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ΑΠΟΦΑΣΗ (75/2022) 

της 179ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 26.09.2022 

 

ΘΕΜΑ  Έγκριση καταστάσεων αποτελεσμάτων και βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης των 

εξετάσεων της 05ης και 06ης Σεπτεμβρίου και της 12ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2022 για 

την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού. 

 

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το 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. 

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

3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Απόφαση της ΡΑΣ 10720/15-07-2019 «Διαδικασία απόκτησης άδειας 

μηχανοδηγού – Οργάνωση και καθορισμός διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας 

μηχανοδηγού» (Β’ 2962). 

4. την υπ. αριθμ. πρωτ. 2013/25-07-2022 Απόφαση της ΡΑΣ για την Συγκρότηση Κεντρικής 

Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), για την οργάνωση και τον καθορισμό της διενέργειας εξετάσεων 

για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού. 

5. τις υπ. αριθμ. πρωτ. 9037778/01-09-2022 & 9038516/08-09-2022 επιστολές του ΟΣΕ (αριθ. 

πρωτ. ΡΑΣ 2431/02-09-2022 & 2531/09-09-2022). 

6. το από 29-08-2022 Πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της ΚΕΕ. 

7. την υπ. αριθμ. πρωτ. 2363/30-08-2022 πρόσκληση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), 

για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού. 

Αθήνα,  26/09/2022 

Αριθ. Πρωτ. : 2702 
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8. την υπ. αρίθ. πρωτ. 2359/30-08-2022 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εξετάσεων 

Θεωρητικού Μέρους. 

9. την υπ. αρίθ. πρωτ. 2360/30-08-2022 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εξετάσεων Πρακτικού 

Μέρους. 

10. την υπ. αρίθ. πρωτ. 2361/30-08-2022 Απόφασης για την έγκριση του εμπλουτισμού της 

Τράπεζας Θεμάτων των Εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους για την απόκτηση 

άδειας μηχανοδηγού. Οι επιπρόσθετες ερωτήσεις και απαντήσεις θεμάτων θα ενσωματωθούν 

στην τράπεζα θεμάτων που είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της ΡΑΣ. 

11. την υπ. αρίθ. πρωτ. 2362/30-08-2022 Απόφαση για τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων 

Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, τον ορισμό του Υπευθύνου των Εξεταστικών Κέντρων 

Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων, των Επιτηρητών και των Παρατηρητών. 

12. την υπ. αριθμ. πρωτ. 2411/31-08-2022 επιστολή της ΡΑΣ. 

13. την υπ. αριθμ. πρωτ. 2433/02-09-2022 Απόφαση της ΚΕΕ για τους δικαιούχους συμμετοχής στις 

εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού (Ν. Ελλάδας). 

14. την υπ. αριθμ. πρωτ. 2533/09-09-2022 Απόφαση της ΚΕΕ για τους δικαιούχους συμμετοχής στις 

εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού (Β. Ελλάδας). 

15. το από 01-09-2022 email της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του ΟΣΕ (Αριθ. πρωτ. 2429/02-09-2022). 

16. την υπ. αριθμ. πρωτ. 2432/02-09-2022 Ανακοίνωση της ΚΕΕ για τη διενέργεια του πρακτικού 

μέρους των εξετάσεων υποψήφιων μηχανοδηγών για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού. 

17. την υπ. αριθμ. πρωτ. 2668 / 22.09.2022 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

την έγκριση : 

i. των καταστάσεων αποτελεσμάτων θεωρητικού μέρους & πρακτικού μέρους των εξετάσεων 

καθώς και της συγκεντρωτικής κατάστασης των αποτελεσμάτων, 

ii. της κατάστασης δικαιούχων βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 της υπ. αριθμ. 10720/15-07-2019 Απόφασης της ΡΑΣ 

«Διαδικασία απόκτησης άδειας μηχανοδηγού – Οργάνωση και καθορισμός διενέργειας εξετάσεων 

για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού» (Β’ 2962). 

 

Η Πρόεδρος 
 
 
 

Ιωάννα Τσιαπαρίκου 
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