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ΟΔΗΓΙΑ 2007/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Οκτωβρίου 2007
σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών
έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες
πιστοποίησης των μηχανοδηγών οι οποίοι οδηγούν μηχανές έλξης και
συρμούς στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας. Η παρούσα οδη
γία καθορίζει επίσης τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών, οι μηχανοδηγοί και οι υπόλοιποι ενδιαφερό
μενοι φορείς του τομέα, ιδίως οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι δια
χειριστές υποδομής και τα εκπαιδευτικά κέντρα.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους μηχανοδηγούς που οδηγούν
μηχανές έλξης και συρμούς στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότη
τας, για λογαριασμό σιδηροδρομικής επιχείρησης η οποία χρειάζεται
πιστοποιητικό ασφαλείας ή διαχειριστή υποδομής ο οποίος χρειάζεται
έγκριση ασφαλείας.
2.
Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν, βάσει των εθνικών διατάξεων που
αφορούν το λοιπό προσωπικό των εμπορευματικών συρμών, εμπορευ
ματικούς συρμούς να διασχίζουν τα σύνορα ή να παρέχουν υπηρεσίες
εσωτερικών μεταφορών στο έδαφός τους.
3.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, τα κράτη μέλη μπορούν να
εξαιρούν από τα μέτρα που θεσπίζουν για την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας τους μηχανοδηγούς που οδηγούν αποκλειστικώς:
α) το μετρό, τα τραμ και άλλα ελαφρά σιδηροδρομικά συστήματα·
β) τα δίκτυα τα οποία είναι λειτουργικώς χωριστά από τα υπόλοιπα
σιδηροδρομικά συστήματα και προορίζονται μόνο για τη λειτουργία
τοπικών, αστικών ή προαστιακών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών
και εμπορευμάτων·
γ) τη σιδηροδρομική υποδομή που ανήκει σε ιδιώτες και χρησιμοποι
είται αποκλειστικά από τον κύριο της υποδομής για τις δικές του
μεταφορές φορτίου·
δ) τα τμήματα σιδηροτροχιών επί των οποίων προσωρινά απαγορεύεται
η κανονική κυκλοφορία, για λόγους συντήρησης, ανανέωσης ή ανα
βάθμισης του σιδηροδρομικού συστήματος.
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Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «αρμόδια αρχή»: η αρχή ασφαλείας του άρθρου 16 της οδηγίας
2004/49/ΕΚ·

β) «μηχανοδηγός»: το άτομο που είναι ικανό και εξουσιοδοτημένο να
οδηγεί συρμούς, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών έλξης, των
μηχανών ελιγμών, των συρμών εργασιών, των σιδηροδρομικών
οχημάτων συντήρησης ή των συρμών σιδηροδρομικής μεταφοράς
επιβατών ή εμπορευμάτων με τρόπο αυτόνομο, υπεύθυνο και
ασφαλή·

γ) «λοιπά μέλη του προσωπικού που εκτελούν καθήκοντα κρίσιμα για
την ασφάλεια»: το προσωπικό επί της αμαξοστοιχίας, εκτός των
μηχανοδηγών, το οποίο συμβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας
του συρμού, των επιβατών και των μεταφερομένων αγαθών·

δ) «σιδηροδρομικό σύστημα»: το σύστημα που απαρτίζεται από σιδη
ροδρομικές υποδομές και περιλαμβάνει γραμμές και σταθερές εγκα
ταστάσεις του συστήματος σιδηροτροχιών συν το τροχαίο υλικό
κάθε κατηγορίας και προελεύσεως που κυκλοφορεί επί της υποδο
μής αυτής, όπως ορίζεται με τις οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ·

ε)

«διαχειριστής υποδομής»: κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που ευθύ
νονται ιδίως για την εγκατάσταση ή τη συντήρηση σιδηροδρομικής
υποδομής, ή μέρους αυτής, όπως ορίζεται με το άρθρο 3 της οδη
γίας 91/440/ΕΟΚ και, ενδεχομένως, για τη διαχείριση των συστη
μάτων ελέγχου και ασφαλείας των υποδομών. Τα καθήκοντα του
διαχειριστή υποδομής σε ένα δίκτυο ή σε τμήμα δικτύου είναι
δυνατό να ανατίθενται σε διαφορετικούς οργανισμούς ή επιχειρή
σεις·

στ) «σιδηροδρομική επιχείρηση»: κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση,
όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά με
την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών
και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής (1), και
κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η δραστηριότητα της
οποίας συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μετα
φοράς εμπορευμάτων ή/και επιβατών, βάσει της αρχής ότι η επι
χείρηση πρέπει να εξασφαλίζει την έλξη. Ο όρος συμπεριλαμβάνει
επίσης τις επιχειρήσεις που παρέχουν μόνον την έλξη·

ζ)

«τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας» ή «ΤΠΔ»: οι προδια
γραφές οι οποίες αφορούν κάθε υποσύστημα ή μέρος υποσυστήμα
τος έτσι ώστε να πληρούνται οι ουσιώδεις αιτήσεις και να εξασφα
λίζεται η διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών σιδηροδρομικών
συστημάτων, τόσο υψηλής ταχύτητας όσο και συμβατικών, όπως
ορίζονται με τις οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ·

(1) ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την
οδηγία 2004/49/ΕΚ.
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η) «Οργανισμός»: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων που
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), της 29ης Απριλίου 2004·
θ) «πιστοποιητικό ασφαλείας»: το πιστοποιητικό που χορηγείται σε
σιδηροδρομική επιχείρηση από αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το
άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ·
ι)

«πιστοποιητικό»: το εναρμονισμένο συμπληρωματικό πιστοποιητικό
το οποίο περιέχει ένδειξη της υποδομής επί της οποίας ο κάτοχος
είναι εξουσιοδοτημένος να οδηγεί και το τροχαίο υλικό το οποίο
είναι εξουσιοδοτημένος να οδηγεί·

ια) «έγκριση ασφαλείας»: η άδεια που χορηγείται σε διαχειριστή υπο
δομής από αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας
2004/49/ΕΚ·
ιβ) «εκπαιδευτικό κέντρο»: οντότητα η οποία είναι διαπιστευμένη ή
αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή και παρέχει εκπαίδευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

Άρθρο 4
Κοινοτικό υπόδειγμα πιστοποίησης
1.
Κάθε μηχανοδηγός οφείλει να διαθέτει την ικανότητα και τα προ
σόντα που απαιτούνται για την οδήγηση συρμών και να έχει τα εξής
έγγραφα:
α) άδεια η οποία αποδεικνύει ότι ο μηχανοδηγός πληροί τις στοιχει
ώδεις προϋποθέσεις όσον αφορά τις ιατρικές απαιτήσεις, τη βασική
εκπαίδευση και τα γενικά επαγγελματικά προσόντα. Στην άδεια ανα
γράφονται τα στοιχεία του μηχανοδηγού, η αρχή έκδοσης και η
διάρκεια ισχύος της. Η άδεια πληροί τις προδιαγραφές του παραρ
τήματος Ι, έως ότου εγκριθεί το κοινοτικό υπόδειγμα πιστοποίησης
σύμφωνα με την παράγραφο 4·
β) ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά στα οποία αναγράφονται οι υπο
δομές επί των οποίων επιτρέπεται στον κάτοχο του πιστοποιητικού
να οδηγεί, και το τροχαίο υλικό που επιτρέπεται να οδηγεί. Κάθε
πιστοποιητικό πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ι.
2.
Ωστόσο, η απαίτηση κατοχής πιστοποιητικού για συγκεκριμένο
μέρος της υποδομής δεν ισχύει στις κατωτέρω εξαιρετικές περιπτώσεις
εάν ένας άλλος μηχανοδηγός, που διαθέτει έγκυρο απαιτούμενο πιστο
ποιητικό για τη συγκεκριμένη υποδομή βρίσκεται δίπλα στο μηχανο
δηγό κατά την οδήγηση:
α) όταν, λόγω διατάραξης της σιδηροδρομικής υπηρεσίας, απαιτείται
εκτροπή των οδηγούμενων συρμών ή συντήρηση των γραμμών,
την οποία έχει ορίσει ο διαχειριστής υποδομής·
(1) ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 220 της
21.6.2004, σ. 3.
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β) για εξαιρετικές και έκτακτες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν συρμούς
ιστορικής αξίας·
γ) για εξαιρετικές και έκτακτες υπηρεσίες εμπορευμάτων, εφόσον συμ
φωνεί ο διαχειριστής υποδομής·
δ) για την παράδοση ή επίδειξη νέου συρμού ή μηχανής έλξης·
ε) για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και εξέτασης μηχανοδηγών.
Η χρήση της δυνατότητας αυτής αποφασίζεται από τη σιδηροδρομική
επιχείρηση και δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται ούτε από τον οικείο
διαχειριστή υποδομής ούτε από την αρμόδια αρχή.
Όταν κατά τα ανωτέρω χρησιμοποιείται πρόσθετος μηχανοδηγός, ο
διαχειριστής υποδομής ενημερώνεται εκ των προτέρων.
3.
Το πιστοποιητικό επιτρέπει την οδήγηση για μια ή περισσότερες
από τις κάτωθι κατηγορίες:
α) κατηγορία A: μηχανές ελιγμών, συρμοί εργασιών, σιδηροδρομικά
οχήματα συντήρησης και όλες οι άλλες μηχανές έλξης εφόσον χρη
σιμοποιούνται για ελιγμούς·
β) κατηγορία B: μεταφορά επιβατών ή/και εμπορευμάτων.
Το πιστοποιητικό μπορεί να περιλαμβάνει άδεια για όλες τις κατηγο
ρίες, οι οποίες αφορούν όλους τους κωδικούς σύμφωνα με την παρά
γραφο 4.
4.
Έως τις 4 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή θεσπίζει, βάσει σχεδίου
που καταρτίζει ο Οργανισμός, κοινοτικό υπόδειγμα για την άδεια, το
πιστοποιητικό και το επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού, και
καθορίζει επίσης τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, λαμβάνοντας υπόψη
της μέτρα κατά της πλαστογράφησης. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά της
συμπλήρωσής της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 32 παράγραφος 3.
Έως τις 4 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που απο
σκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδη
γίας, διά της συμπλήρωσής της, και αφορούν κοινοτικούς κωδικούς για
τους διαφόρους τύπους της κατηγορίας Α και Β κατά την παράγραφο 3
του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με
έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 32 παράγραφος 3, βάσει
σύστασης του Οργανισμού.

