
 
Αθήνα, 3 Μαίου 2019 

 

Υπόψη  

 Διευθυνόντων Συμβούλων 

 Γενικών Διευθυντών 

 Υπευθύνων Κλάδου Αυτοκινήτων 

 Νομικών Υπηρεσιών  

Κυρίες – Κύριοι, 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ Α΄ 40) 
ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

 

Σε συνέχεια των προηγούμενων με αριθμ. 23226/28.3.2019 και 23228/2.4.2019 εγκυκλίων της 

Ε.Α.Ε.Ε. σχετικά με το αναφερόμενο στην επικεφαλίδα θέμα, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας 

την από 24.4.2019 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών κ. Αθανάσιου Βούρδα (συν.1) προς 

τις αρμόδιες για τη διενέργεια εξετάσεων απόκτησης άδειας οδήγησης από υποψήφιους οδηγούς 

Περιφέρειες της χώρας, με την οποία τις ενημερώνει συνοπτικά για το είδος των ασφαλιστικών 

καλύψεων που πρέπει να περιέχουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 

10 του ν.4599/2019.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στις κυρίες Εύα 

Βαρουχάκη, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας & Διεθνών Σχέσεων (τηλ.: 210 3334106, email: 

varouchaki@eaee.gr) και Μαρία Φαράντου, Νομική Σύμβουλο (τηλ.: 210 3334136, email: 

mfarantou@eaee.gr). 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ 
Γενική Διευθύντρια  
 
Συν.:1 
ΜΦ/εκ 

Αριθμ. Πρωτ.: 217105/184 
Αριθμ. Φακ.:        014 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 23 243 
 
Προς τις Ασφαλιστικές 
Εταιρίες – Μέλη της Ένωσης 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 



 

 

     
   
 Με την ανωτέρω γ’ σχετικ
δέσµευσης εκ µέρους ασφαλιστικών εταιρειών
Ελλάδος (E.A.E.E.), για τις ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις ̟ου θα ̟αρέχονται α̟ό 
̟λαίσιο υλο̟οίησης της διάταξης της 
κατό̟ιν και της εκδόσεως της 
̟εριέλθει στην Υ̟ηρεσία µας, έχει αρχίσει
 
 Σύµφωνα και µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω 
καλύψεις ̟ου α̟αιτείται να εµ̟εριέχονται στα ασφαλιστήρια συµβόλαια 
̟ληρούνται τα οριζόµενα στην ως άνω διάταξη

� Eιδική ασφάλιση αστικής ευθύνης α̟ό την κυκλοφορία εκ̟αιδευτικού οχήµατος.
� Ασφάλιση ιδίων ζηµιών για κάθε 

µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών 
� Προσθήκη στην κάλυψη των ιδίων ζηµιών του εκ̟αιδευτικού οχήµατος όρ

κάλυψης της α̟ώλειας εισοδήµατος του εκ̟αιδε
οχήµατος για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός, 
συµβαλλοµένων µερών όρους

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

--------------------------------------
Ταχ. ∆/νση      : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.            : 10191, Πα̟άγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας 
Τηλέφωνο : 213 130 8487, 210 650 8487
Fax : 210 650 8518 
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr

 
Θέµα : Εφαρµογή της διάταξης 

ειδικών ασφαλιστικών 
Σχετ. : α. Ο ν. 4599/2019 (A

υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες 
διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις»
β. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/οικ. 
7ΧΜ∆465ΧΘΞ-Ξ8Ω) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
γ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/οικ. 25125/2663/01
ΩΚΩΛ465ΧΘΞ-Υ∆3) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
δ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. 216595/135/28
Ε.Α.Ε.Ε. σχετικά µε την ειδική ασφαλιστική κάλυψη υ̟οψηφίων οδηγών ̟ου 
̟ροβλέ̟ει ο ν. 4599/2019 (ΦΕΚ Α’ 40)»
ε. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/20038/2212/19
7ΡΕ) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
στ. Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07
9Ο57465ΧΘΞ-ΖΩ0) του

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

σχετική εγκύκλιο ενηµερωθήκατε, κατό̟ιν και σχετικής έγγραφης 
µέρους ασφαλιστικών εταιρειών - µελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 

τις ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις ̟ου θα ̟αρέχονται α̟ό 
της διάταξης της ̟αρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019 και 

ιν και της εκδόσεως της ανωτέρω β’ σχετικής, σύµφωνα µε ̟ληροφορίες ̟ου έχου
έχει αρχίσει η έκδοση των σχετικών ασφαλιστικών ̟ροϊόντων

Σύµφωνα και µε τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιο, οι 
εµ̟εριέχονται στα ασφαλιστήρια συµβόλαια 
ως άνω διάταξη νόµου, έγκεινται συνο̟τικά 

ιδική ασφάλιση αστικής ευθύνης α̟ό την κυκλοφορία εκ̟αιδευτικού οχήµατος.
σφάλιση ιδίων ζηµιών για κάθε εκ̟αιδευτικό όχηµα, σύµφωνα 

µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών όρους (̟.χ. α̟αλλαγή).  
άλυψη των ιδίων ζηµιών του εκ̟αιδευτικού οχήµατος όρ

κάλυψης της α̟ώλειας εισοδήµατος του εκ̟αιδευτή µέχρι την ε̟ισκευή του 
για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός, σύµφωνα µε συµφωνηθέντες 

συµβαλλοµένων µερών όρους. 

