
Σταδίου 33, 105 59 Αθήνα  33 Stadiou Street, 105 59 Athens, Greece  t: +30 210 3860141  
e: info@ras-el.gr  www.ras-el.gr

 

Αθήνα, 01-04-2022

Αρ. Πρωτ.: 939

ΑΠΟΦΑΣΗ (27/2022)

της 162ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 01.04.2022

Θέμα: «Επικαιροποίηση όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αναγνώρισης εξεταστών, της 
αρχικής αναγνώρισης και της ανανέωσης εξεταστών των κέντρων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης μηχανοδηγών και υποψήφιων μηχανοδηγών.»

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. τα άρθρα 20 και 25 του ν. 3911/2011(Α’ 12’) «Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες 

διατάξεις», με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ 

(EE L 315/51 της 3.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και 

συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας», όπως ισχύει.

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

3. την Απόφαση 2011/765/ΕΚ, της 22ας Νοεμβρίου 2011, 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 

των τρένων και τα κριτήρια για την οργάνωση των εξετάσεων σύμφωνα με την οδηγία 

2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L314/36).

4. τη Σύσταση 2011/766/ΕΚ, της 22ας Νοεμβρίου 2011, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί της 

διαδικασίας αναγνώρισης των εκπαιδευτικών κέντρων και των εξεταστών των 

μηχανοδηγών σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (L314/41).

5. το ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
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6. την υπ. αρ. πρωτ. 9442/14-01-2019 (Β’ 359) απόφαση Ολομέλειας της ΡΑΣ «σχετικά με τα 

προσόντα, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της αρχικής αναγνώρισης και της 

ανανέωσής της των εξεταστών των κέντρων εκπαίδευσης και κατάρτισης μηχανοδηγών και 

υποψηφίων μηχανοδηγών».

7. την υπ. αρ. πρωτ. 9687/18.02.2019 απόφαση της Προέδρου της ΡΑΣ με την οποία όρισε 

τριμελή Επιτροπή.

8. την υπ. αριθμ. πρωτ. 900 / 29.03.2022 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. την έγκριση της έκδοσης και της δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

(ΦΕΚ) της συνημμένης επικαιροποιημένης Απόφασης για την χορήγηση Αρχικής 

Αναγνώρισης, καθώς και της ανανέωσής της, των Εξεταστών των Κέντρων Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης Μηχανοδηγών και υποψήφιων Μηχανοδηγών, σε εφαρμογή του άρθρου 76 

του ν.4530/2018 (Α’ 59).

2. την παύση ισχύος της υπ. αριθμ. 9687/18.02.2019 απόφασης της Προέδρου της ΡΑΣ με την 

οποία ορίσθηκε η τριμελής επιτροπής ελέγχου αιτήσεων αναγνώρισης εξεταστών 

μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών.

3. να εξουσιοδοτήσει την Προέδρο της ΡΑΣ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

τη δημοσίευση της επικαιροποιημένης Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

(ΦΕΚ) καθώς και της δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

αιτήσεων-δικαιολογητικών συμμετοχής στη διαδικασία αναγνώρισης εξεταστών 

μηχανοδηγών.

Συνημμένα:
Το Σχέδιο της Απόφασης για την χορήγηση Αναγνώρισης Εξεταστών των Κέντρων Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης Μηχανοδηγών και υποψήφιων Μηχανοδηγών.

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Τσιαπαρίκου
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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ. αριθμ. πρωτ. 939 / 01.04.2022 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (ΡΑΣ) 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

a. των άρθρων 20 και 25 του ν. 3911/2011(Α’ 12’) «Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες 

διατάξεις», με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ (EE L 

315/51 της 3.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 

2007 σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο 

σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας», όπως ισχύει.

b. του άρθρου 76 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες 

διατάξεις».

c. της Απόφασης 2011/765/ΕΚ, της 22ας Νοεμβρίου 2011, 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 των τρένων και τα 

κριτήρια για την οργάνωση των εξετάσεων σύμφωνα με  την  οδηγία  2007/59/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L314/36).

d. της Σύστασης 2011/766/ΕΚ, της 22ας Νοεμβρίου 2011, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί της 

διαδικασίας αναγνώρισης των εκπαιδευτικών κέντρων και των εξεταστών των μηχανοδηγών 

σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L314/41).

