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Εξ. ε̟είγον

Προς: Πίνακας α̟οδεκτών

: Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4599/2019 (Α’ 40) «∆οκιµασία ̟ροσόντων και
συµ̟εριφοράς υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης
οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις»
40/04
: α. Ο ν. 4599/2019 (A’’ 40/04-03-2019)
β.. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/20038/2212/19-03-2019
Α3/20038/2212/19
2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 6ΑΛΧ465ΧΘΞ-7ΡΕ)
6ΑΛΧ465ΧΘΞ
του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
γ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07-03-2019
19023/2039/07
2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 9Ο57465ΧΘΞ9Ο57465ΧΘΞ
ΖΩ0) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών

Σε συνέχεια των
ων ανωτέρω σχετικών σας ενηµερώνουµε ότι το Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών και
Μεταφορών συνεργάστηκε µε τα αρµόδια Υ̟ουργεία και όλους τους εµ̟λεκόµενους φορείς για την
άµεση υλο̟οίηση των ρυθµίσεων του ν. 4599/2019 (Α’ 40) κατά τη διάρκεια των µεταβατικών
σταδίων του µέχρι την ̟λήρη εφαρµογή του νέου συστήµατος διενέργειας δοκιµασιών ̟ροσόντων
και συµ̟εριφοράς ό̟ως αυτή ̟ροβλέ̟εται στις διατάξεις του νόµου.
Αναφορικά µε τη νεοθεσ̟ισθείσα ρύθµιση της ̟αρ. 10 του άρθρου 4 του νόµου, µετά α̟ό
συνάντηση στο Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών
Υ̟οδοµών και Μεταφορών µε το αρµόδιο θεσµικό όργανο
εκ̟ροσώ̟ησης των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα [Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)] ,για το µεταβατικό στάδιο των δώδεκα (12) ̟ρώτων µηνών α̟ό την έναρξη
ισχύος του νόµου,, οι ασφαλιστικές εταιρείες
εταιρείες θα ̟αρέχουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:
1.. Oι τρίτοι ζηµιωθέντες α̟ό τροχαίο ατύχηµα ̟ου ̟ροκάλεσε ο εκ̟αιδευόµενος οδηγός µε το
εκ̟αιδευτικό όχηµα θα καλύ̟τονται, ό̟ως ίσχυε µέχρι ̟ρότινος, α̟ό την ειδική ασφάλιση αστικής
ευθύνης α̟ό την κυκλοφορία εκ̟αιδευτικού οχήµατος.
2.. Η α̟οκατάσταση τυχόν υλικών ζηµιών του ίδιου του οχήµατος του εκ̟αιδευτή κατά τη διάρκεια
της εξέτασης των υ̟οψήφιων οδηγών µ̟ορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά µε την ̟αροχή ασφάλισης
ιδίων ζηµιών για κάθε όχηµα του εκ̟αιδευτή,
εκ̟αιδε
σύµφωνα µε όρους (̟.χ. α̟αλλαγή) ̟ου θα
συµφωνηθούν µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Εξυ̟ακούεται ότι και στην ̟ερί̟τωση αυτή, η
ασφαλιστική κάλυψη δίδεται µε τους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ̟αρέχεται η ασφάλιση αστικής
ευθύνης α̟ό την κυκλοφορία του εκ̟αιδευτικού
ε
οχήµατος.
3. Στην κάλυψη των ιδίων ζηµιών του εκ̟αιδευτικού οχήµατος µ̟ορεί να ̟ροστεθεί όρος – ε̟έκταση
κάλυψης της α̟ώλειας εισοδήµατος του εκ̟αιδευτή µέχρι την ε̟ισκευή του οχήµατός του για
χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός, σύµφωνα µε τους όρους
όρους ̟ου θα συµφωνηθούν µεταξύ των
συµβαλλοµένων. Όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις θα ̟αρέχονται α̟ό τις ασφαλιστικές
ε̟ιχειρήσεις κατό̟ιν εκτίµησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιµολόγησης.
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Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα ̟αρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειες σας µε σκο̟ό τον
̟ρογραµµατισµό της διενέργειας δοκιµασιών ̟ροσόντων υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆.Ο.Κ.Α.

Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ

Πίνακας α̟οδεκτών:
(µε ηλ. ταχ.)
Α̟οδέκτες για ενέργεια:
Περιφέρειες της χώρας
∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση:
Υ̟ουργείο Υ̟οδοµών & Μεταφορών
♦ Γραφείο Υ̟ουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
♦ Γραφείο Υφυ̟ουργού (yfyp@yme.gov.gr)
♦ Γενική Γραµµατεία Μεταφορών
▪ Γραφείο Γενικού Γραµµατέα (gg@yme.gov.gr)
▪ Πρ/µενο Γενικής ∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας (gdsmoa@yme.gov.gr)
♦ Σώµα Ε̟ιθεωρητών - Ελεγκτών (seeyme@yme.gov.gr)
Υ̟ουργείο Προστασίας Του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
∆/νση Τροχαίας Αστυνόµευσης (trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
Περιφέρειες της χώρας
♦ Γραφεία Περιφερειαρχών
♦ Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@eaee.gr, mfarantou@eaee.gr)
♦ Πανελλήνια Οµοσ̟ονδία Εκ̟αιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.) (omospondia2012@gmail.com)
♦ Οµοσ̟ονδία Εκ̟αιδευτών Υ̟οψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.) (o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com)
♦ Πανελλήνιος Σύλλογος Εκ̟αιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.) (info@driving.org.gr)
Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆.O.K.A.
▫ Τµήµα Β’
▫ Χρονολογικό αρχείο
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