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Πρog τηv

-,Euωoη EtcπαιδευτΦv oδηγΦv -.
AΘηναg,
Rυτoκrvητωv καl MoτootκλετΦv
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155 62 Xoλαργ6ζ

K0ριoι,
Δlκ0κλωv
oαg α11ετικ6 με

και με αη1pu. nρ,ι_1-49 επrατoληg
τα ακ6λoυΘα
Θiμα, Θα eειαμε vα σClg ψωρiooυμε

2OO9
Σε απ6vτηoη τηg απ6 6 MαToυ

τo αvαφερ6μ,uo

'ηi,',*φαiο"

:

δlευκμvιΦεi καl γα επ
l με μiα και μovαδlκη. α

ικoi κivδυνol πoυ τυ16v
iδευoηg oδηγΦv μoτooικλfταg.
εivαt oημαvτlκo vα
εvημ6ρωoη τωv μελΦv oαg,
τη
Kαl
βθλτlατη
αυτ6
γlα
πλαioιo
Στo
απoσαφηvloΦ0v τα εξηζ :
: τoυ υπoυι1oloυ oδηvoO
τtg
olε'α-παg παρθ1εται απ6

π6 6ρoυ.

H oOvαψη δε τηg ωg dvω
6vαuτl
γlα τηv καλυψη τηg
τoυ v6μoυ πρoβλεπ6μεvηg

H$:fl:i':dt$;l?,J,il

v6μo για τηv κατηγoρiα τoυ

o1ηματog πoυ oδηγεi.

ΞENoΦΩNToΣ

10, 1o5 57 AΘHNA,

33 34 149
THλ:21O 33 34 1oo, FAX:21O

e-mail: info@eaee'gr

2

,ooov

αφoρα αrα oρlα (ελ61lαrα πoαd) τηg αvωτ6ρω αoφαλlαrlκηE καλuψηg, τo0τα
εΙvαl τoυλdχlστov τα κατΦπρα πρoβλεπ6μεvα απ6 τo v6μo
γlα iη, ,',bxρεωτlκη
αoφαλloη τηg αατlκηg εuΘOvηg απ6 ατu1ηματα αuτoκlvητωv.
,ooov

β..-

αφoρα περαlτ6ρω αrlE τυx6v oωματlκic βλαβε< πoU
μπoρεivα υπoαrεi
o iδlo< o uπoυtiolo< oδnv6c κατd τηv εκπαΙδευoη τoυ, τoυτεg καλ0τπovrαl απ6 τηv
αoφαλlαrlκη επl1εiρηoη μovo εφ6oov θ1εl ouvαφΘεi επlπλiδv εlδlκη αoφαλlαrlκη

o0μβαoη γ|α τηv καλuψη τoU πρoσωπlκo0 ατu1ηματog τoυ υπoψηφlou o,δηγob.

ol oρol, πρotiπoΘfoεlE,

εξαlρ6oε!ζ Kα| τα ελd1lατα πooα τηg σUγKεκρlμfvηE κdλυψηg
απoτελo0v κdΘε φoρd αιrrlκεiμεvo ouμφωvΙαg μεταξ0 τη6 αoφαλατiκηE εταlρiαg καl
τηg εvδlαφερ6μεvηg σχoληζ εκπαiδευoηg.

Γlα τo ζητημα αuτ6, αξlζεl vα uπεvθuμioouμε 6τl o oδηγ69 o1ηματoζ δεv Θεωρεiταl
τρiτo6, oOμφωvα με τηv loxOoυoα voμoΘεoΙα γ|α τηv UπoXρεωτ|Kη αoφdλloη τηζ
ααrlκηg ευΘιivηg απo τηv κυκλoφoρΙα αuτoκivητωv o1ημ6τωv (v. 489/1976, 6πωξ
lo10εl), καl γ|α τo λ6γo αuτ6 δεv καλ0πτεταl o iδrcg πρoσωπlκf
γlα τlg ζημiε5 πoυ
Θα υτoαrεi αε περiτπωση τρoχαioυ ατu14ηματoE απo τo ouμβ6λαlo uπo1ρεωτlκη6
αoφαλloηg αατlκηg ευΘuvηg αυτoκlvητou.
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Tηv

T6λoE, δ6ov vα oημεlωΘεi oτl η κ6λυψη

κvδOvωv πoU τυ16v απoρρ6oυv απo
6vαyτl olouδηπoτε τρiτoυ,

εv γivεl λaτoυργiα τη6 o1oληg εκπαiδευoη6

ouμπερlλαμβαvoμEvωv κα| Tωv μαΘητευoμεvωv oδηγΦv τηE oxoληg, πρoιiπoΘ6τεI τη
oυvoμoλ6γηaη εlδlκηg oυμφωviαg με τηv αoφαλoτIκη επl1εiρηoη,
μoεl τη9 oπoiαg η
εταlρΙα Θα αvαλαμβdvεl vα παρ61εl ατηv εvδlαφερ6μεvη qoλη oδηγηoηg
κ0λuψη
γεvlκη5 επαψελματlκηg αoτlκηg ευΘ0vη6.

iil

ol oρol,

πρoUπoΘ6oεlg, εξαlρ6oε|ζ Kαt τα ελ61lαrα πooα τηζ σUγκεKρlμ6vηE κ6λuψηg
απoτελo0v, επioηg, αvrIκεiμεvo oυμφωviαg μεταξ0 τη5 αoφαλlατlκη6 ε'αlρiαg Kα| τηζ
εvδlαφερ6μεvη5 q1oληg εκπαiδεuoηg.
o,λoκληρΦvovTαs, Θα Θ6λαμε vα σαs ψωρiooυμε 6τl
γlα παρoμolα ζητηματα 61oυμε
εvημερΦαεl
τηv
Παvελληvlα
oμoαrrovδiα
EπαψελματlΦv εκπαl-οiuiΦv oδηγΦv
ηδη
Aυτoκlvητωv καl MoτoolκλετΦv με τηv απ6 29 |ouλiou 2OO8 επlαroλη
μαE, τηv oπoiα
μπoρεiτε vα βρεiτε ouvημμ6vη ατηv

παρo0αα. {

Mε εκτiμηoη,

Kωvαrαyrivog Mπερτol6E
Πρ6εδρoE τηg Επlτρoπfg Aυτoκlvητωv

καl Πληρoφoρlκηg
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