2) Τον ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

3) Το γεγονός ότι η αναγνώριση προσώπων ως εξεταστές μηχανοδηγών και υποψήφιων 

μηχανοδηγών, διασφαλίζει την συμμόρφωσή τους προς τις οριζόμενες από το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο προϋποθέσεις.

4) Την υπ. αριθ. πρωτ. 900 / 29.03.2022 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ.

5) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού.
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Άρθρο 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΟΧΟΙ

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της 

ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, αναπτύσσει και εφαρμόζει Διαδικασία Αναγνώρισης των 

Εξεταστών Μηχανοδηγών και υποψήφιων Μηχανοδηγών του ν.3911/2011 (στο εξής Εξεταστές), 

συγκροτεί και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Μητρώο Εξεταστών Μηχανοδηγών και υποψήφιων 

Μηχανοδηγών (στο εξής Μητρώο) με στόχο την αναβάθμιση και διατήρηση των προσόντων των 

εξεταστών που διενεργούν την εξέταση, θεωρητική και πρακτική, των μηχανοδηγών και 

υποψήφιων μηχανοδηγών.

2. Οι αναγνωρισμένοι από τη ΡΑΣ Εξεταστές διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες 

για τη διεξαγωγή, επιτήρηση και βαθμολόγηση υποψηφίων κατά τη διαδικασία των εξετάσεων, 

που προβλέπονται για τον έλεγχο των απαιτούμενων προσόντων των μηχανοδηγών.  Ειδικότερα οι 

αναγνωρισμένοι Εξεταστές διενεργούν:

 τις εξετάσεις που προβλέπονται για την άδεια,  η διαδικασία των οποίων  καθορίζεται από 

τη ΡΑΣ

 τις εξετάσεις που προβλέπονται για το πιστοποιητικό,  η διαδικασία των οποίων  καθορίζεται 

από την σιδηροδρομική επιχείρηση ή από το διαχειριστή της υποδομής.  

3. Με την παρούσα καθορίζονται:

α) Οι όροι χορήγησης Δήλωσης Αναγνώρισης για τους Εξεταστές, τα προσόντα, οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης Δήλωσης Αναγνώρισης  καθώς και ανανέωσής της, 

β) Τα θέματα που αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο και τη διαγραφή από αυτό, καθώς και 

κάθε ζήτημα σχετικό με την τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση του Μητρώου.

Άρθρο 2 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ – ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

Οι εξεταστές διενεργούν τις εξετάσεις αμερόληπτα και δίχως διακρίσεις, χωρίς καμία πίεση και 

κίνητρο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση ή τα αποτελέσματα της εξέτασης και τον 

τρόπο με τον οποίο διενεργείται αυτή. Σχετική δήλωσή τους ενσωματώνεται στο έντυπο της 

αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 3

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ 

1.  Στη διαδικασία αναγνώρισης Εξεταστών δύνανται να συμμετέχουν:
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Όσοι υποψήφιοι πληρούν τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Μηχανικοί, με τουλάχιστον δέκα (10) έτη 

επαγγελματικής εμπειρίας σχετικά με το σιδηροδρομικό αντικείμενο, όπως, ενδεικτικά, 

απασχόληση σε Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις, στο Διαχειριστή Υποδομής, στο Φορέα Συντήρησης 