Άρθρο 5
Μέτρα κατά της απάτης
Οι αρμόδιες αρχές και οι εκδίδοντες οργανισμοί μεριμνούν για να απο
φεύγονται οι κίνδυνοι πλαστογράφησης των αδειών και των πιστοποι
ητικών και παραποίησης των μητρώων του άρθρου 22.
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Άρθρο 6
Κυριότητα, γλώσσα και εκδίδοντες οργανισμοί
1.
Η άδεια αποτελεί ιδιοκτησία του κατόχου και χορηγείται από την
αρμόδια αρχή του άρθρου 3 στοιχείο α). Όταν αρμόδια αρχή ή υπάλ
ληλός της εκδίδουν άδεια σε εθνική γλώσσα η οποία δεν είναι κοινο
τική γλώσσα, συντάσσουν και δίγλωσση μορφή της άδειας χρησιμοποι
ώντας μία κοινοτική γλώσσα.
2.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή
το διαχειριστή υποδομής που απασχολεί αμέσως ή εμμέσως το μηχα
νοδηγό. Το πιστοποιητικό είναι ιδιοκτησία της εκδότριας επιχείρησης ή
του διαχειριστή. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της
οδηγίας 2004/49/ΕΚ, οι μηχανοδηγοί δικαιούνται να λαμβάνουν επικυ
ρωμένο αντίγραφο. Όταν σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υπο
δομής εκδίδουν πιστοποιητικό σε εθνική γλώσσα η οποία δεν είναι
κοινοτική γλώσσα, συντάσσουν και δίγλωσση μορφή της άδειας η
οποία περιλαμβάνει μία κοινοτική γλώσσα.

Άρθρο 7
Γεωγραφική ισχύς
1.

Η άδεια ισχύει σε όλο το έδαφος της Κοινότητας.

2.
Το πιστοποιητικό ισχύει μόνον για τις υποδομές και το τροχαίο
υλικό που αναγράφει.

Άρθρο 8
Αναγνώριση εγγράφων πιστοποίησης μηχανοδηγών τρίτων χωρών
Τα έγγραφα πιστοποίησης μηχανοδηγών τρίτης χώρας οι οποίοι εργά
ζονται αποκλειστικά σε διασυνοριακά τμήματα του σιδηροδρομικού
συστήματος ενός κράτους μέλους μπορούν να αναγνωρίζονται από
αυτό το κράτος μέλος βάσει διμερών συμφωνιών με τη συγκεκριμένη
τρίτη χώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Άρθρο 9
Στοιχειώδεις απαιτήσεις
1.
Για να αποκτήσει άδεια, ο υποψήφιος οφείλει να πληροί τις στοι
χειώδεις απαιτήσεις των άρθρων 10 και 11. Για να αποκτήσει πιστοποι
ητικό και για να διατηρήσει σε ισχύ το πιστοποιητικό αυτό, ο υποψή
φιος πρέπει να διαθέτει άδεια και να πληροί τις στοιχειώδεις απαιτήσεις
των άρθρων 12 και 13.
2.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει αυστηρότερες απαιτήσεις
στη χορήγηση αδειών στο έδαφός του. Ωστόσο, αναγνωρίζει τις άδειες
που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7.
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Τμήμα Ι
Άδεια
Άρθρο 10
Κατώτατη ηλικία
Τα κράτη μέλη καθορίζουν την κατώτατη ηλικία των υποψηφίων για τη
χορήγηση αδείας, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 20 έτη.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν άδεια σε υποψηφίους
από την ηλικία των 18 ετών, οπότε η ισχύς της άδειας αυτής περιορί
ζεται στο έδαφος του κράτους μέλους που τη χορηγεί.
Άρθρο 11
Βασικές απαιτήσεις
1.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον
εννεαετή (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) εκπαίδευση καθώς και
βασική εκπαίδευση ισοδύναμη του επιπέδου 3, κατά την απόφαση
85/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 1985, για την αντιστοι
χία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1).
2.
Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει τη σωματική του ικανότητα με
ιατρική εξέταση που διενεργείται από ή υπό την εποπτεία γιατρού δια
πιστευμένου ή αναγνωρισμένου –σύμφωνα με το άρθρο 20. Αυτό απο
φασίζεται από το κράτος μέλος. Η εξέταση αφορά τουλάχιστον τα
κριτήρια που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1.1, 1.2, 1.3
και 2.1.
3.
Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει την επαγγελματική ψυχολογική
του ικανότητα με επιτυχή εξέταση που διενεργείται από ή υπό την
εποπτεία ψυχολόγου ή γιατρού διαπιστευμένου ή αναγνωρισμένου σύμ
φωνα με το άρθρο 20. Αυτό αποφασίζεται από το κράτος μέλος. Η
εξέταση αφορά τουλάχιστον τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ σημείο
2.2.
4.
Ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει τα γενικά επαγγελματικά
προσόντα του με εξέταση η οποία καλύπτει τουλάχιστον τα γενικά
θέματα που σημειώνονται στο παράρτημα ΙV.
Τμήμα ΙΙ
Πιστοποιητικό
Άρθρο 12
Γλωσσικές γνώσεις
Το κριτήριο των γλωσσικών γνώσεων κατά το παράρτημα VI πρέπει να
πληρούται και να ελέγχεται για την υποδομή επί της οποίας ισχύει το
πιστοποιητικό.
Άρθρο 13
Επαγγελματικά προσόντα
1.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξετασθεί με επιτυχία στις επαγγελ
ματικές του γνώσεις και επάρκεια που αφορούν το τροχαίο υλικό για το
οποίο ζητείται πιστοποιητικό· η εξέταση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
γενικά θέματα που σημειώνονται στο παράρτημα V.
(1) ΕΕ L 199 της 31.7.1985, σ. 56.
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2.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξεταστεί με επιτυχία στις επαγγελ
ματικές του γνώσεις και επάρκεια που αφορούν τις υποδομές για τις
οποίες ζητείται πιστοποιητικό. Η εξέταση αφορά τουλάχιστον τα γενικά
θέματα που σημειώνονται στο παράρτημα VI. Ανάλογα με την περί
πτωση, η εξέταση αφορά επίσης τις γλωσσικές γνώσεις σύμφωνα με το
παράρτημα VI σημείο 8.
3.
Ο υποψήφιος εκπαιδεύεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή το
διαχειριστή υποδομής όσον αφορά το οικείο σύστημα διαχείρισης της
ασφάλειας που προβλέπει η οδηγία 2004/49/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΟΥ

Άρθρο 14
Απόκτηση αδείας
1.

Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει τη διαδικασία απόκτησης αδείας.

2.
Κάθε αίτηση αδείας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή από τον
υποψήφιο μηχανοδηγό ή από οποιαδήποτε οντότητα εξ ονόματός του.
3.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μπορούν να
αφορούν τη χορήγηση νέας αδείας, την προσαρμογή των στοιχείων
της αδείας στα πρόσφατα δεδομένα, την ανανέωση ή τη χορήγηση
αντιγράφου.
4.
Η αρμόδια αρχή εκδίδει την άδεια το συντομότερο δυνατόν και το
αργότερο ένα μήνα μετά την παραλαβή όλων των αναγκαίων εγγράφων.
5.
Η άδεια έχει δεκαετή ισχύ, με την επιφύλαξη του άρθρου 16
παράγραφος 1.
6.
Η άδεια χορηγείται σε ένα μόνο πρωτότυπο. Απαγορεύεται
οιαδήποτε αναπαραγωγή της αδείας, εκτός αν ζητηθεί αντίγραφο από
την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 15
Απόκτηση πιστοποιητικού
Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και διαχειριστής υποδομής καθορίζει
τις οικείες διαδικασίες χορήγησης ή προσαρμογής στα πρόσφατα δεδο
μένα των πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως μέρος
του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, καθώς και διαδι
κασία προσφυγής που δίνουν τη δυνατότητα στους μηχανοδηγούς να
ζητούν αναθεώρηση απόφασης σχετικά με την έκδοση, την προσαρμογή
στα πρόσφατα δεδομένα, την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποι
ητικού.
Σε περίπτωση διαφωνίας, τα μέρη δύνανται να αναφερθούν στην αρμό
δια αρχή ή σε κάθε ανεξάρτητο σώμα προσφυγών.
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Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής προσαρ
μόζουν το πιστοποιητικό στα πρόσφατα δεδομένα, χωρίς καθυστέρηση,
όταν ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει λάβει πρόσθετες άδειες όσον
αφορά το τροχαίο υλικό ή την υποδομή.

Άρθρο 16
Περιοδικοί έλεγχοι
1.
Για να παραμείνει έγκυρη η άδεια, ο κάτοχός της υποβάλλεται σε
περιοδικές εξετάσεις ή/και δοκιμασίες που αφορούν τις απαιτήσεις του
άρθρου 11 παράγραφοι 2 και 3. Όσον αφορά τις ιατρικές απαιτήσεις,
πρέπει να τηρείται η κατώτατη συχνότητα βάσει του παραρτήματος ΙΙ
σημείο 3.1. Οι ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται από γιατρούς διαπι
στευμένους ή αναγνωρισμένους σύμφωνα με το άρθρο 20, ή υπό την
εποπτεία τους. Όσον αφορά τις γενικές επαγγελματικές γνώσεις, εφαρ
μόζεται το άρθρο 23 παράγραφος 8.
Όταν ανανεώνει την άδεια, η αρμόδια αρχή ελέγχει στο μητρώο του
άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο α), αν ο μηχανοδηγός πληροί τις
απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
2.
Προκειμένου να διατηρήσει το πιστοποιητικό την ισχύ του, ο
κάτοχος υποβάλλεται σε περιοδικές εξετάσεις ή/και δοκιμασίες που
αφορούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 12 και 13. Η συχνότητα των
εν λόγω εξετάσεων/δοκιμασιών καθορίζεται από τη σιδηροδρομική επι
χείρηση ή το διαχειριστή υποδομής που απασχολεί αμέσως ή εμμέσως
το μηχανοδηγό, σύμφωνα με το οικείο σύστημα διαχείρισης ασφαλείας,
και τηρεί τις κατώτατες συχνότητες που καθορίζονται με το παράρτημα
VII.
Για καθέναν από τους ελέγχους αυτούς, ο εκδίδων οργανισμός βεβαι
ώνει, με μνεία επί του πιστοποιητικού και στο μητρώο του άρθρου 22
παράγραφος 2 στοιχείο α), ότι ο μηχανοδηγός πληροί τις απαιτήσεις του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
3.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης σε περιοδικό έλεγχο ή σε περί
πτωση αρνητικού αποτελέσματος, εφαρμόζεται η διαδικασία του
άρθρου 18.

