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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 3178

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

29 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΑΣ19/οικ.49045/5005
Aναγνώριση εξεταστών μηχανοδηγών και υποψηφίων
μηχανοδηγών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 παράγραφος 7 του ν. 3911/2011(ΦΕΚ Α’
12) «Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις», με
τον οποίο έγινε η συμμόρφωση με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ
(EE L 315/51 της 3.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007.
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
γ) Του άρθρου 2 του π.δ. 186/2007 (Φ.Ε.Κ. 221/Α΄/12.9.2007)
«Τροποποίηση του π.δ. 293/1999 Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. 263/Α΄)».
δ) Τον ν.3879/2010 (Φ.Ε.Κ 163/Α’/21/09/2010) «Ανάπτυξη
της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
ε) Του άρθρου 21 του ν. 4024/2011(ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015».
στ) Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 119959/Η/11 (ΦΕΚ
2351 Β/20−10−2011) «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των
Νομικών Προσώ¬πων Ιδιωτικού Δικαίου “Εθνικό Κέντρο Πι−
στοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)”, “Εθνικό
Κέ¬ντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)” και
“Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)”
εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων».
ζ) Της Απόφασης 2011/765/ΕΚ της 22ας Νοεμβρίου 2011,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τα κριτήρια για
την αναγνώριση των κέντρων κατάρτισης που εμπλέ−
κονται στην εκπαίδευση των μηχανοδηγών, τα κριτήρια
για την αναγνώριση των εξεταστών των οδηγών των

τρένων και τα κριτήρια για την οργάνωση των εξετάσε−
ων σύμφωνα με την οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L314/36) και
η) Της Σύσταση 2011/766/ΕΚ, της 22ας Νοεμβρίου 2011,
της E. 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).
θ) Το Π.Δ 85/2012 (ΦΕΚ141/τ.Α’/21−06−2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και το ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α’/21−06−2012)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των κριτηρί−
ων βάσει των οποίων γίνεται η αναγνώριση των εξετα−
στών μηχανοδηγών από τον ΕΟΠΠΕΠ, των δικαιολογητι−
κών που υποβάλλονται, του ύψους του παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου για την κάλυψη του κόστους των εξετά−
σεων που οργανώνει η Αρχή, του πλαισίου συνεργασίας
της Αρχής με τον ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τις εξετάσεις για
την απόκτηση άδειας, της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτα−
σης που χορηγεί ο ΕΟΠΠΕΠ και κάθε σχετικού θέματος
σύμφωνα με το ν. 3911/2011(ΦΕΚ Α’ 12) «Πιστοποίηση μη−
χανοδηγών και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 2
Εξεταστές
Οι εξετάσεις που προβλέπονται για τον έλεγχο των
απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων μηχανοδηγών
επιτηρούνται από ικανούς εξεταστές αναγνωρισμένους
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Ο ΕΟΠΠΕΠ
ελέγχει κατά πόσον κάποιος που υποβάλλει αίτηση για
να αναγνωριστεί ως εξεταστής μηχανοδηγών πληροί τα
κριτήρια πιστοποίησης που ορίζονται από τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης και είναι κατάλληλος για τη διε−
νέργεια εξετάσεων στους αντίστοιχους τομείς ικανοτήτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Άρθρο 3
Ανεξαρτησία και αμεροληψία

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 5
της παρούσας απόφασης, υπόδειγμα της οποίας παρα−
τίθεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 17.
Άρθρο 4
Απαιτήσεις επάρκειας
1. Για τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, οι αι−
τούντες υποψήφιοι εξεταστές πρέπει να είναι ικανοί και
έμπειροι σχετικά με το αντικείμενο της εξέτασης που
θέλουν να διεξάγουν. Ο αιτών υποψήφιος εξεταστής είναι:
α) μηχανικός Π.Ε. και Τ.Ε. με τουλάχιστον δέκα (10) έτη
επαγγελματικής εμπειρίας σε Σιδηροδρομικές Επιχειρή−
σεις ή στο Διαχειριστή Υποδομών, είτε
β) μηχανοδηγός ή προϊστάμενος μηχανοδηγών–μη−
χανοστασιάρχης ελέγχου κυκλοφορίας, εφόσον ο εν−
διαφερόμενος κατέχει έγκυρη άδεια μηχανοδηγού και
συμπληρωματικό πιστοποιητικό κατά τα οριζόμενα στο
ν. 3911/2011(ΦΕΚ Α’ 12) «Πιστοποίηση μηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις», με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη επαγ−
γελματικής εμπειρίας σε Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις ή
στο Διαχειριστή Υποδομών.