Τροχαίου Υλικού και στο Φορέα Διαχείρισης Τροχαίου Υλικού φορέα ή

β) Πτυχιούχοι AEI ή ΤΕΙ με τουλάχιστον δέκα (10) έτη συναφούς εμπειρίας ή

γ) Μηχανοδηγοί ή Προϊστάμενοι Μηχανοδηγών, εφόσον κατέχουν έγκυρη άδεια 

μηχανοδηγού και συμπληρωματικό πιστοποιητικό κατά τα οριζόμενα στο ν. 3911/2011 (Α’ 12) 

«Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις», με τουλάχιστον δέκα (10) έτη επαγγελματικής 

εμπειρίας σε σιδηροδρομικό αντικείμενο όπως, ενδεικτικά, απασχόληση, σε Σιδηροδρομικές 

Επιχειρήσεις, στο Διαχειριστή Υποδομής, στο Φορέα Συντήρησης Τροχαίου Υλικού και στο φορέα 

Διαχείρισης Τροχαίου Υλικού. 

Η ζητούμενη εμπειρία θα πρέπει να έχει συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια επαγγελματικής πείρας 

τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, εντός περιόδου που να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη πριν από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η ζητούμενη περίοδος επαγγελματικής πείρας ενδέχεται να περιλαμβάνει περιόδους πείρας υπό 

την ιδιότητα εκπαιδευτή για εργασίες κατάρτισης σχετικές προς την υποβληθείσα αίτηση.

δ) Όσον αφορά, ειδικά, στις πρακτικές εξετάσεις σε πορεία, ο αιτών πρέπει να είναι 

Μηχανοδηγός ή Προϊστάμενος Μηχανοδηγών, κάτοχος έγκυρης άδειας μηχανοδηγού όσο και 

έγκυρου πιστοποιητικού, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3911/2011, που να καλύπτει το αντικείμενο 

εξέτασης ή παρόμοιο τύπο τροχαίου υλικού ή υλικού γραμμής με τουλάχιστον δέκα (10) έτη 

επαγγελματικής εμπειρίας σε Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις, στο Διαχειριστή Υποδομής, στο Φορέα 

Συντήρησης  Τροχαίου Υλικού και στο Φορέα Διαχείρισης Τροχαίου Υλικού.

Όταν ο εξεταστής δε διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό για την υποδομή/το τροχαίο υλικό της 

εξέτασης, ένας μηχανοδηγός που είναι κάτοχος πιστοποιητικού για την εν λόγω υποδομή/το 

αντίστοιχο τροχαίο υλικό πρέπει να είναι παρών κατά την εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 2 εδάφιο ε του ν. 3911/2011.

Η ζητούμενη εμπειρία θα πρέπει να έχει συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια επαγγελματικής πείρας 

οδήγησης σιδηροδρομικών συρμών τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, εντός περιόδου που να μην 

υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

2. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι 

αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.

3. Επιπλέον οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα στοιχειώδη κριτήρια:

α) να έχουν τις δεξιότητες και την παιδαγωγική ικανότητα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή 

των εξετάσεων και να διαθέτουν πλήρη γνώση των αντιστοίχων εξεταστικών μεθόδων και 

εξεταστικών εγγράφων,
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β) να αποδεικνύουν με ποιο τρόπο θα διατηρήσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες όσον 

αφορά τα θέματα που εξετάζουν,

γ) θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα πιστοποίησης των μηχανοδηγών.

δ) εφόσον είναι ομογενείς ή αλλογενείς, να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας 

επιπέδου Β2 που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 363/1998 (Α’ 242).

4. Ο υποψήφιος θα πρέπει να τεκμηριώνει όσα δηλώνει στην αίτησή του με αντίστοιχα 

δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα 1 «Δικαιολογητικά Χορήγησης 

Αναγνώρισης των Εξεταστών Μηχανοδηγών».

5. Η χορήγηση αναγνώρισης των Εξεταστών Μηχανοδηγών οδηγεί στην ένταξη στο Μητρώο. 