Άρθρο 17
Παύση εργασίας
Όταν μηχανοδηγός παύσει να εργάζεται σε σιδηροδρομική επιχείρηση ή
διαχειριστή υποδομής, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια
αρχή.
Η άδεια διατηρεί την ισχύ της εφόσον τηρούνται οι όροι του άρθρου 16
παράγραφος 1.
Το πιστοποιητικό καθίσταται άκυρο όταν ο κάτοχος παύει να εργάζεται
ως μηχανοδηγός. Ωστόσο, ο κάτοχος λαμβάνει επικυρωμένο αντίγραφο
του πιστοποιητικού και όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν την
κατάρτισή του, τα επαγγελματικά του προσόντα, την εμπειρία του και
την επαγγελματική του επάρκεια. Όταν εκδίδει πιστοποιητικό σε μηχα
νοδηγό, η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής λαμ
βάνει υπόψη όλα αυτά τα έγγραφα.
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Άρθρο 18
Παρακολούθηση μηχανοδηγών από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις
και τους διαχειριστές υποδομής
1.
Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής εξα
σφαλίζουν και ελέγχουν ότι οι άδειες και τα πιστοποιητικά των μηχα
νοδηγών που απασχολούν αμέσως ή εμμέσως είναι έγκυρα.
Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής καθιερώ
νουν σύστημα παρακολούθησης των μηχανοδηγών τους. Εάν τα αποτε
λέσματα της παρακολούθησης αυτής θέτουν σε αμφισβήτηση την επαγ
γελματική επάρκεια μηχανοδηγού, καθώς και τη συνέχιση της ισχύος
της άδειας ή του πιστοποιητικού του, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις
και οι διαχειριστές υποδομής λαμβάνουν αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα.
2.
Εάν μηχανοδηγός κρίνει ότι η κατάσταση της υγείας του επηρε
άζει την ικανότητά του για την εκτέλεση της εργασίας του, ενημερώνει
αμέσως τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδομής, κατά
περίπτωση.
Μόλις η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο διαχειριστής υποδομής αντιλη
φθεί ή ενημερωθεί από γιατρό ότι η κατάσταση της υγείας του μηχα
νοδηγού έχει υποβαθμισθεί τόσο ώστε να θέτει σε αμφισβήτηση την
ικανότητά του να εκτελέσει την εργασία του, λαμβάνει αμέσως τα
απαιτούμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης που περιγρά
φεται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 3.1 και, εφόσον απαιτείται, της αφαί
ρεσης του πιστοποιητικού καθώς και της ενημέρωσης του μητρώου του
άρθρου 22 παράγραφος 2. Περαιτέρω, μεριμνά ώστε στη διάρκεια της
υπηρεσίας τους οι μηχανοδηγοί να μην είναι ποτέ υπό την επήρεια
οιασδήποτε ουσίας που είναι πιθανόν να επηρεάσει τη συγκέντρωσή,
την προσοχή ή τη συμπεριφορά τους. Η αρμόδια αρχή ενημερώνεται
χωρίς καθυστέρηση όταν η ανικανότητα προς εργασία υπερβαίνει το
τρίμηνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 19
Καθήκοντα της αρμόδιας αρχής
1.
Η αρμόδια αρχή εκτελεί με διαφάνεια και αμεροληψία τα εξής
καθήκοντα:
α) έκδοση και ανανέωση αδειών, και χορήγηση αντιγράφων, όπως
προβλέπουν τα άρθρα 6 και 14·
β) διεξαγωγή περιοδικών εξετάσεων ή/και δοκιμασιών όπως προβλέπει
το άρθρο 16 παράγραφος 1·
γ) αναστολή και ανάκληση αδειών και ειδοποίηση του εκδίδοντος
οργανισμού για τις αιτιολογημένες αιτήσεις αναστολής πιστοποι
ητικών, όπως προβλέπει το άρθρο 29·
δ) εφόσον έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το κράτος μέλος,
αναγνώριση προσώπων ή οργανισμών, όπως προβλέπουν τα
άρθρα 23 και 25·
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ε)

δημοσίευση και προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα του μητρώου
διαπιστευμένων ή αναγνωρισμένων προσώπων και οργανισμών,
όπως προβλέπει το άρθρο 20·

στ) τήρηση και προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα μητρώου αδειών
όπως προβλέπουν το άρθρο 16 παράγραφος 1 και το άρθρο 22
παράγραφος 1·
ζ)

παρακολούθηση της διαδικασίας πιστοποίησης των μηχανοδηγών,
όπως προβλέπει το άρθρο 26·

η) διεξαγωγή επιθεωρήσεων, όπως προβλέπει το άρθρο 29·
θ) καθορισμός εθνικών κριτηρίων για τους εξεταστές, όπως προβλέπει
το άρθρο 25 παράγραφος 5.
Η αρμόδια αρχή ανταποκρίνεται ταχέως στις αιτήσεις πληροφοριών και
ζητεί χωρίς καθυστέρηση τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες κατά
την προετοιμασία των αδειών.
2.
Η αρμόδια αρχή απαγορεύεται να μεταβιβάζει σε τρίτους τα καθή
κοντα κατά την παράγραφο 1 στοιχεία γ), ζ) και θ).
3.
Τα καθήκοντα μεταβιβάζονται σε τρίτους κατά διαφανή και αμε
ρόληπτο τρόπο, και δεν πρέπει να προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων.
4.
Όταν η αρμόδια αρχή μεταβιβάζει ή αναθέτει τα καθήκοντα κατά
την παράγραφο 1 στοιχεία α) ή β), σε σιδηροδρομική επιχείρηση, πρέ
πει να πληρούται τουλάχιστον ο ένας από τους εξής δύο όρους:
α) η σιδηροδρομική επιχείρηση εκδίδει άδειες μόνο για τους δικούς της
μηχανοδηγούς·
β) η σιδηροδρομική επιχείρηση δεν έχει την αποκλειστικότητα, στο
αντίστοιχο έδαφος, για κανένα από τα καθήκοντα που της έχουν
μεταβιβασθεί ή ανατεθεί.
5.
Όταν η αρμόδια αρχή μεταβιβάζει ή αναθέτει καθήκοντα, οι εντο
λοδόχοι ή οι συμβασιούχοι της πρέπει να τηρούν, κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων αυτών, τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας που
ισχύουν για τις αρμόδιες αρχές.
6.
Όταν η αρμόδια αρχή μεταβιβάζει ή αναθέτει καθήκοντα, εφαρ
μόζει σύστημα ελέγχου του τρόπου εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών
και εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι όροι των παραγράφων 2, 4 και 5.

Άρθρο 20
Διαπίστευση και αναγνώριση
1.
Η διαπίστευση προσώπων ή οργανισμών δυνάμει της παρούσας
οδηγίας γίνεται από οργανισμό διαπίστευσης που ορίζει το οικείο κρά
τος μέλος. Η διαδικασία διαπίστευσης βασίζεται σε κριτήρια ανεξαρτη
σίας, επάρκειας και αμεροληψίας, όπως τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα
της σειράς EN 45 000, καθώς και στην αξιολόγηση του φακέλου που
υποβάλλει ο υποψήφιος με τον οποίο αποδεικνύονται δεόντως οι ικα
νότητές του στο συγκεκριμένο τομέα.
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2.
Εναλλακτικώς της διαπίστευσης κατά την παράγραφο 1, τα κράτη
μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι τα πρόσωπα ή οι οργανισμοί που
αναγνωρίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας αναγνωρίζονται από την
αρμόδια αρχή ή από οργανισμό που ορίζει το οικείο κράτος μέλος. Η
αναγνώριση βασίζεται σε κριτήρια ανεξαρτησίας, επάρκειας και αμερο
ληψίας· ωστόσο, αν η συγκεκριμένη ικανότητα είναι ιδιαίτερα σπάνια,
επιτρέπεται εξαίρεση από τον κανόνα αυτό ύστερα από θετική γνωμο
δότηση της Επιτροπής σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 32 παράγραφος 2.
Το κριτήριο της ανεξαρτησίας δεν εφαρμόζεται στην εκπαίδευση που
προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφοι 5 και 6.
3.
Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει τη δημοσίευση και την προσαρμογή
στα πρόσφατα δεδομένα μητρώου των προσώπων και οργανισμών που
έχει διαπιστεύσει ή αναγνωρίσει, δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 21
Αποφάσεις της αρμόδιας αρχής
1.

Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί τις αποφάσεις της.

2.
Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει διαδικασία διοικητικής προσφυγής
που επιτρέπει στους εργοδότες και τους μηχανοδηγούς να ζητούν ανα
θεώρηση μιας απόφασης η οποία αφορά οιαδήποτε εφαρμογή δυνάμει
της παρούσας οδηγίας.
3.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το δικαστικό έλεγχο των αποφά
σεων της αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 22
Μητρώα και ανταλλαγή δεδομένων
1.

Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται:

α) να τηρούν μητρώο όλων των αδειών που έχουν εκδοθεί, προσαρμο
σθεί στα πρόσφατα δεδομένα, ανανεωθεί, τροποποιηθεί, λήξει, ανα
σταλεί, ανακληθεί ή δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή κατα
στραφεί. Το μητρώο περιλαμβάνει τα δεδομένα κάθε αδείας που
προβλέπονται στο παράρτημα Ι σημείο 4, τα οποία μπορούν να
ανευρεθούν με τη βοήθεια του εθνικού αριθμού που χορηγείται σε
κάθε μηχανοδηγό. Το μητρώο προσαρμόζεται τακτικά στα πρόσφατα
δεδομένα·
β) να παρέχουν, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως, πληροφορίες για
την κατάσταση των εν λόγω αδειών στις αρμόδιες αρχές των λοιπών
κρατών μελών, στον Οργανισμό ή σε κάθε εργοδότη μηχανοδηγών.
2.
Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και διαχειριστής υποδομής υπο
χρεούνται:
α) να τηρούν μητρώο όλων των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί,
προσαρμοσθεί στα πρόσφατα δεδομένα, τροποποιηθεί, λήξει, ανα
σταλεί, ανακληθεί ή δηλωθεί ότι έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή κατα
στραφεί, ή να μεριμνούν για την τήρηση του μητρώου. Το μητρώο
περιλαμβάνει τα δεδομένα που προβλέπει το παράρτημα Ι σημείο 4,
για κάθε πιστοποιητικό, καθώς και τα δεδομένα για τους περιοδι
κούς ελέγχους κατά το άρθρο 16. Το μητρώο προσαρμόζεται
τακτικά στα πρόσφατα δεδομένα·
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β) να συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο
οποίο είναι εγκατεστημένοι για να ανταλλάσσουν πληροφορίες με
την αρμόδια αρχή και να της παρέχουν πρόσβαση στα ζητούμενα
δεδομένα·

γ) να παρέχουν, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, πληροφορίες για το περιε
χόμενο των πιστοποιητικών αυτών στις αρμόδιες αρχές των λοιπών
κρατών μελών, όταν αυτό απαιτείται λόγω των διασυνοριακών τους
δραστηριοτήτων.