2. Όσον αφορά τις εν πορεία εξετάσεις, ο αιτών πρέπει
να είναι μηχανοδηγός ή προϊστάμενος μηχανοδηγών–μη−
χανοστασιάρχης ελέγχου κυκλοφορίας, κάτοχος έγκυρης
άδειας μηχανοδηγού όσο και έγκυρου πιστοποιητικού,
κατά τα οριζόμενα στο ν. 3911/2011(ΦΕΚ Α’ 12) «Πιστοποί−
ηση μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις», που να καλύπτει
το αντικείμενο εξέτασης ή παρόμοιο τύπο τροχαίου υλι−
κού ή υλικού γραμμής με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη
επαγγελματικής εμπειρίας σε Σιδηροδρομικές Επιχει−
ρήσεις ή στο Διαχειριστή Υποδομών. Όταν ο εξεταστής
δεν διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό για την υποδομή/το
τροχαίο υλικό της εξέτασης, ένας οδηγός που είναι κά−
τοχος του 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.
3. Οι γνώσεις του αιτούντος πρέπει να είναι επικαι−
ροποιημένες μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της
αίτησης. Ειδικότερα, ο αιτών πρέπει να διαθέτει επαγ−
γελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών, εντός
περιόδου που να μην υπερβαίνει τα πέντε έτη πριν από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ζητούμενη
περίοδος επαγγελματικής εμπειρίας ενδέχεται να περι−
λαμβάνει περιόδους εργασίας και υπό την ιδιότητα του
εκπαιδευτή για αντικείμενο κατάρτισης σχετικό προς την
υποβληθείσα αίτηση.
4. Επιπλέον οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τα ακό−
λουθα στοιχειώδη κριτήρια:
α) να έχουν τις δεξιότητες και την παιδαγωγική ικανό−
τητα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων
και να διαθέτουν πλήρη γνώση των αντιστοίχων εξετα−
στικών μεθόδων και εξεταστικών εγγράφων,

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 κάτο−
χοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 που έχει
χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2413/1996 και
του π.δ. 363/1998.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
Άρθρο 5
Αίτηση για την αναγνώριση εξεταστή
1. Ο αιτών την αναγνώρισή του εξεταστής υποβάλει
αίτηση στον ΕΟΠΠΕΠ, υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται
στο Παράρτημα Ι του άρθρου 17.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογη−
τικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που
ορίζονται στο νόμο 3911/2011 και στην παρούσα απόφαση.
2.1 Απλό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
ή άλλου αναγνωρισμένου εγγράφου που να αποδεικνύει
την ταυτότητα του αιτούντος.
2.2 Απλό αντίγραφο τίτλου σπουδών για μηχανικούς
Π.Ε. και Τ.Ε.
2.3 Απλό αντίγραφο της έγκυρης άδειας μηχανοδηγού
για μηχανοδηγούς ή προϊστάμενους μηχανοδηγών–μηχα−
νοστασιάρχες ελέγχου κυκλοφορίας.
2.4 Απλό αντίγραφο του έγκυρου πιστοποιητικού σιδη−
ροδρομικής υποδομής ή/και τροχαίου υλικού για μηχα−
νοδηγούς ή προϊστάμενους μηχανοδηγών–μηχανοστασι−
άρχες ελέγχου κυκλοφορίας.
2.5 Βεβαίωση εργοδότη, όπου θα αναφέρονται ανα−
λυτικά οι δεξιότητες και η εκπαιδευτική ικανότητα του
αιτούντος, η επαγγελματική του εμπειρία και η παρούσα
θέση απασχόλησής αυτού.
2.6 Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για ομογενείς ή αλ−
λογενείς αιτούντες, σύμφωνα με το σημείο δ του άρθρου
4.3 της παρούσας.
