησία του 

οχήµατος, περιλαµβανοµένης ασφαλιστικής εταιρείας που 

αποζηµίωσε τον εν λόγω ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο του, να 

ζητήσει να παραλάβει το όχηµα από την Αστυνοµία και 

µετά τη λήξη της περιόδου των έξι µηνών, νοουµένου ότι 

δεν εκδόθηκε δικαστικό διάταγµα µε βάση το εδάφιο (15) 

ή το όχηµα δεν πωλήθηκε σε δηµόσιο πλειστηριασµό µε 



9 
 

 

βάση το εδάφιο (18) του παρόντος Άρθρου. 

  

            (12) Όταν η Αστυνοµία παραδώσει όχηµα σύµφωνα µε το 

εδάφιο (11) του παρόντος Άρθρου, φυλάσσει στο φάκελο 

του οχήµατος αντίγραφα των στοιχείων που 

παρουσιάστηκαν µε βάση το εν λόγω εδάφιο και 

ενηµερώνει το Τµήµα Οδικών Μεταφορών για την 

παράδοση του οχήµατος και για τα στοιχεία του 

προσώπου που το παρέλαβε ως ο νόµιµος ιδιοκτήτης 

του, το δε Τµήµα Οδικών Μεταφορών επιτρέπει πλέον 

οποιαδήποτε µελλοντική πράξη σχετική µε το όχηµα, 

όπως την εγγραφή και µεταβίβαση του, εκτός εάν το 

όχηµα εµπίπτει στην κατηγορία (α) του εδαφίου (2) του 

παρόντος Άρθρου. 

  

            (13) Το πρόσωπο που παραλαµβάνει όχηµα σύµφωνα µε το 

εδάφιο (11) του παρόντος Άρθρου υπογράφει, πριν 

παραλάβει το όχηµα -  

(α) έντυπο παραλαβής οχήµατος στο οποίο 

περιλαµβάνεται περιγραφή του οχήµατος στην 

κατάσταση που βρίσκεται κατά την παραλαβή του, 

και  

(β) αποποίηση από οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση από 

τις Αρχές της ∆ηµοκρατίας, περιλαµβανοµένης και 

αποποίησης χρηµατικών διεκδικήσεων λόγω 

ενδεχόµενης αποµείωσης της αξίας του οχήµατος 

κατά τη διάρκεια της περιόδου κατακράτησης και 

φύλαξης του από τις Αρχές της ∆ηµοκρατίας.  

  

            (14) Εάν παρέλθει η περίοδος των έξι µηνών που αναφέρεται 

στο εδάφιο (11) του παρόντος Άρθρου και το όχηµα δεν 

διεκδικηθεί, το πρόσωπο που το εισήγαγε ή το µετέφερε 

στη ∆ηµοκρατία εφόσον το όχηµα δεν έχει εγγραφεί στο 
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µητρώο του Εφόρου ή το πρόσωπο που παρουσιάζεται 

στο µητρώο του Εφόρου ως ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης 

εάν το όχηµα έχει εγγραφεί, δύναται, εντός προθεσµίας 

τριών µηνών, να διεκδικήσει την κατοχή του οχήµατος σε 

∆ικαστήριο.  

  

            (15) ∆ικαστήριο δύναται να αποδώσει, µε έκδοση δικαστικού 

διατάγµατος, την κατοχή του οχήµατος σε πρόσωπο που 

αναφέρεται στο εδάφιο (14) του παρόντος Άρθρου αν 

πειστεί ότι το πρόσωπο αυτό ήταν καλόπιστος αγοραστής 

για την αξία του οχήµατος που το αγόρασε σε συνθήκες 

ανοικτής αγοράς χωρίς γνώση της κατάστασης του ως 

κλοπιµαίο όχηµα, όπου γνώση θεωρείται η γνώση που 

µπορεί να αποκτηθεί από ένα λογικό πρόσωπο που θα 

προέβαινε στη λογικά αναµενόµενη δέουσα έρευνα για το 

όχηµα που θα αγόραζε.  