3.
Οι μηχανοδηγοί έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν
και είναι αποθηκευμένα στο μητρώο των αρμοδίων αρχών ή στο
μητρώο των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Ύστερα από σχετικά αίτη
ση, λαμβάνουν αντίγραφο των εν λόγω δεδομένων.

4.
Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με τον Οργανισμό για να εξα
σφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των μητρώων των παραγράφων 1
και 2.

Προς το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή καθορίζει έως τις 4 Δεκεμβρίου
2008, βάσει σχεδίου που καταρτίζει ο Οργανισμός, τις βασικές παραμέ
τρους των μητρώων που πρέπει να τηρούνται, όπως είναι τα προς
καταγραφή δεδομένα, η μορφή τους, καθώς και το πρωτόκολλο ανταλ
λαγής δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης, η διάρκεια της διατήρη
σης των δεδομένων, και οι διαδικασίες σε περίπτωση πτώχευσης. Τα
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων
της παρούσας οδηγίας διά της συμπλήρωσής της, θεσπίζονται σύμφωνα
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 32 παράγραφος 3.

5.
Οι αρμόδιες αρχές, οι διαχειριστές υποδομής και οι σιδηροδρομι
κές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα μητρώα των παραγράφων 1 και 2
και οι τρόποι εκμετάλλευσης των μητρώων αυτών είναι σύμφωνοι προς
την οδηγία 95/46/ΕΚ.

6.
Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι το σύστημα που εφαρμόζεται
δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β), είναι σύμφωνο προς
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

Άρθρο 23
Εκπαίδευση
1.
Η εκπαίδευση των μηχανοδηγών περιλαμβάνει ένα μέρος το οποίο
αφορά την άδεια και αντικατοπτρίζει τις γενικές επαγγελματικές γνώ
σεις όπως περιγράφονται στο παράρτημα ΙV, και ένα μέρος το οποίο
αφορά το πιστοποιητικό, όπως περιγράφεται στα παραρτήματα V και VI.
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2.
Η εκπαιδευτική μέθοδος πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ.
3.
Οι αναλυτικοί στόχοι της εκπαίδευσης καθορίζονται στο παράρ
τημα ΙV όσον αφορά την άδεια, και στα παραρτήματα V και VI όσον
αφορά το πιστοποιητικό. Οι αναλυτικοί αυτοί στόχοι της εκπαίδευσης
μπορούν να συμπληρώνονται:
α) είτε με τις σχετικές ΤΠΔ που θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία
96/48/ΕΚ ή την οδηγία 2001/16/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή η Επι
τροπή εξασφαλίζει συνοχή μεταξύ των ΤΠΔ και των παραρτημάτων
ΙV, V και VΙ·
β) είτε με τα κριτήρια τα οποία προτείνει ο Οργανισμός βάσει του
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004. Τα κριτήρια
αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων
της παρούσας οδηγίας διά της συμπλήρωσής της, θεσπίζονται σύμ
φωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παρα
πέμπει το άρθρο 32 παράγραφος 3.
4.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε οι υποψήφιοι μηχανοδηγοί να έχουν ισότιμη και αμε
ρόληπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση που απαιτείται για να εκπληρώ
σουν τους όρους απόκτησης της αδείας και του πιστοποιητικού.
5.
Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τις γενικές επαγγελμα
τικές γνώσεις όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4, τις γλωσσι
κές γνώσεις όπως προβλέπει το άρθρο 12 και τις επαγγελματικές γνώ
σεις σχετικά με το τροχαίο υλικό όπως προβλέπει το άρθρο 13 παρά
γραφος 1, εκτελούνται από πρόσωπα ή οργανισμούς διαπιστευμένους ή
αναγνωρισμένους σύμφωνα με το άρθρο 20.
6.
Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τη γνώση της υποδομής
όπως προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των
γνώσεων της διαδρομής και των κανόνων και των διαδικασιών λειτουρ
γίας, εκτελούνται από πρόσωπα ή οργανισμούς διαπιστευμένους ή ανα
γνωρισμένους από το κράτος μέλος όπου βρίσκεται η υποδομή.
7.
Όσον αφορά τις άδειες, το γενικό σύστημα αναγνώρισης των
επαγγελματικών προσόντων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ εξακολουθεί να
ισχύει για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των μηχα
νοδηγών οι οποίοι είναι πολίτες κράτους μέλους και οι οποίοι έχουν
αποκτήσει το πιστοποιητικό εκπαίδευσής τους σε τρίτη χώρα.
8.
Πρέπει να συσταθεί διαδικασία επιμόρφωσης για να διατηρείται η
επάρκεια του προσωπικού, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2
στοιχείο ε) της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.

Άρθρο 24
Έξοδα κατάρτισης
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επω
φεληθεί αδικαιολογήτως από την επένδυση στην οποία έχει προβεί
σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής για την κατάρτιση
οδηγού άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση ή άλλος διαχειριστής υποδο
μής, εφόσον ο εν λόγω οδηγός μεταπηδά εθελουσίως στην άλλη σιδη
ροδρομική επιχείρηση ή στον άλλο διαχειριστή υποδομής.
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2.
Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτε
ρης προσοχής στο πλαίσιο της έκθεσης του άρθρου 33, ιδίως όσον
αφορά το στοιχείο στ).

Άρθρο 25
Εξετάσεις
1.
Οι εξετάσεις και οι εξεταστές που προβλέπονται για τον έλεγχο
των απαιτούμενων προσόντων καθορίζονται:

α) για το μέρος που αφορά την άδεια: από την αρμόδια αρχή, κατά τον
καθορισμό της διαδικασίας απόκτησης αδείας κατ’ άρθρο 14 παρά
γραφος 1·

β) για το μέρος που αφορά το πιστοποιητικό: από τη σιδηροδρομική
επιχείρηση ή από το διαχειριστή υποδομής κατά τον καθορισμό της
διαδικασίας απόκτησης πιστοποιητικού κατ’ άρθρο 15.

2.
Οι εξετάσεις της παραγράφου 1 επιτηρούνται από ικανούς εξετα
στές, διαπιστευμένους ή αναγνωρισμένους σύμφωνα με το άρθρο 20. Οι
εξετάσεις οργανώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση
συμφερόντων.

3.
Η αξιολόγηση των γνώσεων για την υποδομή, συμπεριλαμβανο
μένων των γνώσεων για το δρομολόγιο και τους κανόνες λειτουργίας,
πραγματοποιείται από πρόσωπα ή οργανισμούς διαπιστευμένους ή ανα
γνωρισμένους από το κράτος μέλος όπου βρίσκεται η υποδομή.

4.
Οι εξετάσεις της παραγράφου 1 οργανώνονται έτσι ώστε να απο
φεύγεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων, υπό την επιφύλαξη της δυνα
τότητας ο εξεταστής να ανήκει στη σιδηροδρομική επιχείρηση ή το
διαχειριστή υποδομής που εκδίδει το πιστοποιητικό.

5.
Η επιλογή των εξεταστών και οι εξετάσεις μπορούν να υπόκεινται
σε κοινοτικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται βάσει σχεδίου που καταρ
τίζει ο Οργανισμός. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση
μη ουσιωδών διατάξεων της παρούσας οδηγίας διά της συμπλήρωσής
της, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 32 παράγραφος 3. Όταν συντρέχουν λόγοι κατε
πείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή δύναται να εφαρμόζει τη διαδικασία
επείγοντος στην οποία παραπέμπει το άρθρο 32 παράγραφος 4.

Ελλείψει κοινοτικών κριτηρίων, οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν εθνικά
κριτήρια.

6.
Στο τέλος της εκπαίδευσης, πρέπει να προβλέπονται θεωρητικές
και πρακτικές εξετάσεις. Η αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης πραγ
ματοποιείται με δοκιμασίες οδήγησης στο δίκτυο. Προσομοιωτές μπο
ρούν να χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα για τον έλεγχο εφαρμογής
των κανόνων λειτουργίας και των επιδόσεων του μηχανοδηγού σε ιδι
αίτερα δυσχερείς καταστάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 26
Ποιοτικά πρότυπα
Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι όλες οι δραστηριότητες που συν
δέονται με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και την
προσαρμογή των αδειών και των πιστοποιητικών στα πρόσφατα δεδο
μένα παρακολουθούνται συνεχώς στο πλαίσιο συστήματος ποιοτικών
προτύπων. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για δραστηριότητες που
καλύπτονται ήδη από συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας που εγκα
θιστούν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής
σύμφωνα με την οδηγία 2004/49/ΕΚ.