3. Στις αιτήσεις προσδιορίζονται ο τομέας ή οι τομείς
ικανοτήτων για τους οποίους ο αιτών υποβάλλει αίτηση
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 νόμου 3911/2011·
β) επαγγελματικές γνώσεις που αφορούν το τροχαίο
υλικό, σύμφωνα με το άρθρο 31, παράρτημα ΙV του νόμου
3911/2011·
γ) επαγγελματικές γνώσεις σχετικά με τις υποδο−
μές, σύμφωνα με το άρθρο 31, παράρτημα V του νόμου
3911/2011·
δ) γλωσσικές γνώσεις σύμφωνα με το άρθρο 31, παράρ−
τημα V του νόμου 3911/2011 (γενικές γλωσσικές γνώσεις
ή/και ειδικές γνώσεις επικοινωνίας και ορολογίας που
αφορούν τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τις δια−
δικασίες ασφάλειας).
Άρθρο 6
Έκδοση δήλωσης αναγνώρισης εξεταστή
1. Ο ΕΟΠΠΕΠ αξιολογεί όλα τα έγγραφα που υπέβαλε
ο αιτών. Όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, εκδίδει
δήλωση αναγνώρισης, το συντομότερο δυνατό και το
αργότερο εντός δύο μηνών από την παραλαβή όλων των
αναγκαίων εγγράφων.
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2. Η δήλωση αναγνώρισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) την ονομασία και τη διεύθυνση του ΕΟΠΠΕΠ·
β) το όνομα ή τα ονόματα, τη διεύθυνση και την ημε−
ρομηνία γέννησης του αιτούντος· ο τόπος γέννησης του
αιτούντα επιτρέπεται να περιλαμβάνεται προαιρετικά στη
δήλωση αναγνώρισης·
γ) τον τομέα ή τους τομείς ικανοτήτων στους οποίους
ο εξεταστής δικαιούται να διενεργεί εξετάσεις·
δ) τις γλώσσες στις οποίες ο εξεταστής αναγνωρίζεται
για να διενεργεί εξετάσεις·
ε) τον αριθμό ταυτοποίησης του εξεταστή, που παρέ−
χεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 της
παρούσας απόφασης.
στ) την ημερομηνία λήξης της δήλωσης αναγνώρισης.
Άρθρο 7
Διάρκεια ισχύος, τροποποίηση, ανανέωση της δήλωσης
αναγνώρισης εξεταστή
1. Η δήλωση αναγνώρισης εξεταστή ισχύει για πέντε
έτη. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο ΕΟΠΠΕΠ δύναται
να συντομεύει τη διάρκεια ισχύος του συνόλου ή μέρους
των τομέων ικανοτήτων που προσδιορίζονται στη δήλω−
ση αναγνώρισης.
2. Ο κάτοχος ισχύουσας δήλωσης αναγνώρισης δύναται
ανά πάσα στιγμή να αιτηθεί τροποποίησή της με την
προσθήκη τομέα ή τομέων ικανοτήτων. Στην περίπτωση
αυτή εκδίδεται τροποποιημένη δήλωση αναγνώρισης με
βάση τα κατάλληλα συμπληρωματικά έγγραφα που πα−
ρέχει ο αιτών. Η ημερομηνία λήξης της τροποποιημένης
δήλωση αναγνώρισης παραμένει αμετάβλητη.
3. Σε περίπτωση που οι εξελίξεις καθιστούν αναγκαία
τροποποίηση της δήλωσης αναγνώρισης, επειδή δεν
πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις για έναν ή περισσότε−
ρους τομείς ικανοτήτων που καθορίζονται σε αυτήν, ο
εξεταστής παύει αμέσως να διενεργεί εξετάσεις στους
εν λόγω τομείς και ενημερώνει εγγράφως τον ΕΟΠΠΕΠ.
Ο ΕΟΠΠΕΠ αξιολογεί τις πληροφορίες και εκδίδει τρο−
ποποιημένη δήλωση αναγνώρισης. Η ημερομηνία λήξης
της τροποποιημένης δήλωσης αναγνώρισης παραμένει
αμετάβλητη.