  

            (16) Εφόσον παρουσιαστεί στην Αστυνοµία δικαστικό 

διάταγµα που αναφέρεται στο εδάφιο (15) του παρόντος 

Άρθρου, η Αστυνοµία φυλάσσει στο φάκελο του οχήµατος 

αντίγραφο του εν λόγω διατάγµατος, παραδίδει το όχηµα 

στο πρόσωπο που αναφέρεται στο δικαστικό διάταγµα 

και ενηµερώνει το Τµήµα Οδικών Μεταφορών για την 

παράδοση του οχήµατος και για τα στοιχεία του 

προσώπου που το παρέλαβε, το δε Τµήµα Οδικών 

Μεταφορών επιτρέπει πλέον οποιαδήποτε µελλοντική 

πράξη σχετική µε το όχηµα, όπως την εγγραφή και 

µεταβίβαση του, εκτός εάν το όχηµα εµπίπτει στην 

κατηγορία (α) του εδαφίου (2) του παρόντος Άρθρου. 

  

            (17) Το πρόσωπο που παραλαµβάνει όχηµα σύµφωνα µε το 

εδάφιο (16) του παρόντος Άρθρου καταβάλλει, σε 

περίπτωση που το όχηµα εµπίπτει στις διατάξεις του 

εδαφίου (5) του παρόντος Άρθρου, τέλος χιλίων Ευρώ και 
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υπογράφει, πριν παραλάβει το όχηµα -  

(α) έντυπο παραλαβής οχήµατος στο οποίο 

περιλαµβάνεται περιγραφή του οχήµατος στην 

κατάσταση που βρίσκεται κατά την παραλαβή του, 

και  

(β) αποποίηση από οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση από 

τις Αρχές της ∆ηµοκρατίας, περιλαµβανοµένης και 

αποποίησης χρηµατικών διεκδικήσεων λόγω 

ενδεχόµενης αποµείωσης της αξίας του οχήµατος 

κατά τη διάρκεια της περιόδου κατακράτησης και 

φύλαξης του από τις Αρχές της ∆ηµοκρατίας. 

  

            (18) Εάν παρέλθει η περίοδος των τριών µηνών που 

αναφέρεται στο εδάφιο (14) και δεν εκδοθεί διάταγµα 

δικαστηρίου που αναφέρεται στο εδάφιο (15) του 

παρόντος Άρθρου η Αστυνοµία πωλεί το όχηµα σε 

δηµόσιο πλειστηριασµό. 

  

 

 

 

 

 

 

           (19) Για κάθε όχηµα που πωλείται σε πλειστηριασµό µε βάση 

το εδάφιο (18) του παρόντος Άρθρου εφαρµόζονται τα 

ακόλουθα: 

(α) Εκδίδεται ανακοίνωση για ενηµέρωση των 

ενδεχόµενων αγοραστών του οχήµατος ότι αυτό 

παραλήφθηκε ως κλοπιµαίο όχηµα από τις Αρχές 

της ∆ηµοκρατίας και ότι εφαρµόζονται για αυτό οι 

διατάξεις του παρόντος Νόµου και ειδικότερα οι 

διατάξεις του παρόντος εδαφίου. 

(β) Σε περίπτωση που το προς πλειστηριασµό όχηµα 

εµπίπτει στην κατηγορία (α) του εδαφίου (2) του 

παρόντος Άρθρου, πωλείται ως Όχηµα στο Τέλος 

του Κύκλου Ζωής του, κατά την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί των Οχηµάτων 

στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόµο του 2003 157(Ι) του 2013 
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και δεν επιτρέπεται η επαναχρησιµοποίηση 

οποιουδήποτε εξαρτήµατος, συστήµατος ή 

κατασκευαστικού στοιχείου του οχήµατος όπως 

αυτό πωλείται στον πλειστηριασµό, το δε 

Πιστοποιητικό Καταστροφής που εκδίδεται για το 

όχηµα µε βάση τον εν λόγω Νόµο, περιλαµβάνει 

µόνο την περιγραφή και αναφορά στα στοιχεία του 

πλειστηριασµού µέσω του οποίου πωλήθηκε το 

όχηµα. 

(γ) Σε περίπτωση που το προς πλειστηριασµό όχηµα 

εµπίπτει στις κατηγορίες (β) ή (γ) του εδαφίου (2) 

του παρόντος Άρθρου, ο αγοραστής του στη 

δηµοπρασία δύναται να το εγγράψει στο όνοµα του 

στο µητρώο του Εφόρου υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

(ι) Ο αγοραστής στον πλειστηριασµό ή 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο 

µεταβιβαστεί το όχηµα δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως καλόπιστος αγοραστής όπως 

καθορίζεται στο εδάφιο 15 του παρόντος 

Άρθρου. 