Άρθρο 27
Ανεξάρτητη αξιολόγηση
1.
Σε κάθε κράτος μέλος και τουλάχιστον ανά πενταετία, πραγματο
ποιείται ανεξάρτητη αξιολόγηση των διαδικασιών απόκτησης και αξιο
λόγησης των επαγγελματικών γνώσεων και της επάρκειας, καθώς και
του συστήματος έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών. Η παρούσα διά
ταξη δεν ισχύει για δραστηριότητες που καλύπτονται ήδη από συστή
ματα διαχείρισης της ασφάλειας που εγκαθιστούν οι σιδηροδρομικές
επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής σύμφωνα με την οδηγία
2004/49/ΕΚ. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ειδικευμένα άτομα
που δεν συμμετέχουν προσωπικώς στις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

2.
Τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων αυτών αξιολογήσεων τεκμη
ριώνονται δεόντως και κοινοποιούνται στις ενδιαφερόμενες αρμόδιες
αρχές. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για να αντιμετωπίζουν τις τυχόν ελλεί
ψεις που διαπιστώνονται κατά την ανεξάρτητη αξιολόγηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 28
Έκθεση για το λοιπό προσωπικό
1.
Σε έκθεση που υποβάλλεται έως τις 4 Ιουνίου 2009, και λαμβά
νοντας υπόψη τις ΤΠΔ για τη διαχείριση και τον έλεγχο της κυκλοφο
ρίας που καθορίστηκαν δυνάμει των οδηγιών 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ,
ο Οργανισμός προσδιορίζει τα προσόντα και τα καθήκοντα του λοιπού
προσωπικού που εκτελεί καθήκοντα κρίσιμα για την ασφάλεια και του
οποίου, συνεπώς, τα επαγγελματικά προσόντα συμβάλλουν στην ασφά
λεια των σιδηροδρόμων και θα πρέπει να ρυθμίζονται σε κοινοτικό
επίπεδο μέσω συστήματος αδειών ή/και πιστοποιητικών το οποίο μπο
ρεί να είναι παρόμοιο με το σύστημα της παρούσας οδηγίας.

2.
Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή, έως τις 4 Ιουνίου 2010,
υποβάλλει έκθεση και, εφόσον ενδείκνυται, νομοθετική πρόταση για το
σύστημα πιστοποίησης του λοιπού προσωπικού περί του οποίου η
παράγραφος 1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 29
Έλεγχοι από την αρμόδια αρχή
1.
Η αρμόδια αρχή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να λαμβάνει μέτρα για
να ελέγχει, στους συρμούς που κυκλοφορούν στην περιοχή δικαιοδο
σίας της, αν ο μηχανοδηγός διαθέτει τα έγγραφα που εκδίδονται σύμ
φωνα με την παρούσα οδηγία.

2.
Παρά τον έλεγχο κατά την παράγραφο 1, σε περίπτωση αμέλειας
στον τόπο εργασίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να ελέγχει εάν ο οικείος
μηχανοδηγός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13.

3.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να διενεργεί έρευνες σχετικά με την
τήρηση της παρούσας οδηγίας από τους μηχανοδηγούς, τις σιδηροδρο
μικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές υποδομής, τους εξεταστές και τα
εκπαιδευτικά κέντρα που εργάζονται στην περιοχή δικαιοδοσίας της.

4.
Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι μηχανοδηγός δεν πληροί
πλέον μία ή περισσότερες από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, λαμβάνει
τα ακόλουθα μέτρα:

α) Εφόσον πρόκειται για άδεια εκδοθείσα από την αρμόδια αρχή: η
αρμόδια αρχή αναστέλλει αμέσως την άδεια. Η αναστολή είναι
προσωρινή ή οριστική ανάλογα με το μέγεθος των προβλημάτων
που δημιουργούνται για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η αρμό
δια αρχή ενημερώνει αμέσως τον ενδιαφερόμενο και τον εργοδότη
του για την αιτιολογημένη απόφασή της, με την επιφύλαξη του
δικαιώματος προσφυγής κατ’ άρθρο 21. Η αρμόδια αρχή εξηγεί τη
διαδικασία για την ανάκτηση της άδειας.

β) Εφόσον πρόκειται για άδεια εκδοθείσα από αρμόδια αρχή άλλου
κράτους μέλους, η αρμόδια αρχή επικοινωνεί με αυτήν και της
υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα είτε για τη διεξαγωγή περαιτέρω
επιθεώρησης είτε για αναστολή της άδειας. Η αιτούσα αρμόδια αρχή
ενημερώνει την Επιτροπή και τις λοιπές αρμόδιες αρχές για το
αίτημά της. Η αρχή η οποία εξέδωσε τη συγκεκριμένη άδεια ανα
λαμβάνει να εξετάσει το αίτημα εντός τεσσάρων εβδομάδων και να
κοινοποιήσει την απόφασή της στην άλλη αρχή. Η αρχή η οποία
εξέδωσε την άδεια ενημερώνει επίσης την Επιτροπή και τις λοιπές
αρμόδιες αρχές για την απόφασή της. Οιαδήποτε αρμόδια αρχή
μπορεί να απαγορεύει στους μηχανοδηγούς να εργάζονται στην
περιοχή δικαιοδοσίας της μέχρι να της κοινοποιηθεί η απόφαση
της εκδούσας αρχής.

γ) Εφόσον πρόκειται για πιστοποιητικό, η αρμόδια αρχή επικοινωνεί με
τον εκδόντα οργανισμό και ζητεί είτε τη διενέργεια περαιτέρω επι
θεώρησης είτε την αναστολή του πιστοποιητικού. Ο εκδούς οργανι
σμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και ενημερώνει την αρμόδια
αρχή εντός τεσσάρων εβδομάδων. Η αρμόδια αρχή μπορεί να απα
γορεύει στους μηχανοδηγούς να εργάζονται στην περιοχή δικαιοδο
σίας της εν αναμονή της έκθεσης του εκδίδοντος οργανισμού, και
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.
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Εν πάση περιπτώσει, εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι συγκεκριμένος
μηχανοδηγός συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των σιδηροδρό
μων, λαμβάνει αμέσως τα απαιτούμενα μέτρα, π.χ. ζητεί από το διαχει
ριστή υποδομής να σταματήσει το συρμό και απαγορεύει στο μηχανο
δηγό να εργάζεται στην περιοχή δικαιοδοσίας της καθ’ όσο διάστημα
απαιτείται. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τις λοιπές
αρμόδιες αρχές για κάθε τέτοια απόφαση.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή ή ο οργανισμός που έχει
ορισθεί προς τούτο, αναπροσαρμόζει το μητρώο του άρθρου 22.

5.
Εάν αρμόδια αρχή κρίνει ότι απόφαση που έλαβε αρμόδια αρχή
άλλου κράτους μέλους βάσει της παραγράφου 4 δεν πληροί τα σχετικά
κριτήρια, προσφεύγει στην Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί εντός τριμή
νου. Εφόσον απαιτείται, προτείνονται διορθωτικά μέτρα στο ενδιαφερό
μενο κράτος μέλος. Σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς, το θέμα
παραπέμπεται στην επιτροπή του άρθρου 32 παράγραφος 1, και η Επι
τροπή λαμβάνει τα τυχόν αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία του άρθρου 32 παράγραφος 2. Κράτος μέλος μπορεί να
διατηρεί την απαγόρευση οδήγησης του μηχανοδηγού στο έδαφός του
σύμφωνα με την παράγραφο 4, μέχρις ότου ληφθεί οριστική απόφαση
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 30
Κυρώσεις
Με την επιφύλαξη άλλων κυρώσεων ή διαδικασιών που θεσπίζονται με
την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη καθορίζουν το καθεστώς των
επιβλητέων κυρώσεων για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας, και λαμβάνουν
κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην
Επιτροπή το αργότερο την ημερομηνία που καθορίζει το άρθρο 36
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, και της κοινοποιούν οιαδήποτε μεταγενέ
στερη τροποποίησή τους το συντομότερο δυνατό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Προσαρμογή των παραρτημάτων
1.
Τα μέτρα που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών δια
τάξεων της παρούσας οδηγίας, με προσαρμογή των παραρτημάτων στην
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονι
στική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 32 παρά
γραφος 3. Όταν συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή
δύναται να εφαρμόζει τη διαδικασία επείγοντος στην οποία παραπέμπει
το άρθρο 32 παράγραφος 4.

2.
Εφόσον οι προσαρμογές αφορούν την υγεία και τις συνθήκες
ασφαλείας ή τα επαγγελματικά προσόντα, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι
προηγείται διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
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Άρθρο 32
Επιτροπή
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 21 της
οδηγίας 96/48/ΕΚ.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμέ
νων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ
ορίζεται τρίμηνη.
3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8
της ίδιας απόφασης.
4.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6, και το άρθρο 7
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8
της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 33
Έκθεση
Ο Οργανισμός αξιολογεί την εξέλιξη της πιστοποίησης των μηχανοδη
γών που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Υποβάλ
λει στην Επιτροπή, το αργότερο τέσσερα έτη μετά τη θέσπιση των
βασικών παραμέτρων των μητρώων κατά το άρθρο 22 παράγραφος 4,
έκθεση με τις τυχόν βελτιώσεις που πρέπει να επέλθουν στο σύστημα
όσον αφορά:
α) τις διαδικασίες χορήγησης των αδειών και πιστοποιητικών·
β) τη διαπίστευση των εκπαιδευτικών κέντρων και των εξεταστών·
γ) το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές·
δ) την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών·
ε)

την επάρκεια των απαιτήσεων κατάρτισης που προσδιορίζονται στα
παραρτήματα IV, V, και VI σε σχέση με τη δομή της αγοράς και
τις κατηγορίες του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