4. Η δήλωση αναγνώρισης ανανεώνεται κατόπιν αιτήσε−
ως του εξεταστή και εκδίδεται υπό τις ίδιες προϋποθέ−
σεις που ισχύουν για την αρχική δήλωση αναγνώρισης. Σε
κάθε περίπτωση, οι εξεταστές που αιτούνται ανανέωση
θα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση της παρούσας θέσης
απασχόλησης, της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
κατά τη διάρκεια της παρελθούσας περιόδου ισχύος κα−
θώς και των εξεταστικών δραστηριοτήτων τους κατά τα
δύο παρελθόντα έτη. Σε περίπτωση που η παρελθούσα
περίοδος ισχύος έχει συντομευτεί σε λιγότερο από δύο
έτη, θα πρέπει να υποβληθούν, αντιστοίχως, οι καταγρα−
φές ολόκληρης της περιόδου. Όταν οι προϋποθέσεις της
προγενέστερης αναγνώρισης παραμένουν αμετάβλητες,
ο εξεταστής υποβάλλει αίτηση ανανέωσης, υπόδειγμα
της οποίας παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 17.
Άρθρο 8
Μητρώο εξεταστών
1. Ο ΕΟΠΠΕΠ τηρεί μητρώο όλων των εξεταστών που
έχει αναγνωρίσει δυνάμει της παρούσας απόφασης. Κάθε
εξεταστής καταχωρείται στο μητρώο με μοναδικό αριθμό
ταυτοποίησης ο οποίος περιλαμβάνει τη συντομογραφία
EL της Ελλάδας.
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2. Το μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) το όνομα και τη διεύθυνση του αναγνωρισμένου
εξεταστή·
β) τον τομέα ή τους τομείς ικανοτήτων για τους οποί−
ους ο εξεταστής έχει αναγνωριστεί για να διενεργεί
εξετάσεις·
γ) τη γλώσσα στην οποία ο εξεταστής αναγνωρίζεται
για να διενεργεί εξετάσεις·
δ) τον αριθμό ταυτοποίησης του εξεταστή·
ε) την ημερομηνία λήξης της δήλωσης αναγνώρισης·
στ) τα στοιχεία επικοινωνίας.
3. Προκειμένου να τηρείται ενήμερο το μητρώο, ο ανα−
γνωρισμένος εξεταστής ενημερώνει τον ΕΟΠΠΕΠ για
κάθε αλλαγή των δεδομένων που δημοσιεύονται στο
μητρώο.
4. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2
στοιχεία α), β), γ), δ) και ε) δημοσιοποιούνται.
Άρθρο 9
Αναστολή και ανάκληση της αναγνώρισης
1. Όταν στο πλαίσιο της άσκησης δραστηριοτήτων
αξιολόγησης ή εποπτείας από το Τμήμα Ασφάλειας
Σιδηροδρόμων (Αρχή), σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 ή
29 του ν. 3911/2011, προκύψουν αποδεικτικά στοιχεία ότι
εξεταστής δεν πληροί τις απαιτήσεις για αναγνώριση, η
Αρχή ενημερώνει τον ΕΟΠΠΕΠ ώστε να ανακαλέσει ή να
αναστείλει τη σχετική δήλωση αναγνώρισης.
2. Εάν ο ΕΟΠΠΕΠ ή το Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρό−
μων διαπιστώσει ότι εξεταστής αναγνωρισμένος από την
αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους δεν πληροί μία ή
περισσότερες απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ και
της Απόφασης 2011/765/ΕΚ, θα πρέπει να ενημερώσει την
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που έχει εκδώσει τη
δήλωση αναγνώρισης και να της ζητήσει να διενεργήσει
τους κατάλληλους ελέγχους.
Άρθρο 10
Διαδικασία προσφυγής
1. Ο ΕΟΠΠΕΠ αμέσως και εγγράφως κοινοποιεί στον
εξεταστή τους λόγους για τους οποίους εκδίδει τις απο−
φάσεις του.
2. Σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης, ο ΕΟΠΠΕΠ
ενημερώνει με σαφήνεια τον εξεταστή όσον αφορά τις
απαιτήσεις που δεν πληρούνται πλέον. Ο ΕΟΠΠΕΠ προ−
βλέπει προθεσμία προειδοποίησης 2 μηνών εντός της
οποίας ο εξεταστής να μπορέσει να προσαρμόσει τις
πρακτικές του προκειμένου να τηρεί τις απαιτήσεις για
την αναγνώριση προτού αρχίσει να ισχύει η αναστολή
ή η ανάκληση.
