
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 

 

 

 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ (60/2022) 

της 174ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 25.07.2022 

 

ΘΕΜΑ  Ανανέωση της θητείας της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), η οποία 

αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, για την 

οργάνωση και τον καθορισμό της διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας 

μηχανοδηγού. 

 

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. την υπ. αριθμ. πρωτ. Απόφαση της ΡΑΣ 10720/15.07.2019 (B’ 2962) «Διαδικασία απόκτησης 

άδειας μηχανοδηγού – Οργάνωση και καθορισμός διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση 

άδειας μηχανοδηγού». 

2. τον ν. 3911/2011(Α’ 12’) «Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 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. 

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

4. την Απόφαση 2011/765/ΕΚ 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). 

5. την Απόφαση 2011/766/ΕΚ της Σύστασης 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). 

Αθήνα,  25/07/2022 

Αριθ. Πρωτ. : 2013 
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6. την υπ. αριθμ. πρωτ. Απόφαση της ΡΑΣ 939/01.04.2022 (Β’ 1904) «Καθορισμός των προσόντων, 

των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της αρχικής αναγνώρισης και της ανανέωσης των 

εξεταστών των κέντρων εκπαίδευσης και κατάρτισης μηχανοδηγών και υποψηφίων 

μηχανοδηγών». 

7. το v.4727/2020 (A'184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

8. την υπ. αριθμ. πρωτ. Απόφαση της ΡΑΣ 10755/19-07-2019 για τη συγκρότηση της Κεντρικής 

Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) 

αναπληρωματικά μέλη, για την οργάνωση και τον καθορισμό της διενέργειας εξετάσεων για 

την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού. 

9. την υπ. αριθμ. πρωτ. 1911 / 15.07.2022 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ. 

 

και επειδή : 

η θητεία της σημερινής Κ.Ε.Ε λήγει στις 18-07-2022 και απαιτείται η συνεχής λειτουργία της Κ.Ε.Ε. 

για την άσκηση του έργου της, που προβλέπεται στο άρθρο 7 της Απόφασης ΡΑΣ υπ. αριθμ. 

10755/19-07-2019 (Β’ 2962), 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

την ανανέωση της θητείας των μελών και του γραμματέα της Κ.Ε.Ε για τρία (3) ακόμη έτη, ως 

ακολούθως: 

Τα μέλη της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) θα είναι τα εξής:  

• Σπυρίδων Μπούσης, Προϊστάμενος της Μονάδας Ασφάλειας Σιδηροδρόμων και 

Διαλειτουργικότητας της Αρχής, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Αναστασία Τσουμαλάκου, 

Προϊσταμένη της Μονάδας Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς της Αρχής. 

• Στέφανος Αυδής, Προϊστάμενος του Τμήματος Ασφάλειας Σιδηροδρόμων της Αρχής, ως Μέλος, 

με αναπληρώτρια την Γεωργία Χήρα, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαλειτουργικότητας της 

Αρχής. 

• Βασιλική Στυλιαρά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του ΟΣΕ, με 

αναπληρωτή τον Γεώργιο Τσούφη, Προϊστάμενος ΔΕΚ/ΤΔΙΤΕΧ. 

Καθήκοντα Γραμματέα της Κ.Ε.Ε. θα ασκεί ο Θεόδωρος Χριστογιαννόπουλος, Προϊστάμενος 

Τμήματος Εποπτείας ΔΥ και Φορέων Εκμετάλλευσης Εγκαταστάσεων Υπηρεσιών της Αρχής, με 
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αναπληρώτρια την Κωνσταντία Ιγγλέζου, Υπάλληλο του Τμήματος Ασφάλειας Σιδηροδρόμων της 

Αρχής. 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

Ιωάννα Τσιαπαρίκου 
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