στ) τη διασύνδεση των μητρώων και την κινητικότητα στην αγορά
εργασίας.
Πέραν τούτων, στην εν λόγω έκθεση ο Οργανισμός μπορεί, αν το κρίνει
ενδεδειγμένο, να συστήσει μέτρα σχετικά με τη θεωρητική και πρακτική
εξέταση των επαγγελματικών γνώσεων των υποψηφίων για το εναρμο
νισμένο πιστοποιητικό τροχαίου υλικού και συναφούς υποδομής.
Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα με βάση τις συστάσεις αυτές
και προτείνει, ενδεχομένως, τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 34
Χρήση προγραμματισμένων καρτών
Ο Οργανισμός αξιολογεί έως τις 4 Δεκεμβρίου 2012 τη δυνατότητα
χρήσης προγραμματισμένης κάρτας που συνδυάζει την άδεια και τα
πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 και καταρτίζει σχετικώς
ανάλυση κόστους/οφέλους.
Τα μέτρα που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της
παρούσας οδηγίας και αφορούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδια
γραφές των προγραμματισμένων αυτών καρτών θεσπίζονται βάσει σχε
δίου που καταρτίζει ο Οργανισμός και σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 32 παράγρα
φος 3.
Αν η εισαγωγή της χρήσης της προγραμματισμένης κάρτας δεν συνε
πάγεται τροποποίηση της παρούσας οδηγίας ή των παραρτημάτων της,
οι προδιαγραφές της προγραμματισμένης κάρτας θεσπίζονται σύμφωνα
με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 32
παράγραφος 2.
Άρθρο 35
Συνεργασία
Τα κράτη μέλη αλληλοβοηθούνται στην υλοποίηση της παρούσας οδη
γίας. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται κατά το στάδιο της υλοποίησης.
Ο Οργανισμός υποστηρίζει τη συνεργασία αυτή και οργανώνει τις απα
ραίτητες συναντήσεις με εκπρόσωπους των αρμοδίων αρχών.
Άρθρο 36
Εφαρμογή
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς
την παρούσα οδηγία έως τις 4 Δεκεμβρίου 2009. Πληροφορούν αμέσως
την Επιτροπή σχετικώς.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την
επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα
κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή πληροφορεί
τα άλλα κράτη μέλη σχετικά.
3.
Οι υποχρεώσεις μεταφοράς και εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
δεν ισχύουν για την Κύπρο και τη Μάλτα, για όσο διάστημα δεν δια
θέτουν στο έδαφός τους σιδηροδρομικό σύστημα.
Άρθρο 37
Προοδευτική έναρξη εφαρμογής και μεταβατικές περίοδοι
Η παρούσα οδηγία τίθεται σε εφαρμογή προοδευτικά, όπως προβλέπε
ται παρακάτω.
1. Η τήρηση των μητρώων του άρθρου 22 αρχίζει δύο έτη από τη
θέσπιση των βασικών παραμέτρων των μητρώων, κατά το άρθρο 22
παράγραφος 4.
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2. α) Εντός δύο ετών από τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων των
μητρώων, κατά το άρθρο 22 παράγραφος 4, εκδίδονται πιστοποι
ητικά ή άδειες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία σε μηχανοδη
γούς που εργάζονται σε διασυνοριακά δρομολόγια, σε ενδομετα
φορές ή μεταφορές εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος, ή που
εργάζονται σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του σημείου 3.
Από την ίδια ημερομηνία, όλοι οι μηχανοδηγοί που εκτελούν τα
ανωτέρω καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν δια
θέτουν ακόμη άδεια ή πιστοποιητικό σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία, πρέπει να συμμορφώνονται με τους τακτικούς ελέγχους
που προβλέπει το άρθρο 16.
β) Εντός δύο ετών από την έναρξη τήρησης των μητρώων κατά το
σημείο 1, όλες οι νέες άδειες και πιστοποιητικά εκδίδονται σύμ
φωνα με την παρούσα οδηγία, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του σημείου 3.
γ) Εντός επτά ετών από την έναρξη τήρησης του μητρώου του
σημείου 1, όλοι οι μηχανοδηγοί πρέπει να διαθέτουν άδειες και
πιστοποιητικά σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι εκδίδουσες
αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις επαγγελματικές δεξιότητες που
έχει ήδη αποκτήσει κάθε μηχανοδηγός, ώστε η παρούσα απαί
τηση να μη δημιουργεί περιττή διοικητική και οικονομική επιβά
ρυνση. Άδειες οδήγησης που έχουν ήδη χορηγηθεί στους μηχα
νοδηγούς πρέπει να κατοχυρώνονται, όσο είναι δυνατόν. Παρ’
όλα αυτά, οι εκδίδουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν, για
μεμονωμένους μηχανοδηγούς ή για ομάδες μηχανοδηγών, ότι
απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις ή/και εκπαίδευση για τη χορή
γηση των αδειών ή/και των πιστοποιητικών βάσει της παρούσας
οδηγίας.
3. Οι μηχανοδηγοί οι οποίοι εκτελούσαν τα καθήκοντά τους σύμφωνα
με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την εφαρμογή του σημείου 2
στοιχείο α) ή β), μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τις επαγγελμα
τικές τους δραστηριότητες βάσει των αδειών τους, χωρίς να εφαρ
μόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, επί επτά το πολύ έτη
μετά την έναρξη τήρησης των μητρώων του σημείου 1.
Στην περίπτωση μαθητευομένων που έχουν αρχίσει εγκεκριμένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή εγκεκριμένο κύκλο
κατάρτισης πριν από την εφαρμογή του σημείου 2 στοιχείο α) ή
β), τα κράτη μέλη μπορούν να πιστοποιούν τους εν λόγω μηχανο
δηγούς σύμφωνα με την κειμένη εθνική νομοθεσία.
Για τους μηχανοδηγούς και τους μαθητευόμενους που μνημονεύο
νται στην παρούσα παράγραφο, η αρμόδια αρχή ή αρχές μπορούν να
χορηγούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απαλλαγές από τις ιατρικές
απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Η ισχύς της άδειας που
εκδίδεται με τέτοια εξαίρεση περιορίζεται στο έδαφος των οικείων
κρατών μελών.
4. Οι αρμόδιες αρχές, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειρι
στές υποδομής διασφαλίζουν τη σταδιακή εφαρμογή τακτικών ελέγ
χων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16, στους μηχανο
δηγούς που δεν διαθέτουν άδειες και πιστοποιητικά σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία.
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5. Όταν το ζητήσει κράτος μέλος, η Επιτροπή ζητεί από τον Οργανι
σμό, σε διαβούλευση με το εν λόγω κράτος μέλος, να πραγματοποι
ήσει ανάλυση κόστους/οφέλους της εφαρμογής των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας στους μηχανοδηγούς που ασκούν τα καθήκοντά
τους αποκλειστικά στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους. Η
ανάλυση καλύπτει περίοδο δέκα ετών και υποβάλλεται στην Επι
τροπή μέσα σε δύο έτη μετά την έναρξη τήρησης των μητρώων
κατά το σημείο 1.
Εάν η ανάλυση κόστους/οφέλους καταδείξει ότι το κόστος της εφαρ
μογής της παρούσας οδηγίας στους εν λόγω μηχανοδηγούς είναι
μεγαλύτερο από το όφελος, η Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονι
στική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 32 παράγραφος 2,
αποφασίζει εντός έξι μηνών από την υποβολή των πορισμάτων της
ανάλυσης, ότι οι διατάξεις του σημείου 2 στοιχεία β) και γ) του
παρόντος άρθρου δεν χρειάζεται να τεθούν σε ισχύ έναντι των εν
λόγω μηχανοδηγών για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα ετών στο έδα
φος του συγκεκριμένου κράτους μέλους.
Το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της προσωρινής αυτής
εξαίρεσης, η Επιτροπή, συνεκτιμώντας τις εξελίξεις στον τομέα
των σιδηροδρόμων στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, μπορεί να ζητή
σει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει
το άρθρο 32 παράγραφος 2, από τον Οργανισμό να πραγματοποιήσει
νέα ανάλυση κόστους/οφέλους και να της την υποβάλει το αργότερο
δώδεκα μήνες πριν από τη λήξη της προσωρινής εξαίρεσης. Η Επι
τροπή αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία του δευτέρου εδαφίου
του παρόντος σημείου.

Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 39
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

02007L0059 — EL — 08.07.2019 — 003.001 — 23
▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Τα υλικά χαρακτηριστικά της άδειας μηχανοδηγού τηρούν τα πρότυπα ISO
7810 και ISO 7816-1.
Η κάρτα είναι κατασκευασμένη από πολυανθρακικό πλαστικό.
Οι μέθοδοι ελέγχου των χαρακτηριστικών των αδειών που αποβλέπουν στην
εξασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τα διεθνή πρότυπα τηρούν το πρότυπο
ISO 10373.
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Η εμπρόσθια όψη της άδειας περιλαμβάνει:
α) τη μνεία «άδεια μηχανοδηγού» τυπωμένη με μεγάλα στοιχεία στην ή
στις γλώσσες του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια·
β) το όνομα του κράτους μέλους χορήγησης της άδειας·
γ) το διακριτικό σήμα του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια, αποτε
λούμενο από τον κωδικό ISO 3166 της χώρας, τυπωμένο αρνητικά μέσα
σε ένα κυανό ορθογώνιο και περιβαλλόμενο κυκλικά από δώδεκα
κίτρινα αστέρια·
δ) τις ειδικές πληροφορίες της χορηγούμενης άδειας, με την εξής σειρά:
i) επώνυμο του κατόχου,
ii) όνομα ή ονόματα του κατόχου,
iii) ημερομηνία και τόπο γέννησης του κατόχου,
iv) — ημερομηνία έκδοσης της άδειας,
— ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας,
— επωνυμία της εκδίδουσας αρχής,
— αριθμός αναφοράς που έχει δοθεί στον εργαζόμενο από τον
εργοδότη (προαιρετικώς),
v) τον αριθμό της άδειας, που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα
του εθνικού μητρώου,
vi) φωτογραφία του κατόχου,
vii) υπογραφή του κατόχου,
viii) τόπο κατοικίας ή ταχυδρομική διεύθυνση (προαιρετικώς)·
ε)

τη μνεία «υπόδειγμα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» στην ή στις γλώσ
σες του κράτους μέλους που χορηγεί την άδεια και τη μνεία «άδεια
μηχανοδηγού» στις υπόλοιπες γλώσσες της Κοινότητας, τυπωμένη σε
κίτρινο χρώμα ώστε να αποτελεί το φόντο της άδειας·
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στ) χρώματα αναφοράς:
— κυανό: Pantone Reflex blue,
— κίτρινο: Pantone yellow·
ζ)

περαιτέρω πληροφορίες, ή ιατρικούς περιορισμούς χρήσης επιβεβλημέ
νους από αρμόδια αρχή σύμφωνα με το παράρτημα III, υπό κωδικοποι
ημένη μορφή.
Οι κωδικοί αποφασίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την κανονι
στική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 32 παράγραφος 2,
βάσει συστάσεως του Οργανισμού.