3. Οι πράξεις του ΕΟΠΠΕΠ που αφορούν σε οποιαδή−
ποτε εφαρμογή δυνάμει της παρούσας απόφασης, υπό−
κεινται σε αίτηση θεραπείας του άρθρου 24 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας 2690/1999.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 11
Διενέργεια εξετάσεων
1. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι με βάση τις διατάξεις του
Άρθρου 25 του ν. 3911/2011, υποχρεούνται να εξεταστούν
για να αποκτήσουν άδεια μηχανοδηγού, υποβάλλονται σε
εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή.
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2. Οι εξετάσεις διενεργούνται εφόσον έχουν κατατεθεί
τουλάχιστον 15 αιτήσεις συμμετοχής, μετά τη λήξη των
προγραμμάτων επιμόρφωσης ή προκειμένου για υποψη−
φίους που απορρίφθηκαν ή δε συμμετείχαν σε προηγού−
μενες εξετάσεις, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
3. Ο χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής των εξετά−
σεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφο−
ρά στη διεξαγωγή τους καθορίζονται με ανακοίνωση
της Αρχής, η οποία καταχωρείται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
4. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις μετά από
αίτησή τους στην Αρχή η οποία συνοδεύεται από τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Γραμμάτιο είσπραξης δημόσιου ταμείου (παράβολο
όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας).
β) Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης από το εκ−
παιδευτικό κέντρο που του παρείχε την επαγγελματική
εκπαίδευση.
5. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών, συ−
γκροτείται τριμελής επιτροπή εξετάσεων υποψηφίων για
την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού η οποία απαρτίζεται
από δύο (2) μηχανικούς Π.Ε. και Τ.Ε. και έναν (1) μηχα−
νοδηγό ή προϊστάμενο μηχανοδηγών–μηχανοστασιάρχη
ελέγχου κυκλοφορίας με τους αναπληρωτές τους, στην
οποία ορίζεται ως πρόεδρος Μηχανικός Π.Ε. και Τ.Ε. Οι
αναγνωρισμένοι εξεταστές που συγκροτούν την επιτροπή
επιλέγονται από τον ΕΟΠΠΕΠ κατόπιν σχετικού αιτήμα−
τος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Η επιτροπή μεριμνά
για τη σύνταξη των θεμάτων των γραπτών εξετάσεων
και τη διασφάλιση του απορρήτου τους καθώς και τη
βαθμολόγηση των υποψηφίων. Δεν συμμετέχουν στην
επιτροπή, εξεταστές που έχουν παράσχει σε υποψήφι−
ους που εξετάζονται κατάρτιση σχετική με το θέμα της
εξέτασης.
6. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων εποπτείας, σύμ−
φωνα με το άρθρο 29 του ν. 3911/2011 η Αρχή έχει πρόσβα−
ση σε όλα τα έγγραφα που αφορούν την προετοιμασία,
τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση των εξετάσεων.
Άρθρο 12
Παράβολο υπέρ του Δημοσίου για τη συμμετοχή στις
εξετάσεις
Κάθε υποψήφιος οφείλει να καταθέτει για τη συμμετο−
χή στις εξετάσεις, παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους
εκατό ευρώ (100 ευρώ). Το ως άνω ποσό εισπράττεται
μέσω Δ.Ο.Υ. με διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3741 «Πα−
ράβολα από κάθε αιτία».
Άρθρο 13
Περιεχόμενο εξετάσεων για την απόκτηση άδειας μη−
χανοδηγού
Οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας περιλαμβάνουν
δύο δοκιμασίες με σειρά διεξαγωγής γραπτή και πρακτι−
κή (στατική και εν πορεία εξέταση). Ο υποψήφιος συμ−
μετέχει στην πρακτική εξέταση, εφόσον έχει επιτυχώς
εξεταστεί στην γραπτή.
