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Αθήνα, 27-05-2021

Αρ.Πρωτ.: 937

ΑΠΟΦΑΣΗ
της 124ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 27.05.2021

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση αίτησης υποψηφίου για τη χορήγηση Πιστοποίησης Επάρκειας 
Εκπαιδευτή Μηχανοδηγών και Υποψηφίων Μηχανοδηγών και την ένταξή του 
στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Μηχανοδηγών και Υποψηφίων 
Μηχανοδηγών που τηρεί η ΡΑΣ.

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Έχοντας υπόψη:
1. το ν.3911/2011 (Α’ 12) «Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 76 του ν. 4530/2018 (Α΄59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 4 της 2011/765/ΕΚ Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με τα κριτήρια 
για την αναγνώριση των κέντρων κατάρτισης που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των 
μηχανοδηγών, τα κριτήρια για την αναγνώριση των εξεταστών των οδηγών τρένων και τα 
κριτήρια για την οργάνωση των εξετάσεων σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

4. την υπ’ αριθμ. 7690/11-05-2018 Απόφαση της ΡΑΣ «σχετικά με τα προσόντα, τους όρους 
και τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης επάρκειας εκπαιδευτών για την εκπαίδευση 
μηχανοδηγών» (Β' 1691). 

5. την υπ’ αριθμ. 8664/28.09.2018 (Β’ 4687) Απόφαση «τροποποίησης της 7690/11.05.2018 
(Β’ 1691) απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) σχετικά με τα προσόντα, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της αρχικής πιστοποίησης επάρκειας και της 
ανανέωσης της των εκπαιδευτών κέντρων εκπαίδευσης και κατάρτισης μηχανοδηγών και 
υποψηφίων μηχανοδηγών».

6. την υπ’ αριθμ. 7734/21-05-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

7. την υπ. αριθμ. 8690/02-10-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
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8. την αίτηση υποψηφίου εκπαιδευτή μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών όπως 
φαίνεται στον Πίνακα Ι.

9. την με υπ. αριθμ. πρωτ. 886 / 21.05.2021 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της 
ΡΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη χορήγηση πιστοποίησης επάρκειας εκπαιδευτή μηχανοδηγών και υποψηφίων 

μηχανοδηγών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 76 του ν.4530/2018 και σύμφωνα με τον 

κατωτέρω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ:  Θετική αξιολόγηση Εκπαιδευτών Μηχανοδηγών και Υποψηφίων 
Μηχανοδηγών

Είδος Εκπαίδευσης

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο
Θεωρητική Πρακτική 

- Στατική
Πρακτική 
- πορεία

1 Συριόπουλος Ευθύμιος Μάρκος √

2. Την εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο της ΡΑΣ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την επικαιροποίηση και την επαναδημοσίευση του Μητρώου Εκπαιδευτών Μηχανοδηγών 

και Υποψηφίων Μηχανοδηγών στη διαδικτυακή πύλη της ΡΑΣ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

76 του ν.4530/2018.

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Τσιαπαρίκου
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