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ΑΠΟΦΑΣΗ (110/2022) 

της 192ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 22.12.2022 

 

ΘΕΜΑ  Αξιολόγηση αιτήσεων Εξεταστών Μηχανοδηγών. 

 

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το ν. 3911/2011 (Α’ 12/08.02.2011) «Πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει. 

2. το άρθρο 76 του ν. 4530/2018 (Α΄59/30.03.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες 

διατάξεις». 

3. το άρθρο 4 της 2011/765/ΕΚ της Απόφασης «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 τρένων και τα κριτήρια για την οργάνωση των 

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

Συμβουλίου»  

4. τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011/766/ΕΚ «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». 

5. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Απόφαση της ΡΑΣ 939/01.04.2022 (Β’ 1904/18.04.2022) «Καθορισμός 

προσόντων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της αρχικής αναγνώρισης και της ανανέωσής 

της των εξεταστών των κέντρων εκπαίδευσης και κατάρτισης μηχανοδηγών και υποψηφίων 

μηχανοδηγών». 

6. τις αιτήσεις εξεταστών & υποψηφίων εξεταστών. 

7. την υπ. αριθμ. πρωτ. 3683 / 07.12.2022 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ. 

 

 

Αθήνα,  22/12/2022 

Αριθ. Πρωτ. : 3943 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. τη χορήγηση αναγνώρισης εξεταστή μηχανοδηγών – υποψηφίων μηχανοδηγών στον Καδόγλου 

Αθανάσιο για τους τομείς «Γενικές επαγγελματικές γνώσεις» (άρθρο 31, παράρτημα ΙΙI του Ν. 

3911/2011), Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό (άρθρο 31, παράρτημα ΙV 

του ν. 3911/2011) & Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν τις υποδομές (άρθρο 31, 

παράρτημα V του ν. 3911/2011). 

2. τη χορήγηση αναγνώρισης εξεταστή μηχανοδηγών – υποψηφίων μηχανοδηγών στον Ορνεράκη 

Ιωάννη για τους τομείς «Γενικές επαγγελματικές γνώσεις» (άρθρο 31, παράρτημα ΙΙI του Ν. 

3911/2011), Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό (άρθρο 31, παράρτημα ΙV 

του ν. 3911/2011) & Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν τις υποδομές (άρθρο 31, 

παράρτημα V του ν. 3911/2011). 

3. τη χορήγηση αναγνώρισης εξεταστή μηχανοδηγών – υποψηφίων μηχανοδηγών στον Μωραΐτη 

Πέτρο για τους τομείς «Γενικές επαγγελματικές γνώσεις» (άρθρο 31, παράρτημα ΙΙI του Ν. 

3911/2011), Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό (άρθρο 31, παράρτημα ΙV 

του ν. 3911/2011) & Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν τις υποδομές (άρθρο 31, 

παράρτημα V του ν. 3911/2011). 

4. τη χορήγηση αναγνώρισης εξεταστή μηχανοδηγών – υποψηφίων μηχανοδηγών στον Δρόλαπα 

Φώτιο για τους τομείς Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό (άρθρο 31, 

παράρτημα ΙV του ν. 3911/2011) & Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν τις υποδομές (άρθρο 

31, παράρτημα V του ν. 3911/2011). 

5. τη χορήγηση ανανέωσης αναγνώρισης εξεταστή μηχανοδηγών – υποψηφίων μηχανοδηγών 

στον Βούλγαρη Δημήτριο για τους τομείς «Γενικές επαγγελματικές γνώσεις» (άρθρο 31, 

παράρτημα ΙΙI του Ν. 3911/2011), Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό 

(άρθρο 31, παράρτημα ΙV του ν. 3911/2011) & Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν τις 

υποδομές (άρθρο 31, παράρτημα V του ν. 3911/2011). 

6. Τη χορήγηση ανανέωσης αναγνώρισης εξεταστή μηχανοδηγών – υποψηφίων μηχανοδηγών 

στον Δαλκαλίτση Αλέξανδρο για τους τομείς «Γενικές επαγγελματικές γνώσεις» (άρθρο 31, 

παράρτημα ΙΙI του Ν. 3911/2011) & Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό 

(άρθρο 31, παράρτημα ΙV του ν. 3911/2011). 

7. την απόρριψη της αίτησης για χορήγηση αναγνώρισης εξεταστή μηχανοδηγών – υποψηφίων 

μηχανοδηγών του Δαλκαλίτση Αλέξανδρου για τον τομέα Επαγγελματικές γνώσεις που 

αφορούν τις υποδομές (άρθρο 31, παράρτημα V του ν. 3911/2011) διότι δεν τεκμηριώνονται οι 

γνώσεις του σε αυτόν τον τομέα. Υφίσταται δικαίωμα του αιτούντα για άσκηση ενδικοφανούς 

προσφυγής ενώπιον της Αρχής εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω 

απόφασης [άρθρο 4, παρ. 7 της Απόφασης ΡΑΣ 939/01-04-2022 (Β’ 1904)]. 

8. τη χορήγηση ανανέωσης αναγνώρισης εξεταστή μηχανοδηγών – υποψηφίων μηχανοδηγών 

στον Τρίμη Αθανάσιο για τους τομείς «Γενικές επαγγελματικές γνώσεις» (άρθρο 31, παράρτημα 

ΙΙI του Ν. 3911/2011), Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό (άρθρο 31, 
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παράρτημα ΙV του ν. 3911/2011) & Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν τις υποδομές (άρθρο 

31, παράρτημα V του ν. 3911/2011).  

9. τη χορήγηση ανανέωσης αναγνώρισης εξεταστή μηχανοδηγών – υποψηφίων μηχανοδηγών 

στον Χριστοφοράτο Δημήτριο για τους τομείς «Γενικές επαγγελματικές γνώσεις» (άρθρο 31, 

παράρτημα ΙΙI του Ν. 3911/2011), Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο υλικό 

(άρθρο 31, παράρτημα ΙV του ν. 3911/2011) & Επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν τις 

υποδομές (άρθρο 31, παράρτημα V του ν. 3911/2011). 

10. την εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο της ΡΑΣ προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες για τη δημοσίευση του Επικαιροποιημένου Μητρώου Εξεταστών Μηχανοδηγών - 

υποψηφίων Μηχανοδηγών στη διαδικτυακή πύλη της ΡΑΣ. 

 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

Ιωάννα Τσιαπαρίκου 
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