Άρθρο 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ 

1. Για την συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και χορήγησης αναγνώρισης των εξεταστών, 

ο υποψήφιος υποβάλλει στη ΡΑΣ αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα δικαιολογητικά του 

ακόλουθου πίνακα:

Πίνακας 1 «Δικαιολογητικά Χορήγησης Αναγνώρισης των Εξεταστών Μηχανοδηγών»

Γενικά Στοιχεία

1. Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση 

2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3. Αντίγραφα Τίτλων σπουδών

4. Αντίγραφο της έγκυρης άδειας μηχανοδηγού για μηχανοδηγούς ή 

Προϊστάμενους Μηχανοδηγών

5. Αντίγραφο του έγκυρου πιστοποιητικού σιδηροδρομικής υποδομής 

ή/και τροχαίου υλικού για μηχανοδηγούς ή Προϊστάμενους 

Μηχανοδηγών.

Επαγγελματική 

εμπειρία

Βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και συνεργασιών στις οποίες θα πρέπει να 

αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός/επιχείρηση στον 

οποίο αποκτήθηκε η εμπειρία, η/οι θέση/εις εργασίας με αναλυτική για 

κάθε θέση περιγραφή των αρμοδιοτήτων, καθώς και η χρονική διάρκεια 

απασχόλησης στη/στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις εργασίας.

Γλωσσομάθεια
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για ομογενείς ή αλλογενείς αιτούντες, 

σύμφωνα με το σημείο δ της παρ.4 του άρθρου 3 της παρούσας. 
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Υπεύθυνη 

Δήλωση του 

ν.1599/1986

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα 

βεβαιώνει ότι:

 Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στον φάκελο 

υποψηφιότητας είναι αληθή.

 Αποδέχεται το δικαίωμα της ΡΑΣ,  σύμφωνα με το άρθρο 76 του 

ν.4530/2018, για  επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων που 

έχει υποβάλει, εφόσον ενταχθεί στο Μητρώο Εξεταστών 

Μηχανοδηγών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων).

Στην αίτηση προσδιορίζεται ο τομέας ή οι τομείς ικανοτήτων για τους οποίους ο αιτών 

υποβάλλει Αίτηση Χορήγησης Αναγνώρισης. Η αίτηση είναι δυνατόν να αφορά έναν ή 

περισσότερους τομείς ικανοτήτων. Οι τομείς ικανοτήτων αναφέρονται στην αίτηση με την 

ακόλουθη διάρθρωση:

α) γενικές επαγγελματικές γνώσεις σύμφωνα με το άρθρο 31, παράρτημα IΙΙ του ν. 

3911/2011·

β) επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό, σύμφωνα με το άρθρο 31, 

παράρτημα ΙV του ν. 3911/2011·

γ) επαγγελματικές γνώσεις σχετικά με τις υποδομές, σύμφωνα με το άρθρο 31, παράρτημα 

V του ν. 3911/2011·

δ) γλωσσικές γνώσεις σύμφωνα με το άρθρο 31, παράρτημα V του ν. 3911/2011 (γενικές 

γλωσσικές γνώσεις ή/και ειδικές γνώσεις επικοινωνίας και ορολογίας που αφορούν τη 

λειτουργία των σιδηροδρόμων και τις διαδικασίες ασφάλειας).

2. Η διαδικασία συμμετοχής για την αναγνώριση Εξεταστών γίνεται ύστερα από ανοικτή και 

διαρκούς ισχύος Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Αρχή για υποβολή  αιτήσεων και 

δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις θα ελέγχονται περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές 

θα καθορίζονται από τη ΡΑΣ.  Η υποβολή των φακέλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται 

ιδιοχείρως στο πρωτόκολλο της ΡΑΣ, ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου (απλή ή συστημένη) ή με 

αποστολή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (ως αποδεικτικό της ημερομηνίας αποστολής λογίζεται 

η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της εταιρίας ταχυμεταφοράς στον φάκελο) ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής την οποία θα αναπτύξει η ΡΑΣ. 

3. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι των δικαιολογητικών αξιολογούνται από προσωπικό του Τμήματος 

Ασφάλειας Σιδηροδρόμων της ΡΑΣ. 

Έργο του Τμήματος είναι:

α) Έλεγχος της πληρότητας και συμβατότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών που 

υποβάλλει ο υποψήφιος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας 

Απόφασης.



6

β) Έλεγχος και επαλήθευση, βάσει των συνημμένων δικαιολογητικών, των δηλωθέντων στην 

αίτηση του υποψηφίου.

γ) Σύνταξη τη σχετικής εισήγησης προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ.

4. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπώς ή λανθασμένα συμπληρωμένη ή τα δικαιολογητικά 

είναι ελλιπή ή δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, είναι 

δυνατόν να ζητηθεί από τον υποψήφιο να προχωρήσει στη διόρθωση ή συμπλήρωση τμημάτων ή 

και του συνόλου της αίτησης και στην ορθή επανυποβολή της ή/και να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα έγγραφα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) ημερών. Μετά την υποβολή και παραλαβή 

των παραπάνω, εξετάζεται εκ νέου η αίτηση και τα δικαιολογητικά ως ανωτέρω.

5. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης, ο φάκελος του υποψηφίου χαρακτηρίζεται:

α) «πλήρης», εφόσον έχουν προσκομιστεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και

β) «μη πλήρης», στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν επανυποβάλλει την 

διορθωμένη/συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση ή/και δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

έχουν ζητηθεί, εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών. 

6. Ο φάκελος του υποψήφιου εισάγεται προς απόφαση στην Ολομέλεια της Αρχής. Με απόφασή 

της η Ολομέλεια της Αρχής χορηγεί αναγνώριση εξεταστών μηχανοδηγών ή απορρίπτει την αίτηση.

Η διαδικασία χορήγησης Δήλωσης Αναγνώρισης ολοκληρώνεται, εντός  2 μηνών από την κατάθεση 

της αίτησης και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

7. Οι αποφάσεις της ΡΑΣ που αφορούν σε απόρριψη αίτησης αρχικής αναγνώρισης των 

εξεταστών μηχανοδηγών, καθώς και της ανανέωσής της, σε εφαρμογή του ν.3911/2011, 

υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Αρχής εντός τριάντα (30) ημερών από την 

κοινοποίησή τους.

Οι αποφάσεις της ΡΑΣ, με τις οποίες απορρίπτονται οι ενδικοφανείς προσφυγές του πρώτου 

εδαφίου της παρούσας παραγράφου, υπόκεινται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους. Η προθεσμία 

για την υποβολή της αίτησης ακύρωσης και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 

απόφασης της Αρχής επιφυλασσομένων των γενικών διατάξεων περί αναστολής.

Άρθρο 5

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ

Η ΡΑΣ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την εξέλιξης της αίτησης του. Η θετική Απόφαση 

της Ολομέλειας της Αρχής επέχει θέση Χορήγησης Δήλωσης Αναγνώρισης Εξεταστή.
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Άρθρο 6

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και χορήγησης Δήλωσης 

Αναγνώρισης, ο εξεταστής εντάσσεται στο Μητρώο  με έναν μοναδικό κωδικό και τα στοιχεία του 

εμφανίζονται στον ιστοσελίδα  της ΡΑΣ. 

Το Μητρώο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του αναγνωρισμένου εξεταστή, 

(β) τον τομέα ή τους τομείς ικανοτήτων στους οποίους ο εξεταστής δικαιούται να διενεργεί 

εξετάσεις,

(γ) τις γλώσσες στις οποίες ο εξεταστής δικαιούται να διενεργεί εξετάσεις,

(δ) τον αριθμό ταυτοποίησης του εξεταστή, 

(ε) την ημερομηνία έναρξης και λήξης της αναγνώρισης.

(στ) στοιχεία επικοινωνίας του αναγνωρισμένου εξεταστή.

Τα προαναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία (α) – (στ) δημοσιοποιούνται.