3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Το πιστοποιητικό περιέχει:
α) το επώνυμο του κατόχου·
β) το όνομα ή τα ονόματα του κατόχου·
γ) την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του κατόχου·
δ) — την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού,
— την ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού,
— την επωνυμία της εκδίδουσας αρχής,
— τον αριθμό αναφοράς που έχει δοθεί στον εργαζόμενο από τον
εργοδότη (προαιρετικώς)·
ε)

τον αριθμό της αδείας, που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα του
εθνικού μητρώου·

στ) φωτογραφία του κατόχου·
ζ)

την υπογραφή του κατόχου·

η) τον τόπο μονίμου κατοικίας ή την ταχυδρομική διεύθυνση του κατόχου
(προαιρετικώς)·
θ) το όνομα και τη διεύθυνση της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του δια
χειριστή υποδομής για λογαριασμό των οποίων επιτρέπεται να οδηγεί
συρμούς ο οδηγός·
ι)

την κατηγορία για την οποία ο κάτοχος έχει άδεια να οδηγεί·

ια) τον τύπο ή τους τύπους τροχαίου υλικού που επιτρέπεται να οδηγεί ο
κάτοχος·
ιβ) τις υποδομές επί των οποίων επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος·
ιγ) τις τυχόν πρόσθετες ή περιοριστικές μνείες·
ιδ) τις γλωσσικές γνώσεις.
4.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΜΗΤΡΩΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΟΥ

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

ΣΤΑ

ΕΘΝΙΚΑ

α) Δεδομένα σχετικά με την άδεια:
Όλα τα δεδομένα που αναγράφονται στην άδεια συν τα δεδομένα τα
σχετικά με τις απαιτήσεις ελέγχου που εκτίθενται στα άρθρα 11 και 16.
β) Δεδομένα σχετικά με το πιστοποιητικό
Όλα τα δεδομένα που αναγράφονται στο πιστοποιητικό συν τα δεδομένα
τα σχετικά με τις απαιτήσεις ελέγχου που εκτίθενται στα άρθρα 12, 13
και 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1. Οι μηχανοδηγοί δεν πρέπει να πάσχουν από πάθηση ή να υποβάλλονται σε
θεραπευτική ή φαρμακευτική αγωγή ούτε να λαμβάνουν φάρμακα ή ουσίες
ικανές να προκαλέσουν:
— αιφνίδια απώλεια συνείδησης,
— μείωση της προσοχής ή της συγκέντρωσης,
— αιφνίδια ανικανότητα,
— απώλεια της ισορροπίας ή του συντονισμού,
— σημαντικό περιορισμό κινητικότητας.
1.2. Όραση
Πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις για την όραση:
— οξύτητα όρασης σε απόσταση, υποβοηθούμενη ή μη: 1,0· ελάχιστη 0,5
για τον πλέον ασθενή οφθαλμό,
— μέγιστοι διορθωτικοί φακοί: υπερμετρωπία + 5/μυωπία – 8. Επιτρέπο
νται παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά τη γνωμάτευση
ειδικού, κατόπιν της οποίας ο ιατρός αποφασίζει,
— όραση κοντινής και ενδιάμεσης απόστασης: επαρκής, υποβοηθούμενη ή
μη,
— επιτρέπονται οι φακοί επαφής και τα γυαλιά εφόσον ελέγχονται τακτικά
από ειδικό,
— φυσιολογική αντίληψη των χρωμάτων: χρήση αναγνωρισμένου τεστ,
όπως το Ishihara, συμπληρουμένου από άλλο αναγνωρισμένο τεστ εφό
σον απαιτείται,
— οπτικό πεδίο: πλήρες,

▼M1
— όραση και για τους δύο οφθαλμούς: αποτελεσματική,

▼B
— διοφθαλμική όραση: αποτελεσματική,
— αναγνώριση των έγχρωμων σημάτων: η δοκιμή θα βασίζεται στην ανα
γνώριση απλών χρωμάτων και όχι σε σχετικές διαφορές,
— ευαισθησία στις αντιθέσεις: επαρκής,
— έλλειψη σταδιακά επιδεινούμενης ασθένειας των οφθαλμών,
— τα οφθαλμικά εμφυτεύματα, οι κερατοτομές και οι κερατεκτομές επι
τρέπονται μόνον εφόσον παρακολουθούνται σε ετήσια βάση ή με περιο
δικότητα που έχει επιβάλει ο ιατρός,
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— ικανότητα αντοχής στο θάμβος,
— δεν επιτρέπονται οι έγχρωμοι φακοί επαφής και οι φωτοχρωματικοί
φακοί, επιτρέπονται όμως οι φακοί με υπεριώδη ηθμό.
1.3. Απαιτήσεις για την ακοή και την ομιλία
Επαρκής ακοή επιβεβαιωμένη με ακουόγραμμα, ήτοι:
— επαρκής ακοή για τη διεξαγωγή τηλεφωνικής συνδιάλεξης και για την
ικανότητα αντίληψης των ακουστικών σημάτων συναγερμού και των
ραδιοφωνικών μηνυμάτων.
Οι κάτωθι τιμές πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικές:
— η μείωση της ακοής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 dB σε 500
και 1 000 Hz,
— η μείωση της ακοής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 dB σε 2 000 Hz για
το αυτί που έχει τη χειρότερη εναέρια αγωγιμότητα του ήχου,
— να μην υπάρχει ανωμαλία του αιθουσαίου συστήματος,
— να μην υπάρχει χρόνια διαταραχή της ομιλίας (δεδομένης της ανάγκης
ανταλλαγής ηχηρών και σαφών μηνυμάτων),
— επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.
1.4. Εγκυμοσύνη
Σε περίπτωση χαμηλής ανοχής ή παθολογικής κατάστασης, η εγκυμοσύνη
θεωρείται προσωρινή αιτία αποκλεισμού για τις μηχανοδηγούς. Οι νομικές
διατάξεις προστασίας των εγκύων μηχανοδηγών πρέπει να εφαρμόζονται.
2.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΕΞΕΤΑ
ΣΕΩΝ

2.1. Ιατρικές εξετάσεις
— γενική ιατρική εξέταση,
— εξετάσεις των αισθήσεων (όραση, ακοή, αντίληψη των χρωμάτων),
— αιματολογική ή ουρολογική ανάλυση, για την ανίχνευση μεταξύ άλλων
του σακχαρώδους διαβήτη, στο βαθμό που είναι απαραίτητες για την
εκτίμηση της σωματικής ικανότητας του υποψήφιου,
— ηλεκτροκαρδιογράφημα αναπαύσεως,
— δοκιμές για την ανίχνευση ψυχοτρόπων ουσιών, όπως παράνομων ναρ
κωτικών ή ψυχοτρόπων φαρμάκων, και της κατάχρησης οινοπνεύματος,
περιστάσεων που θίγουν την καταλληλότητα προς εργασία,
— γνωστικές εξετάσεις: προσοχή και συγκέντρωση, μνήμη, αντίληψη, συλ
λογιστική ικανότητα,
— επικοινωνία,
— ψυχοκινητικές εξετάσεις: χρόνος απόκρισης, συντονισμός των χεριών.
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2.2. Ψυχολογικές εξετάσεις για την επαγγελματική καταλληλότητα
Σκοπός των ψυχολογικών εξετάσεων για την επαγγελματική καταλληλότητα
είναι να βοηθήσουν στην πρόσληψη και στη διαχείριση του προσωπικού.
Στον καθορισμό του περιεχομένου της ψυχολογικής αξιολόγησης, η εξέ
ταση πρέπει να κρίνει ότι ο υποψήφιος μηχανοδηγός δεν πάσχει από διαπι
στωμένα επαγγελματοψυχολογικά προβλήματα, ιδίως στις λειτουργικές του
ικανότητες ή σε οποιονδήποτε συναφή παράγοντα προσωπικότητας, ικανά
να παρακωλύσουν την ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.
3.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

3.1. Συχνότητα
Ιατρικές εξετάσεις (σωματική κατάσταση) γίνονται τουλάχιστον κάθε τρία
έτη έως την ηλικία των 55 ετών, ακολούθως δε κάθε έτος.
Ο αναγνωρισμένος ή διαπιστευμένος δυνάμει του άρθρου 20 ιατρός ορίζει
μεγαλύτερη συχνότητα εξέτασης εφόσον το απαιτεί η κατάσταση υγείας του
μέλους του προσωπικού.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1, διενεργείται κατάλληλη
ιατρική εξέταση όποτε υπάρχουν λόγοι αμφιβολίας για το κατά πόσον ο
κάτοχος άδειας ή πιστοποιητικού έχει παύσει να πληροί τις οριζόμενες στο
παράρτημα II σημείο 1 ιατρικές απαιτήσεις.
Η σωματική ικανότητα ελέγχεται τακτικά και ύστερα από κάθε εργατικό
ατύχημα και κάθε χρονικό διάστημα διακοπής της εργασίας ύστερα από
ατύχημα με θύματα. Ο διαπιστευμένος ή αναγνωρισμένος δυνάμει του
άρθρου 20 ιατρός μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια κατάλληλης συμπλη
ρωματικής ιατρικής εξέτασης, ιδίως μετά αναρρωτική άδεια τουλάχιστον
τριάντα ημερών. Ο εργοδότης πρέπει να ζητήσει από τον διαπιστευμένο ή
αναγνωρισμένο δυνάμει του άρθρου 20 ιατρό να ελέγξει τη σωματική ικα
νότητα του μηχανοδηγού εφόσον υποχρεώθηκε να τον αποσύρει από την
υπηρεσία για λόγους ασφαλείας.
3.2. Ελάχιστο περιεχόμενο της περιοδικής ιατρικής εξέτασης
Εφόσον ο μηχανοδηγός πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια της εξέτασης που
πραγματοποιείται πριν από την πρόσληψή του, οι περιοδικές εξετάσεις
περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
— γενική ιατρική εξέταση,
— εξέταση των αισθήσεων (όραση, ακοή, αντίληψη των χρωμάτων),
— αιματολογική ή ουρολογική εξέταση για τον εντοπισμό σακχαρώδους
διαβήτη και άλλων καταστάσεων που έδειξε η κλινική εξέταση,
— δοκιμές για ναρκωτικά όταν το καθιστά ενδεδειγμένο η κλινική εξέταση.
Για τους άνω των 40 ετών μηχανοδηγούς, απαιτείται επίσης ηλεκτροκαρ
διογράφημα αναπαύσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Χρειάζεται ορθή κατανομή μεταξύ της θεωρητικής εκπαίδευσης (διδασκαλία σε
αίθουσα και επιδείξεις) και της πρακτικής εκπαίδευσης (πείρα εργασίας, οδήγηση
με εποπτεία και οδήγηση χωρίς εποπτεία σε σιδηροτροχιές που είναι κλειστές
στην κυκλοφορία για εκπαιδευτικούς λόγους).
Η εκπαίδευση με υπολογιστή είναι αποδεκτή για την ατομική εκμάθηση των
κανόνων εκμετάλλευσης, των καταστάσεων σηματοδότησης κ.λπ.
Η χρήση προσομοιωτών, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτική, μπορεί να αποβεί
χρήσιμη στην αποτελεσματική εκπαίδευση των μηχανοδηγών· χρησιμοποιούνται
ιδίως για την εξάσκηση σε ασυνήθεις καταστάσεις εργασίας ή για κανονισμούς
που εφαρμόζονται σπάνια. Οι προσομοιωτές διαθέτουν ιδιαίτερο πλεονέκτημα
λόγω της ικανότητάς τους να παρέχουν μάθηση μέσων της πρακτικής εξάσκησης
για καταστάσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εξάσκηση σε πραγματικές
συνθήκες. Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προσομοιωτές τελευταίας
γενεάς.
Όσον αφορά την απόκτηση γνώσεων για τις διαδρομές, πρέπει να προτιμάται η
συνοδεία του υποψήφιου μηχανοδηγού από άλλο μηχανοδηγό επί ένα κατάλληλο
αριθμό διαδρομών κατά μήκος του δρομολογίου, ημέρα και νύκτα. Οι μαγνητο
σκοπήσεις των διαδρομών, όπως αυτές φαίνονται στο θάλαμο οδήγησης, μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων μεθόδων, ως συμπλήρωμα
εκπαίδευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
Στόχος της «γενικής κατάρτισης» είναι η παροχή στους μηχανοδηγούς «γενικής»
επάρκειας για όλες τις πτυχές που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματός τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η γενική κατάρτιση θα επικεντρωθεί στις βασικές γνώσεις και
στις αρχές που εφαρμόζονται, ανεξάρτητα από το είδος και τη φύση του τρο
χαίου υλικού ή των υποδομών. Η κατάρτιση αυτή μπορεί να διοργανωθεί χωρίς
πρακτικές ασκήσεις.

