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ΠΡΟΣ: Δ/ΝΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΚΑ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΟΙΝ: ΚΛΑΔΟΣ

Θέμα: Ερώτημα σε θέματα ασφάλισης στον τομέα ευθύνης σας μετά την εφαρμογή του ν.
4599/2019 για σχολές οδηγών.
Από πληροφορίες συναδέλφων μας μάθαμε ότι η Υπηρεσία Μεταφορών την Πέμπτη
9/5/2019 στον τομέα ευθύνης σας έχει προγραμματίσει πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών
μετά την εφαρμογή του ν. 4599/2019.
Ο ν. 4509/2019 αναφέρει ανταλλαγή εκπαιδευτών συγκεκριμένα αναφέρει ότι: ο
εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών, ο οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχημα στο
δεύτερο στάδιο εξέτασης, δεν επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε
στον υποψήφιο οδηγό μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
Δηλαδή να μην έχει οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τη σχολή οδηγών που έχει
εκπαιδεύσει το μαθητή και που ανήκει το όχημα με το οποίο θα γίνουν οι εξετάσεις.
Σύμφωνα με την Υ.Α. 50984/2013 η οποία είναι σε ισχύ ο εξεταστής ελέγχει ότι ο
παριστάμενος εκπαιδευτής κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης, άδεια εκπαιδευτή ή
αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή ή ανανέωση άδειας άσκησης
επαγγέλματος εκπαιδευτή, καθώς και φωτοαντίγραφο βεβαίωσης που εκδίδεται από την
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών, στην οποία θα αναφέρονται όλοι οι
εκπαιδευτές που συνδέονται µε την παριστάμενη Σχολή Οδηγών µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, εξαιρουμένων των εκπαιδευτών (φυσικών προσώπων) που η παριστάμενη
Σχολή λειτουργεί στο όνομά τους.
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία:
1. Εάν είναι νόμιμη η παραπάνω πράξη ανταλλαγής εκπαιδευτή οδηγών κατά την
ώρα της πρακτικής εξέτασης, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες σε σχολή οδηγών
χωρίς να έχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με την παραπάνω επιχείρηση.
2. Ποιος θα φέρει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος και τραυματισμό του
εκπαιδευτή ο οποίος παρευρίσκεται εντός του οχήματος προσφέροντας παροχή
υπηρεσιών χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τη σχολή οδηγών
που παρέχει τις υπηρεσίες του τη συγκεκριμένη στιγμή που λογικά θα είναι
εργατικό ατύχημα;
Παρακαλώ για δικές σας ενέργειες ενημερώνοντας μας σχετικά.
Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.
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