(ιι) Σε περίπτωση που, οποτεδήποτε, πριν ή µετά 

την εγγραφή του οχήµατος στο µητρώο του 

Εφόρου, το όχηµα διεκδικηθεί µέσω 

δικαστηρίου από τον εγγεγραµµένο στη χώρα 

προέλευσης του οχήµατος ιδιοκτήτη ή 

εκπρόσωπο του ή από πρόσωπο στο οποίο 

νόµιµα περιήλθε η ιδιοκτησία του οχήµατος, 

περιλαµβανοµένης ασφαλιστικής εταιρείας 

που αποζηµίωσε τον εν λόγω ιδιοκτήτη ή 

εκπρόσωπο του, και δικαστήριο αποφασίσει 

και εκδώσει σχετικό δικαστικό διάταγµα µε το 

οποίο να καθορίζει ότι το όχηµα πρέπει να 

επιστραφεί στο πρόσωπο που καθορίζεται 

στο εν λόγω διάταγµα, ο αγοραστής στον 

πλειστηριασµό ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο στο οποίο µεταβιβαστεί το όχηµα 
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δεν έχει δικαίωµα και αποποιείται από 

οποιαδήποτε διεκδίκηση από τις Αρχές της 

∆ηµοκρατίας, περιλαµβανοµένης 

οποιασδήποτε χρηµατικής διεκδίκησης για 

έξοδα, ζηµιά ή για επιστροφή χρηµάτων που 

καταβλήθηκαν για την αγορά του οχήµατος, 

ανεξάρτητα του χρόνου από την ηµέρα του 

πλειστηριασµού µέχρι την έκδοση του 

διατάγµατος που αναφέρεται στην παρούσα 

υποπαράγραφο.  

(ιιι) Σε κάθε µελλοντική µεταβίβαση της 

ιδιοκτησίας του οχήµατος, ο νέος 

εγγεγραµµένος στο µητρώο του Εφόρου 

ιδιοκτήτης θα ενηµερώνεται από το Τµήµα 

Οδικών Μεταφορών, πριν γίνει η µεταβίβαση 

του οχήµατος, για το ιστορικό του οχήµατος 

και για τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 

στις υποπαραγράφους (ι) και (ιι) της 

παρούσας παραγράφου, το δε πιστοποιητικό 

εγγραφής του οχήµατος θα φέρει σχετική 

ένδειξη ότι το όχηµα δηλώθηκε ως κλοπιµαίο. 

  

            (20) Το πρόσωπο που παραλαµβάνει όχηµα που αγοράστηκε 

σε πλειστηριασµό σύµφωνα µε το εδάφιο (19) του 

παρόντος Άρθρου καταβάλλει, σε περίπτωση που το 

όχηµα εµπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (5) και δεν 

εµπίπτει στην κατηγορία (α) του εδαφίου (2) του 

παρόντος Άρθρου, τέλος χιλίων Ευρώ ανεξάρτητα από το 

ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά του οχήµατος στον 

πλειστηριασµό και υπογράφει, πριν παραλάβει το όχηµα - 

(α) έντυπο παραλαβής οχήµατος στο οποίο 

περιλαµβάνεται περιγραφή του οχήµατος στην 

κατάσταση που βρίσκεται κατά την παραλαβή του, 

(β) αποποίηση από οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση από 

τις Αρχές της ∆ηµοκρατίας, περιλαµβανοµένης και 
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αποποίησης χρηµατικών διεκδικήσεων λόγω 

ενδεχόµενης αποµείωσης της αξίας του οχήµατος 

κατά τη διάρκεια της περιόδου κατακράτησης και 

φύλαξης του από τις Αρχές της ∆ηµοκρατίας, και 

(γ) δήλωση ότι ήταν σε γνώση του η ανακοίνωση που 

εκδίδεται µε βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου 

(19) και ότι γνωρίζει το περιεχόµενο, ανάλογα µε 

την περίπτωση, των παραγράφων (β) και (γ) του εν 

λόγω εδαφίου. 

