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Αθήνα, 18-03-2022

Αρ.Πρωτ.: 805

ΑΠΟΦΑΣΗ (19/2022)

της 159ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 18.03.2022

Θέμα: «Αναστολή εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 
7690/11.05.2018 απόφασης της Ολομέλειας της Ρ.Α.Σ. (ΦΕΚ Β’1691/15.05.2018) σχετικά με τις 
προϋποθέσεις τεκμηρίωσης διδακτικής πείρας με σκοπό την ανανέωση ισχύος πιστοποίησης 
εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών μηχανοδηγών»

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. τo 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 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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. πρωτ. 772 / 16.03.2022 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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1. την έκδοση της κατωτέρω Απόφασης περί της αναστολής εφαρμογής της διάταξης της 

παραγράφου 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 7690/11.05.2018 απόφασης της Ολομέλειας της 

Ρ.Α.Σ. (ΦΕΚ Β’1691/15.05.2018) σχετικά με τις προϋποθέσεις τεκμηρίωσης διδακτικής πείρας 

με σκοπό την ανανέωση ισχύος πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών 

μηχανοδηγών, και τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ σχετική με την ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

«Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και 

των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα τα τελευταία δύο περίπου έτη, λόγω της 

λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, παρίσταται επιτακτική η ανάγκη επανεξέτασης της εφαρμογής της διάταξης του α. 

6 της υπ’ αριθμ. 7690/11.05.2018 απόφασης της Ολομέλειας της Ρ.Α.Σ. (ΦΕΚ 

Β’1691/15.05.2018) υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή 

διασποράς του κορονοϊού COVID-19, από τον Μάρτιο του έτους 2020 ανεστάλη η διενέργεια 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μειώθηκε κατά μεγάλο ποσοστό η πραγματοποίηση 

δρομολογίων τρένων. Ενόψει αυτών των δεδομένων και με γνώμονα την ευελιξία που 

απαιτείται να επιδεικνύεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, που εξακολουθούν να 

υφίστανται, αποφασίζεται η αναστολή εφαρμογής της ως άνω αναφερόμενης διάταξης της 

παρ. 1 του α. 6 της υπ’ αριθμ. 7690/11.05.2018 απόφασης της Ολομέλειας Ρ.Α.Σ. για το 

χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 31.12.2022. Η ανανέωση της ισχύος της πιστοποίησης 

των εκπαιδευτών μηχανοδηγών, ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Μηχανοδηγών, η 

οποία λήγει εντός των ετών 2021 και 2022, θα πραγματοποιείται αυτοδίκαια, κατόπιν 

υποβολής σχετικής αίτησης εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Η έναρξη εφαρμογής της Απόφασης αρχίζει μετά τη δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ.».

2. την εξουσιοδότηση της Πρόεδρου της ΡΑΣ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

προκειμένου να δημοσιευτεί η Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΣ σε Φ.Ε.Κ.

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Τσιαπαρίκου
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