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ΑΠΟΦΑΣΗ (93/2022) 

της 187ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 21.11.2022 

 

ΘΕΜΑ  Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων για τη χορήγηση Ανανέωσης Ισχύος 

Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών μηχανοδηγών και 

υποψηφίων μηχανοδηγών και την επικαιροποίηση του Μητρώου Εκπαιδευτών που 

τηρεί η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων («Αρχή»). 

 

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 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

4. την υπ’ αριθμ. 7690/11.05.2018 Απόφαση της ΡΑΣ (άρθρο 6) σχετικά με την ανανέωση ισχύος 

πιστοποίησης επάρκειας εκπαιδευτών 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 

ανανέωσής της, των εκπαιδευτών κέντρων εκπαίδευσης και κατάρτισης μηχανοδηγών και 

υποψηφίων μηχανοδηγών. 

6. τις αιτήσεις ανανέωσης ισχύος πιστοποίησης εκπαιδευτών μηχανοδηγών, όπως αναγράφονται 

στην Ανάλυση της εισήγησης. 

7. την υπ. αριθμ. πρωτ. 3350 / 18.11.2022 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αθήνα,  21/11/2022 

Αριθ. Πρωτ. : 3430 

ΑΔΑ: ΨΖ8ΧΟΚΠ2-5Ω3
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1. την ανανέωση ισχύος πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή μηχανοδηγών και 

υποψηφίων μηχανοδηγών για τον ένα (1) εκπαιδευτή (Πίνακας ΙΙ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ : Θετική αξιολόγηση αιτήσεων 

α/α Επώνυμο Όνομα 
Είδος Εκπαίδευσης  

Θεωρία 
Πρακτική 
- Στατική 

Πρακτική - 
Σε Πορεία 

Τεκμηρίωση 
απαιτήσεων 

1.  Καστρινάκης Κωνσταντίνος √ √  √ 

 

2. την απόρριψη της ανανέωσης ισχύος πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή 

μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών για τους δύο (2) εκπαιδευτές (Πίνακας ΙΙΙ). 

Υφίσταται δικαίωμα για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Αρχής εντός τριάντα 

(30) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης [άρθρο 3, παρ. 7 της Απόφασης ΡΑΣ 

7690/11-05-2018 (Β’ 1691)]. 

ΠΙΝΑΚΑΣ IIΙ : Αρνητική αξιολόγηση αιτήσεων 

α/α Επώνυμο Όνομα 
Είδος Εκπαίδευσης  

Θεωρία 
Πρακτική 
- Στατική 

Πρακτική - 
Σε Πορεία 

Τεκμηρίωση 
απαιτήσεων 

1.  Τσαντίλης Δημήτριος  √ √ 

Δεν 
προσκόμισε 
Βεβαίωσεις 
διδακτικής 

πείρας 

2.  Σακελλαρίου Ευριπίδης √   

Δεν 
προσκόμισε 
Υπεύθυνη 

Δήλωση και 
Βεβαίωσεις 
διδακτικής 

πείρας 
 

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

την επικαιροποίηση και επαναδημοσίευση του Μητρώου Εκπαιδευτών Μηχανοδηγών και 

υποψηφίων μηχανοδηγών που τηρεί η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

Ιωάννα Τσιαπαρίκου 
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