  

            (21) Σε περίπτωση που µετά τον πλειστηριασµό που 

διενεργείται µε βάση το εδάφιο (18) του παρόντος 

Άρθρου, δεν καταστεί δυνατή η πώληση οχήµατος που 

δηµοπρατήθηκε, διενεργείται εκ νέου πλειστηριασµός 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και, εφόσον το 

ίδιο όχηµα δεν πωληθεί, αυτό πωλείται, µέσω νέου 

πλειστηριασµού, ως Όχηµα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής 

του, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον 

περί των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους 

Νόµο του 2003 και δεν επιτρέπεται η 

επαναχρησιµοποίηση οποιουδήποτε εξαρτήµατος, 

συστήµατος ή κατασκευαστικού στοιχείου του οχήµατος 

όπως αυτό πωλείται στον πλειστηριασµό, ανεξάρτητα 

από την κατηγορία που εµπίπτει το όχηµα µε βάση το 

εδάφιο (2) του παρόντος Άρθρου, το δε Πιστοποιητικό 

Καταστροφής που εκδίδεται για το όχηµα, µε βάση τον εν 

λόγω Νόµο, αν αυτό εµπίπτει στην κατηγορία (α) του 

εδαφίου (2) του παρόντος Άρθρου, περιλαµβάνει µόνο 

την περιγραφή και τα στοιχεία ταυτότητας που φαίνονται 

στο όχηµα.  

  

            (22) Όταν η Αστυνοµία παραδώσει όχηµα σύµφωνα µε το 

εδάφιο (20) του παρόντος Άρθρου, φυλάσσει στο φάκελο 

του οχήµατος τα έγγραφα που αναφέρονται στο εν λόγω 

εδάφιο και ενηµερώνει το Τµήµα Οδικών Μεταφορών για 
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την παράδοση του οχήµατος και για τα στοιχεία του 

προσώπου που το παρέλαβε, το δε Τµήµα Οδικών 

Μεταφορών επιτρέπει πλέον οποιαδήποτε µελλοντική 

πράξη σχετική µε το όχηµα, όπως την εγγραφή και 

µεταβίβαση του, εκτός εάν το όχηµα εµπίπτει στην 

κατηγορία (α) του εδαφίου (2) του παρόντος Άρθρου. 

  

            (23) Το πρόσωπο που εισήγαγε ή µετέφερε κλοπιµαίο όχηµα 

στη ∆ηµοκρατία και αναφέρεται στα εδάφια (3) ή (4) του 

παρόντος Άρθρου ή, ανάλογα µε την περίπτωση, το 

πρόσωπο που παρουσιάζεται στο µητρώο του Εφόρου 

ως ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης και αναφέρεται στο 

εδάφιο (5) του παρόντος Άρθρου, δύναται, µε δικά του 

έξοδα και διευθετήσεις, να προβεί σε διακανονισµό µε τον 

εγγεγραµµένο στη χώρα προέλευσης του κλοπιµαίου 

οχήµατος ιδιοκτήτη ή µε εκπρόσωπο του ή µε το  

πρόσωπο στο οποίο νόµιµα περιήλθε η ιδιοκτησία του 

οχήµατος, περιλαµβανοµένης ασφαλιστικής εταιρείας που 

αποζηµίωσε τον εν λόγω ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο του και 

να λάβει δικαίωµα να του παραδοθεί το όχηµα από την 

Αστυνοµία νοουµένου ότι -  

(α) προσκοµιστεί στην Αστυνοµία, τουλάχιστον 7 

ηµερολογιακές µέρες πριν την ηµέρα 

πλειστηριασµού που αναφέρεται στο εδάφιο (18) 

του παρόντος Άρθρου, βεβαίωση που εκδίδεται 

από το Τµήµα Οδικών Μεταφορών ότι µε βάση τα 

στοιχεία που κατέχει σύµφωνα µε την αρµόδια αρχή 

εγγραφής του οχήµατος στη χώρα προέλευσης του, 

το όχηµα έπαψε να είναι δηλωµένο ως κλοπιµαίο, 

(β) προσκοµιστεί στην Αστυνοµία, τουλάχιστον 7 

ηµερολογιακές µέρες πριν την ηµέρα 

πλειστηριασµού που αναφέρεται στο εδάφιο (18) 