Η διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων λαμβάνει χώρα
σε εγκαταστάσεις ή/και στο σιδηροδρομικό δίκτυο με
μέριμνα αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού κέντρου, το
οποίο καλύπτει το τυχόν κόστος που προκύπτει από τη

χρήση του τροχαίου υλικού, των εγκαταστάσεων ή/και
του σιδηροδρομικού δικτύου, την παρουσία κατάλληλα
αδειοδοτημένου και πιστοποιημένου μηχανοδηγού καθώς
και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Οι εξετάσεις προετοιμάζονται με ιδιαίτερη προσοχή
όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των ερωτήσεων που
θα υποβληθούν κατά τη διάρκειά τους.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά τρόπο διαφα−
νή και διαρκούν όσο χρειάζεται, ώστε να πιστοποιείται
επαρκώς ότι καλύπτονται όλα τα σχετικά θέματα του
παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 31 του ν. 3911/2011.
Άρθρο 14
Βαθμολογία
1. Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί χωριστά κα−
θένα από τους υποψηφίους με τη βαθμολογική κλίμακα 0
έως 10 για κάθε μία από τις δύο δοκιμασίες του Άρθρου
13. Ως βαθμός για κάθε δοκιμασία, λαμβάνεται ο μέσος
όρος της βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής.
2. Ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε σε κάθε μία από
τις δοκιμασίες αυτές αν πάρει βαθμό έξι (6) και άνω. Σε
περίπτωση που αποτύχει σε μια από τις δύο δοκιμασίες,
θεωρείται ότι απέτυχε στις εξετάσεις.
3. Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα επανεξέτασης
σε επόμενες εξετάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι απορριπτόμενοι επί δύο (2) φορές, υποχρεούνται σε
εκ νέου εκπαίδευση.
4. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, η επιτρο−
πή συντάσσει κατάσταση επιτυχόντων−απορριφθέντων,
στην οποία καταχωρείται αναλυτικά η βαθμολογία που
έχει επιτύχει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε εξεταζόμενη
δοκιμασία καθώς και η τελική βαθμολογία κάθε υποψη−
φίου, η οποία υπογράφεται και από τα τρία μέλη της. Η
κατάσταση αυτή μαζί με τα βαθμολογημένα γραπτά και
πρακτικό διεξαγωγής των εξετάσεων υποβάλλεται με
αναφορά του προέδρου της επιτροπής στον ΕΟΠΠΕΠ.
Άρθρο 15
Αποζημίωση εξεταστών
Η αποζημίωση για κάθε μέλος της επιτροπής εξετά−
σεων που εκτελεί βάσει της παρούσας την εξέταση των
υποψηφίων, θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτι−
κές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
Άρθρο 16
Βεβαίωση γενικής επαγγελματικής επάρκειας
Εφόσον ο υποψήφιος έχει συμμετάσχει με επιτυχία στις
εξετάσεις, ο ΕΟΠΠΕΠ εκδίδει βεβαίωση γενικής επαγ−
γελματικής επάρκειας σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 17.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17
Παραρτήματα
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ
ǹȓĲȘıȘ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ İȟİĲĮıĲȒ
(İʌȑȤİȚ șȑıȘ ȊʌİȪșȣȞȘȢ ǻȒȜȦıȘȢ ĲȠȣ ȃ. 1599/86)
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ
ǹȓĲȘıȘ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ įȒȜȦıȘȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ĮȝİĲȐȕȜȘĲİȢ ȠȚ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȘȢ ʌȡȠȖİȞȑıĲİȡȘȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ
(İʌȑȤİȚ șȑıȘ ȊʌİȪșȣȞȘȢ ǻȒȜȦıȘȢ ĲȠȣ ȃ. 1599/86)
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿǿ
ǺİȕĮȓȦıȘ ȖİȞȚțȒȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ İʌȐȡțİȚĮȢ

Άρθρο 18
Μεταβατική περίοδος
Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης εξεταστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης, ως εξεταστές υποψήφιων μηχανοδηγών επιλέγονται εν ενεργεία μηχανοδηγοί και προϊστάμενοι
μηχανοδηγοί που έχουν εγγραφεί στο μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 30 παρ. 5 του Ν. 3911 με αποδεδειγ−
μένη εμπειρία στην εκπαίδευση καθώς και εκπαιδευτές με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική και εξεταστική εμπειρία.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Παπάγου, 19 Νοεμβρίου 2012
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