2. Η αναγνώριση των εξεταστών ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης 

της Ολομέλειας της ΡΑΣ. Η διαδικασία για την ανανέωσή της αποτυπώνεται στο άρθρο 7 της 

παρούσας.

Άρθρο 7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Οι αναγνωρισμένοι εξεταστές μηχανοδηγών έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν εγγράφως στη 

ΡΑΣ οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται για να διατηρείται επικαιροποιημένο το Μητρώο (Γενικά 

Στοιχεία – Προσωπικά Στοιχεία Αίτησης, Επαγγελματική Εμπειρία κ.α.).

Ο αναγνωρισμένος εξεταστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να αιτηθεί τροποποίηση της αναγνώρισης 

με την προσθήκη τομέα ή τομέων ικανοτήτων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται τροποποιημένη 

δήλωση αναγνώρισης με βάση τα κατάλληλα συμπληρωματικά έγγραφα που παρέχει ο αιτών. Η 

ημερομηνία λήξης της τροποποιημένης δήλωσης αναγνώρισης παραμένει αμετάβλητη.

 Σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση της αναγνώρισης, επειδή δεν πληρούνται πλέον οι 

απαιτήσεις για έναν ή περισσότερους τομείς ικανοτήτων που καθορίζονται σε αυτήν, ο εξεταστής 

παύει αμέσως να διενεργεί εξετάσεις στους εν λόγω τομείς και ενημερώνει εγγράφως τη ΡΑΣ.  Η 

ΡΑΣ αξιολογεί τις πληροφορίες και εκδίδει τροποποιημένη δήλωση αναγνώρισης. Η ημερομηνία 

λήξης της τροποποιημένης δήλωσης αναγνώρισης παραμένει αμετάβλητη.
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Άρθρο 8

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ 

Η ΡΑΣ προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ της αναγνώρισης εξεταστών μηχανοδηγών,  ενταγμένων 

στο Μητρώο, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν  Αίτηση Ανανέωσης της Αναγνώρισης. 

Η ανανέωση της αναγνώρισης εκδίδεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την αρχική 

δήλωση αναγνώρισης με την προσθήκη βεβαιώσεων της παρούσας θέσης απασχόλησης, της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας περιόδου ισχύος καθώς 

και των εξεταστικών δραστηριοτήτων τους κατά το τελευταίο έτος.

Η παραπάνω διαδικασία εκκινείται εκούσια με ευθύνη και επιμέλεια των ενταγμένων στο Μητρώο 

Εξεταστών Μηχανοδηγών.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ανανεωθεί η ισχύς της δήλωσης αναγνώρισης για 

την εξέταση μηχανοδηγών, ο εξεταστής καθίσταται «ανενεργός».  

Άρθρο 9

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ή/και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

1. Όσοι επιθυμούν να διαγραφούν από το Μητρώο  Εξεταστών Μηχανοδηγών υποβάλλουν 

σχετικό αίτημα στη ΡΑΣ. Με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής  ο ενδιαφερόμενος διαγράφεται 

από το Μητρώο. 

2. Όταν εξεταστής που έχει διαγραφεί από το Μητρώο Εξεταστών Μηχανοδηγών επιθυμεί να 

επανενταχθεί, και εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι της διαγραφής του, υποβάλλει σε κάθε 

περίπτωση, αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της 

παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά τη 

διαδικασία αναγνώρισης των εξεταστών και ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο  και αφορά σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις ή σε διαδικαστικά ή και άλλα ζητήματα κατά τη συγκρότηση του 

Μητρώου, θα αντιμετωπίζεται, κατά περίπτωση, από την Ολομέλεια της ΡΑΣ.

Άρθρο 11 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης παύει να ισχύει η 

Απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής υπ. αριθμ. 9442/14-01-2019 (Β’ 359).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 01 Απριλίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       Ιωάννα Τσιαπαρίκου
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