του παρόντος Άρθρου, βεβαίωση από τον 

εγγεγραµµένο στη χώρα προέλευσης του 

κλοπιµαίου οχήµατος ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο 

του ή το πρόσωπο στο οποίο νόµιµα περιήλθε η 
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ιδιοκτησία του οχήµατος, περιλαµβανοµένης 

ασφαλιστικής εταιρείας που αποζηµίωσε τον εν 

λόγω ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο του, ότι έγινε ο 

σχετικός διακανονισµός και το όχηµα ανήκει πλέον 

στο πρόσωπο που αναφέρεται στη βεβαίωση, 

(γ) το πρόσωπο που θα παραλάβει το όχηµα 

καταβάλλει, σε περίπτωση που το όχηµα εµπίπτει 

στις διατάξεις του εδαφίου (5) του παρόντος 

Άρθρου, τέλος χιλίων Ευρώ και υπογράψει έντυπο 

παραλαβής οχήµατος στο οποίο περιλαµβάνεται 

περιγραφή του οχήµατος στην κατάσταση που 

βρίσκεται κατά την παραλαβή του, και 

(δ) το πρόσωπο που θα παραλάβει το όχηµα 

υπογράψει αποποίηση από οποιαδήποτε άλλη 

διεκδίκηση από τις Αρχές της ∆ηµοκρατίας, 

περιλαµβανοµένης και αποποίησης χρηµατικών 

διεκδικήσεων λόγω ενδεχόµενης αποµείωσης της 

αξίας του οχήµατος κατά τη διάρκεια της περιόδου 

κατακράτησης και φύλαξης του από τις Αρχές της 

∆ηµοκρατίας. 

  

            (24) Όταν η Αστυνοµία παραδώσει όχηµα σύµφωνα µε το 

εδάφιο (23) του παρόντος Άρθρου, φυλάσσει στο φάκελο 

του οχήµατος τα έγγραφα που αναφέρονται στο εν λόγω 

εδάφιο και ενηµερώνει το Τµήµα Οδικών Μεταφορών για 

την παράδοση του οχήµατος και για τα στοιχεία του 

προσώπου που το παρέλαβε, το δε Τµήµα Οδικών 

Μεταφορών επιτρέπει πλέον οποιαδήποτε µελλοντική 

πράξη σχετική µε το όχηµα, όπως την εγγραφή και 

µεταβίβαση του, εκτός εάν το όχηµα εµπίπτει στην 

κατηγορία (α) του εδαφίου (2) του παρόντος Άρθρου. 

  

            (25) Όχηµα που εµπίπτει στην κατηγορία (α) του εδαφίου (2) 

του παρόντος Άρθρου µπορεί να εγγραφεί στο µητρώο 
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του Εφόρου, µόνο εάν -  

(α) µετά από τεχνικές εξετάσεις διαπιστωθεί η 

πραγµατική ταυτότητα του οχήµατος, 

(β) ο κατασκευαστής του οχήµατος ή ο αντιπρόσωπος 

του στη ∆ηµοκρατία εξετάσει το όχηµα και 

διαπιστώσει την πραγµατική του ταυτότητα, 

(γ) ο κατασκευαστής του οχήµατος ή ο αντιπρόσωπος 

του στη ∆ηµοκρατία ετοιµάσει έκθεση µε τα 

ευρήµατα του, στην οποία να φαίνεται ο 

πραγµατικός αριθµός πλαισίου του οχήµατος, 

(δ) προσκοµιστεί στο Τµήµα Οδικών Μεταφορών, 

βεβαίωση από τον εγγεγραµµένο στη χώρα 

προέλευσης του οχήµατος µε τη διαπιστωθείσα 

πραγµατική ταυτότητα ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο 

του ή το πρόσωπο στο οποίο νόµιµα περιήλθε η 

ιδιοκτησία του οχήµατος, περιλαµβανοµένης 

ασφαλιστικής εταιρείας που αποζηµίωσε τον εν 

λόγω ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο του, ότι έγινε σχετικός 

