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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ  

  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΗΝ ΤΙΦΛΙΔΑ  
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Γ                                            37d  T.Tabidze st.  0179 Tbilisi 

                  Tel. +995322942858   Fax: +995322914980  E-mail :ecocom-tbilisi@mfa.gr 

 

 

 

 

 

 

 

Τιφλίδα, 

Α.Π.Φ. 

 

   3 Mαΐου 2018 

 2785/ΑΣ 65 

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών 

Μεταφορών 

Υπόψη κας Νεαμονιτάκη 

(Μέσω ημών) 

 

 

KOIN. -Δ.Γρ. κ. Υπουργού 

-Δ. Γρ. ΑΝΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλου 

-Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ  

-Γρ. κ. Β΄ Γεν. Δ/ντή 

-Β2 Δ/νση 

 

 

Ε.Δ. Πρεσβεία της Ελλάδος ενταύθα  
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

Υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων εγγεγραμμένων στο εξωτερικό που εισέρχονται 

στη Γεωργία 

 
Σχετ. Ηλεκτρονικό σας μήνυμα 19.4.2018 

 

 

Σε απάντηση του ερωτήματός σας αναφορικά με την υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων 

εγγεγραμμένων στο εξωτερικό που εισέρχονται στη Γεωργία, παραθέτουμε πληροφόρηση που 

λάβαμε από το Γεωργιανό Κέντρο Υποχρεωτικής Ασφάλισης  (Compulsory Insurance Center, 

https://tpl.ge/): 

 

Από 1/3/2018 όλα τα εγγεγραμμένα οχήματα στο εξωτερικό που εισέρχονται στη Γεωργία θα 

πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση (βάσει του Νόμου 1775/15.12.2017).  Ειδικότερα: 

 

 (α) Κατά την είσοδο στην επικράτεια της Γεωργίας, ο κάτοχος / οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος 

το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο εξωτερικό, υποχρεούται να διαθέτει ασφάλιση αστικής ευθύνης 

για το όχημά του καθ' όλη την περίοδο παραμονής του στη Γεωργία. 

 

 (β) Κατά την είσοδο στα σημεία συνοριακού ελέγχου, ο κάτοχος/ οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος 

ενημερώνεται για την υποχρέωση αγοράς υποχρεωτικής ασφάλισης οχήματος. 

 

 (γ) Η υποχρεωτική ασφάλιση δύναται να διατεθεί από το "Compulsory Insurance Center", από 

ασφαλιστή/ ασφαλιστικό πράκτορα/ broker ή με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 

 

(δ) Το ύψος του ασφάλιστρου καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος (μοτοσυκλέτες 

με κινητήρα άνω των 50cc, αυτοκίνητα έως 3,5 τόνους, λεωφορεία, φορτηγά). 
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

 Αποστέλλεται για την πλήρη ενημέρωσή σας, αναλυτικό κείμενο με τις βασικές διατάξεις του νόμου 

στην αγγλική γλώσσα, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του "Compulsory Insurance Center": 

 

https://tpl.ge/termsandconditions 

  

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση/συνδρομή.  

 

 

                                                                                     Η Προϊστάμενη,  

 

 

        Δέσποινα Δαουτάκου 

                                                                                Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄ 

 

 
Συν. (1) αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή 