Πα̟άγου
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ & Α3/30634/3485

∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΩΝ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο∆ΗΓΩΝ 

-------------------------------------- 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Πίνακας α̟οδεκτών

Πα̟άγου   
  

8487, 210 650 8487   
  

c.mastoras@yme.gov.gr   
  

Εφαρµογή της διάταξης της ̟αρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) ̟ερί 
 καλύψεων  

A’ 40/04-03-2019) «∆οκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς 
υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες 
διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοι̟ές διατάξεις» 

µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/οικ. 29114/3261/10-04-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 
Ξ8Ω) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών 

µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/οικ. 25125/2663/01-04-2019 εγκύκλιος
Υ∆3) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών  

216595/135/28-03-2019 ε̟ιστολή της  Ε.Α.Ε.Ε.
σχετικά µε την ειδική ασφαλιστική κάλυψη υ̟οψηφίων οδηγών ̟ου 

̟ροβλέ̟ει ο ν. 4599/2019 (ΦΕΚ Α’ 40)» 
Η µε αριθµό ̟ρωτ. Α3/20038/2212/19-03-2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 6ΑΛΧ465ΧΘΞ

Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών 
αριθµό ̟ρωτ. Α3/Οικ. 19023/2039/07-03-2019 εγκύκλιο
ΖΩ0) του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών 

κατό̟ιν και σχετικής έγγραφης 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 

τις ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις ̟ου θα ̟αρέχονται α̟ό αυτές στο 
4599/2019 και ακολούθως, 

σύµφωνα µε ̟ληροφορίες ̟ου έχουν 
ασφαλιστικών ̟ροϊόντων. 

’ σχετική εγκύκλιο, οι ασφαλιστικές 
εµ̟εριέχονται στα ασφαλιστήρια συµβόλαια ̟ροκειµένου να 

 στις εξής: 
ιδική ασφάλιση αστικής ευθύνης α̟ό την κυκλοφορία εκ̟αιδευτικού οχήµατος. 

όχηµα, σύµφωνα µε συµφωνηθέντες 

άλυψη των ιδίων ζηµιών του εκ̟αιδευτικού οχήµατος όρου - ε̟έκτασης 
υτή µέχρι την ε̟ισκευή του εκ̟αιδευτικού 

µε συµφωνηθέντες µεταξύ των 

 

Πα̟άγου,  24 - 04 - 2019 
 

Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. ̟ροτ. 
3485           Εξ. ε̟είγον 

 
 
 
 

Πίνακας α̟οδεκτών  

4599/2019 (Α’ 40) ̟ερί 

«∆οκιµασία ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς 
υ̟οψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες 

2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 

2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 

Ε.Α.Ε.Ε. µε τίτλο «Πρόταση 
σχετικά µε την ειδική ασφαλιστική κάλυψη υ̟οψηφίων οδηγών ̟ου 

2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 6ΑΛΧ465ΧΘΞ-

2019 εγκύκλιος (Α.∆.Α.: 
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 Όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις ̟αρέχονται α̟ό τις ασφαλιστικές ε̟ιχειρήσεις 
κατό̟ιν εκτίµησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιµολόγησης, χωρίς να αναιρούνται 
α̟ό τυχόν ̟εραιτέρω ειδικούς όρους του συµβολαίου και χωρίς να τίθενται ̟εραιτέρω 
̟ροϋ̟οθέσεις.  
 
 Περαιτέρω, στο ̟λαίσιο διασφάλισης της ορθής, οµαλής και ενιαίας εφαρµογής της ρύθµισης 
και της τήρησης των α̟αιτήσεων αυτής και της α̟ρόσκο̟της υλο̟οίησης της διαδικασίας 
διενέργειας δοκιµασιών ̟ροσόντων και συµ̟εριφοράς, συνιστάται, στις ̟ερι̟τώσεις 
υ̟οβληθέντων στις Υ̟ηρεσίες σας ασφαλιστηρίων συµβολαίων, για τα ο̟οία, ̟ροκύ̟τουν, α̟ό 
τον διενεργηθέντα έλεγχό σας, αµφιβολίες για την ̟λήρη ̟αροχή των κατά τα ανωτέρω 
ασφαλιστικών καλύψεων, να α̟ευθύνεστε στη Νοµική Υ̟ηρεσία της Περιφέρειάς σας, 
̟ροκειµένου, στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων της, να σας ̟αράσχει την αρωγή της. 
   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆.Ο.Κ.Α. 
 
 

Σ. ΣΜΑΡΑΪ∆ΟΥ 
 
Πίνακας α̟οδεκτών: 
(µε ηλ. ταχ.) 
 
Α̟οδέκτες για ενέργεια: 
 
� Περιφέρειες της χώρας 
    ∆/νσεις & Τµήµατα Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
    
Α̟οδέκτες για κοινο̟οίηση: 
 
� Υ̟ουργείο Οικονοµικών 

Γενική ∆/νση Οικονοµικής Πολιτικής 
∆/νση Χρηµατοοικονοµικής Πολιτικής (g.kallias@minfin.gr)  

 
� 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) 
   ♦ Γραφείο Τύ̟ου (pressyme@gmail.com)  
    

� Τρά̟εζα της Ελλάδος 
∆/νση Ε̟ο̟τείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ystournaras@bankofgreece.gr, dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr)   

 

� Περιφέρειες της χώρας 
 ♦ Γραφεία Περιφερειαρχών 
 ♦ Πρ/µενοι Γενικών ∆/νσεων Μεταφορών & Ε̟ικοινωνιών 
    
� Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (info@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 

ΑΔΑ: 9ΦΠΞ465ΧΘΞ-0ΨΥ