διακανονισµός και το όχηµα ανήκει πλέον στο 

πρόσωπο που αναφέρεται στη βεβαίωση, 

(ε) µε βάση τα στοιχεία που κατέχει το Τµήµα Οδικών 

Μεταφορών σύµφωνα µε την αρµόδια αρχή 

εγγραφής του οχήµατος στη χώρα προέλευσης του, 

το όχηµα έπαψε να είναι δηλωµένο ως κλοπιµαίο, 

(στ) δοθεί σχετική οδηγία από το Τµήµα Οδικών 

Μεταφορών για επαναχάραξη του πραγµατικού 

αριθµού πλαισίου του οχήµατος, 

(ζ) ο πραγµατικός αριθµός πλαισίου του οχήµατος 

επαναχαραχτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

Τµήµατος Οδικών Μεταφορών και τούτο 

επιβεβαιωθεί από το εν λόγω Τµήµα: 

Νοείται ότι οι ενέργειες για τις διαδικασίες που 

αναφέρονται στο παρόν εδάφιο γίνονται µε διευθετήσεις 
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και έξοδα του προσώπου που επιθυµεί την εγγραφή του 

οχήµατος στο όνοµα του στο µητρώο του Εφόρου ή, 

εφόσον το όχηµα είναι ήδη εγγεγραµµένο, του προσώπου 

που παρουσιάζεται στο µητρώο του Εφόρου ως ο 

εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης ή εκπροσώπων τους. 

  

            (26) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (25) του 

παρόντος Άρθρου, το Τµήµα Οδικών Μεταφορών δεν 

εγγράφει κλοπιµαίο όχηµα και, αν το όχηµα είναι ήδη 

εγγεγραµµένο δεν αφαιρεί περιορισµό στο 

µηχανογραφικό του σύστηµα ώστε το όχηµα να µην 

µπορεί να µεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο, σε 

οποιαδήποτε περίπτωση απόδοσης της κατοχής του 

οχήµατος από δικαστήριο κλοπιµαίου οχήµατος σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαµβανοµένου και 

καλόπιστου αγοραστή, εκτός εάν -  

(α) η απόδοση της κατοχής έγινε µε βάση το εδάφιο 

(15) του παρόντος Άρθρου, ή 

(β)(ι) προσκοµιστεί στο Τµήµα Οδικών Μεταφορών 

βεβαίωση από τον εγγεγραµµένο στη χώρα 

προέλευσης του κλοπιµαίου οχήµατος ιδιοκτήτη ή 

τον εκπρόσωπο του ή το πρόσωπο στο οποίο 

νόµιµα περιήλθε η ιδιοκτησία του οχήµατος, 

περιλαµβανοµένης ασφαλιστικής εταιρείας που 

αποζηµίωσε τον εν λόγω ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο 

του, ότι έγινε σχετικός διακανονισµός και το όχηµα 

ανήκει πλέον στο πρόσωπο που αναφέρεται στη 

βεβαίωση, και 

    (ιι) µε βάση τα στοιχεία που κατέχει το Τµήµα Οδικών 

Μεταφορών σύµφωνα µε την αρµόδια αρχή 

εγγραφής του οχήµατος στη χώρα προέλευσης του, 

το όχηµα έπαψε να είναι δηλωµένο ως κλοπιµαίο. 

  

            (27) Περιορισµοί που το Τµήµα Οδικών Μεταφορών θέτει στο 
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µηχανογραφικό του σύστηµα ώστε όχηµα που εµπίπτει 

στην κατηγορία (α) του εδαφίου (2) του παρόντος Άρθρου 

να µην µπορεί να εγγραφεί στο µητρώο του Εφόρου ή να 

µεταβιβαστεί, δεν πρέπει να εµποδίζουν νόµιµες πράξεις 

που γίνονται για όχηµα που φέρει τον πραγµατικό αριθµό 

πλαισίου που χρησιµοποιήθηκε και παραχαράχθηκε στο 

κλοπιµαίο όχηµα για το οποίο τέθηκε περιορισµός στο 

µηχανογραφικό σύστηµα του Τµήµατος Οδικών 

Μεταφορών. 

  

            (28) Πρόσωπο που εισήγαγε ή µετέφερε στη ∆ηµοκρατία 

κλοπιµαίο όχηµα ή πρόσωπο που παρουσιάζεται στο 

µητρώο του ως ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης κλοπιµαίου 

οχήµατος ή εκπρόσωπος τους ή πρόσωπο το οποίο 

αποκτά µε οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε συµφέρον 

σχετικά µε το κλοπιµαίο όχηµα που σχετίζεται µε τέτοιο 

πρόσωπο, περιλαµβανοµένης ασφαλιστικής εταιρείας 

που κατέβαλε αποζηµίωση σε τέτοιο πρόσωπο, δεν 

δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης λόγω της 

κατακράτησης του οχήµατος από τις Αρχές της 

∆ηµοκρατίας που γίνεται µε βάση το παρόν Άρθρο ή 

λόγω ενδεχόµενης αποµείωσης της αξίας του οχήµατος 

κατά τη διάρκεια της περιόδου κατακράτησης και φύλαξης 

του από τις Αρχές της ∆ηµοκρατίας. 

