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ΘΕΜΑ: ειδική ασφαλιστική κάλυψη 

Σχετικό : το αριθ.πρωτ.5833/9-4-2019 έγγραφό σας  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 10 (Διαδικασία δοκιμασίας προσόντων και 

συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών) N.4599/2018 : 

«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 Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας 
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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 υποχρεούνται να φέρουν τον 

κατάλληλο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης και 

εξέτασης». 

  

Κατά τα ανωτέρω, κάθε υποψήφιος οδηγός πρέπει να προσκομίζει ,μέσω του 

εκπαιδευτή, πιστοποιητικό ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης έναντι του κυρίου 

του  εκάστοτε εκπαιδευτικού οχήματος διάρκειας 30 ημερών, ή το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο του εκπαιδευτικού οχήματος εφόσον περιέχει την ειδική ασφαλιστική 

κάλυψη (μικτή ασφάλιση). 

 

Στην προκειμένη περίπτωση προσκομίστηκε από τον υποψήφιο οδηγό Τσομπανάκη 

Χρήστο διά του εκπαιδευτή του Τσομπανάκη Πέτρου, το με αρ. 914185/2019 

πιστοποιητικό ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης έναντι του κυρίου του  εκπαιδευτικού 

οχήματος ΕΒΜ1819 Τσομπανάκη Πέτρου, ποσού 150Ε και διάρκειας 30 ημερών, 

ήτοι από 5-4-2019 μέχρι 5-5-2019  ,με συνημμένο παράρτημα ειδικών όρων, στο 

άρθρο 1 του οποίου αναφέρεται ρητά ότι : «με ειδική συμφωνία και καταβολή 

πρόσθετου ασφαλίστρου η Εταιρία αναλαμβάνει την ασφαλιστική ευθύνη του 

υποψηφίου οδηγού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής του εξέτασης έναντι 

τρίτων λόγω σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της 

χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και για το αναφερόμενο στο 

ασφαλιστήριο ποσό κάλυψης. Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους 

διενέργειας εξέτασης υποψηφίων οδηγών δημοσίους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή 

ανοιχτούς».   

Επομένως το συγκεκριμένο πιστοποιητικό καλύπτει τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 4 παρ.10 Ν. 4599/2019 και το αίτημα του υποψήφιου οδηγού για 

προγραμματισμό σε δοκιμασία συμπεριφοράς και προσόντων, πρέπει να 

ικανοποιηθεί . 

   

Η Δικηγόρος 

 

ΕΛΕΝΗ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 


