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ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική κάλυψη υποψήφιων οδηγών. 
 

ΣΧΕΤ.: Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4599/2019 (Α΄40) 

  
Σας πληροφορούµε ότι στο ν.4599/2019 (Α΄40) «∆οκιµασία προσόντων και 

συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης 

οχηµάτων, άλλες διατάξεις οδήγησης και λοιπές διατάξεις» που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα 

ορίζονται µεταξύ άλλων στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 4, τα εξής: 

«10. Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη 

έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήµατος. Η ασφαλιστική δαπάνη του προηγούµενου 

εδαφίου περιλαµβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω 

σωµατικής βλάβης, ή ζηµιών σε πράγµατα, περιλαµβανοµένης και της χρηµατικής 

ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος κατά τη 

διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη το πρώτου εδαφίου 

καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) µήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήµατος. Η 

ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψήφιων 

οδηγών δηµόσιους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς. Οι υποψήφιοι οδηγοί 

προσκοµίζουν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε τις ανωτέρω ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις 

πριν από την έναρξη της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, µε ευθύνη του 

οποίου συµπληρώνεται ο φάκελος των υποψηφίων, ο οποίος τηρείται στην αρµόδια 

∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας στην οποία εξετάζονται 

οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί. Στον φάκελο του υποψηφίου δύναται να προσκοµίζεται 

το ασφαλιστήριο συµβόλαιο του εκπαιδευτικού οχήµατος, εφόσον περιέχει την ειδική 

ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω εδαφίων. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί 
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υποχρεούνται να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισµό κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 

εκπαίδευσης και εξέτασης.» 

Παρακαλούµε για τη συνδροµή σας ώστε να υλοποιηθεί άµεσα η προβλεπόµενη διάταξη 

του νέου νόµου. 
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