  

            (29) Τα τέλη που εισπράττονται µε βάση το παρόν Άρθρο και 

όλα τα έσοδα από πλειστηριασµό κατατίθενται στο πάγιο 

ταµείο της ∆ηµοκρατίας. 

  

            (30) Το παρόν Άρθρο δεν εφαρµόζεται για όχηµα το οποίο 

έχει ήδη εγγραφεί στο µητρώο του Εφόρου πριν την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου. 
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            (31) Το παρόν Άρθρο δεν εφαρµόζεται για όχηµα το οποίο 

κλάπηκε στη ∆ηµοκρατία και δηλώνεται ως κλοπιµαίο στη 

∆ηµοκρατία. 

  

            (32) Το παρόν Άρθρο εφαρµόζεται ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε έρευνα ή ποινική διαδικασία που διεξάγεται 

αναφορικά µε την καθ’ αυτό κλοπή του οχήµατος. 

  

            (33)(α) Πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (3) ή στο εδάφιο (4) ή στην παράγραφο (γ) του 

εδαφίου (5), το οποίο παρά την ειδοποίηση που έλαβε µε 

βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) ή το εδάφιο (4) 

ή την παράγραφο (γ) του εδαφίου (5) αντίστοιχα, 

πωλήσει, αποξενώσει ή µε οποιοδήποτε τρόπο διαθέσει 

σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το όχηµα για το οποίο 

έλαβε την ειδοποίηση, διαπράττει αδίκηµα και, σε 

περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο 

που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που 

δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες Ευρώ ή και στις δύο 

αυτές ποινές. 

               (β) Πρόσωπο που οφείλει, µε βάση την υποπαράγραφο (ιι) 

της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) να καταβάλει το 

αναφερόµενο στην εν λόγω υποπαράγραφο τέλος και δεν 

το καταβάλλει διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση 

καταδίκης, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες Ευρώ. 

               (γ) Πρόσωπο που αρνείται να παραδώσει όχηµα στην 

Αστυνοµία σύµφωνα µε το εδάφιο (6) του παρόντος 

Άρθρου διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης, 

υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει 

τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει 

τις τρεις χιλιάδες Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. 

               (δ) Εφόσον διαπιστωθεί επαναχρησιµοποίηση οποιουδήποτε 
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εξαρτήµατος, συστήµατος ή κατασκευαστικού στοιχείου 

οχήµατος κατά παράβαση της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (19) ή του εδαφίου (21) του παρόντος Άρθρου, 

το πρόσωπο που έκδωσε το Πιστοποιητικό Καταστροφής 

για το όχηµα διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση 

καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες Ευρώ ή και στις δύο αυτές 

ποινές. 

               (ε) Σε περίπτωση που διαπράττεται αδίκηµα από νοµικό 

πρόσωπο µε βάση το παρόν Άρθρο, κάθε φυσικό 

πρόσωπο το οποίο αντιπροσωπεύει το εν λόγω νοµικό 

πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου και 

κάθε διευθυντής ή µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

διευθύνων σύµβουλος ή γραµµατέας ή άλλος 

αξιωµατούχος του εν λόγω νοµικού προσώπου ή 

οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο εµφανίζεται ή 

εµφανιζόταν να κατέχει οποιαδήποτε από τις 

προαναφερθείσες στην παρούσα παράγραφο ιδιότητες το 

οποίο εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση 

πράξης που συνιστά το αδίκηµα είναι ένοχο του 

αδικήµατος αυτού ανεξάρτητα από την ευθύνη του 

νοµικού προσώπου και, σε περίπτωση καταδίκης, 

υπόκειται στις ποινές που καθορίζονται για το εν λόγω 

αδίκηµα. 

 

 