Τα προσόντα που αφορούν συγκεκριμένους τύπους τροχαίου υλικού ή την ασφά
λεια, καθώς και τους κανόνες και τις τεχνικές λειτουργίας μιας συγκεκριμένης
υποδομής, δεν αποτελούν μέρος της «γενικής» επάρκειας. Η κατάρτιση για την
απόκτηση ειδικών προσόντων σχετικά με το τροχαίο υλικό ή τις υποδομές αφορά
το πιστοποιητικό μηχανοδηγού και καθορίζεται στα παραρτήματα V και VI.

Η γενική κατάρτιση καλύπτει τα κατωτέρω θέματα 1 έως 7. Η σειρά απαρίθμη
σης δεν αποτελεί σειρά προτεραιότητας.

Τα ρήματα που χρησιμοποιούνται στον κατάλογο αναφέρουν τη φύση του προ
σόντος που αναμένεται να αποκτηθεί από τον εκπαιδευόμενο. Η σημασία τους
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Φύση του προσόντος

Περιγραφή

να γνωρίζει, να περιγράφει

περιγράφει την απόκτηση γνώσεων (δεδομένα,
αντικειμενικά στοιχεία) που είναι απαραίτητα
για την κατανόηση των σχέσεων

να κατανοεί, να προσδιορίζει

περιγράφει τον προσδιορισμό και την απομνη
μόνευση του πλαισίου, την εκτέλεση καθηκό
ντων και την επίλυση προβλημάτων σε ένα
καθορισμένο πλαίσιο

1.

Εργασία του μηχανοδηγού, περιβάλλον εργασίας του, ρόλος και ευθύνη του
μηχανοδηγού στη διαδικασία λειτουργίας των σιδηροδρόμων, επαγγελματι
κές και προσωπικές απαιτήσεις των καθηκόντων του μηχανοδηγού

α) να γνωρίζει σε γενικές γραμμές τη νομοθεσία και τους κανόνες που
ισχύουν για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και την ασφάλεια (απαι
τήσεις και διαδικασίες όσον αφορά την πιστοποίηση των μηχανοδηγών,
τα επικίνδυνα εμπορεύματα, την προστασία του περιβάλλοντος, την
πυροπροστασία κ.λπ.),

β) να κατανοεί τις ειδικές απαιτήσεις, καθώς και τις επαγγελματικές και
προσωπικές απαιτήσεις (εργασία κυρίως μόνος, εργασία σε 24ωρη βάρ
δια, ατομική προστασία και ασφάλεια, ανάγνωση και επικαιροποίηση
εγγράφων κ.λπ.),

γ) να κατανοεί τις μορφές συμπεριφοράς που είναι συμβατές με τις κρίσι
μες για την ασφάλεια ευθύνες (φάρμακα, οινοπνευματώδη ποτά, ναρκω
τικά και άλλες ψυχοτρόποι ουσίες, ασθένεια, στρες, κόπωση κ.λπ.),

δ) να αναγνωρίζει τα έγγραφα αναφοράς και λειτουργίας (π.χ. εγχειρίδιο
κανόνων, βιβλίο διαδρομής, εγχειρίδιο μηχανοδηγού κ.λπ.),

ε)

να γνωρίζει τις ευθύνες και τα καθήκοντα των εμπλεκόμενων προσώ
πων,
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στ) να κατανοεί τη σημασία της ακρίβειας κατά την εκτέλεση των καθηκό
ντων και στις μεθόδους εργασίας,
ζ)

να κατανοεί την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (π.χ. κώδικας
δεοντολογίας στην τροχιά και στα πέριξ της, κώδικας δεοντολογίας για
την ασφαλή επιβίβαση στη μονάδα έλξης και αποβίβαση από αυτή,
εργονομία, κανόνες ασφάλειας του προσωπικού, μέσα ατομικής προστα
σίας κ.λπ.),

η) να διαθέτει δεξιότητες συμπεριφοράς και να γνωρίζει τις αρχές της
(διαχείριση του στρες, ακραίες καταστάσεις κ.λπ.),
θ) να γνωρίζει τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος (βιώσιμη οδήγηση
κ.λπ.).
2.

Σιδηροδρομικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ασφά
λειας που διαπνέουν τους κανόνες εκμετάλλευσης
α) να γνωρίζει τις αρχές, τους κανονισμούς και τις διατάξεις όσον αφορά
την ασφάλεια κατά τη λειτουργία των σιδηροδρόμων,
β) να προσδιορίζει τις ευθύνες και τα καθήκοντα των εμπλεκόμενων προ
σώπων.

3.

Βασικές αρχές της σιδηροδρομικής υποδομής
α) να γνωρίζει τις συστημικές και διαρθρωτικές αρχές και παραμέτρους,
β) να γνωρίζει τα γενικά χαρακτηριστικά των σιδηροτροχιών, των σιδηρο
δρομικών σταθμών, των σταθμών διαλογής,
γ) να γνωρίζει τις σιδηροδρομικές φέρουσες κατασκευές (γέφυρες, σήραγ
γες, αλλαγή τροχιάς κ.λπ.),
δ) να γνωρίζει τους τρόπους εκμετάλλευσης (μονή γραμμή, διπλή γραμμή
κ.λπ.),
ε)

να γνωρίζει τα συστήματα σηματοδότησης και ελέγχου αμαξοστοιχιών,

στ) να γνωρίζει τις εγκαταστάσεις ασφαλείας (ανιχνευτές θερμού λιποκιβω
τίου άξονα και ανιχνευτές καπνού σε σήραγγες κ.λπ.),
ζ)

4.

να γνωρίζει την ηλεκτρική τροφοδοσία έλξης (αλυσοειδή, τρίτη σιδηρο
τροχιά κ.λπ.).

Βασικές αρχές επιχειρησιακής επικοινωνίας
α) να γνωρίζει τη σημασία της επικοινωνίας και των μέσων και διαδικασιών
επικοινωνίας,
β) να προσδιορίζει τα άτομα με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσει ο μηχα
νοδηγός, καθώς και τον ρόλο και τις ευθύνες τους (προσωπικό του
διαχειριστή υποδομής, εργασιακά καθήκοντα λοιπού προσωπικού αμαξο
στοιχίας κ.λπ.),
γ) να προσδιορίζει τις καταστάσεις/αιτίες που απαιτούν την έναρξη επικοι
νωνίας,
δ) να κατανοεί τις μεθόδους επικοινωνίας.
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5.

Αμαξοστοιχίες, σύνθεσή τους και τεχνικές απαιτήσεις επί των μονάδων
έλξης, τα φορτηγά και επιβατικά βαγόνια και τα άλλα είδη τροχαίου υλικού
α) να γνωρίζει τα γενικά είδη έλξης (ηλεκτροκίνητη, ντιζελοκίνητη, ατμή
λατη κ.λπ.),
β) να περιγράφει τη διαρρύθμιση ενός οχήματος (φορεία, κιβώτιο οχημά
των, θάλαμος οδήγησης, συστήματα προστασίας κ.λπ.),
γ) να γνωρίζει το περιεχόμενο και τα συστήματα επισήμανσης,
δ) να γνωρίζει το υλικό τεκμηρίωσης σχετικά με σύνθεση αμαξοστοιχίας,
ε)

να κατανοεί τη λειτουργία των συστημάτων πέδησης και τον υπολογι
σμό των επιδόσεων πέδησης,

στ) να προσδιορίζει την ταχύτητα της αμαξοστοιχίας,
ζ)

να προσδιορίζει το μέγιστο φορτίο και τις δυνάμεις στον ζευκτήρα,

η) να γνωρίζει τη λειτουργία και τον ρόλο του συστήματος διαχείρισης της
αμαξοστοιχίας.
6.

Κίνδυνοι που συνδέονται με τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση εν γένει
α) να κατανοεί τις αρχές που διέπουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας,
β) να γνωρίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τη σιδηροδρομική εκμε
τάλλευση και των διάφορων μέσων που χρησιμοποιούνται για τον
μετριασμό τους,
γ) να γνωρίζει τα περιστατικά τα σχετικά με την ασφάλεια και να κατανοεί
την αναγκαία συμπεριφορά/αντίδραση,
δ) να γνωρίζει τις διαδικασίες σε περίπτωση ατυχήματος όπου εμπλέκονται
άτομα (π.χ. εκκένωση).

7.

Βασικές αρχές φυσικής
α) να κατανοεί τις δυνάμεις στον τροχό,
β) να προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις επιτάχυν
σης και πέδησης (καιρικές συνθήκες, εξοπλισμός πέδησης, μειωμένη
πρόσφυση, λείανση κ.λπ.),
γ) να κατανοεί τις αρχές της ηλεκτρολογίας (κυκλώματα, μέτρηση της
τάσης κ.λπ.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Μετά το πέρας της ειδικής εκπαίδευσης στο τροχαίο υλικό, ο μηχανοδηγός
πρέπει να μπορεί να εκτελέσει τα εξής καθήκοντα.
1.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός:
— να συλλέγει τα αναγκαία έγγραφα και εξοπλισμό,
— να ελέγχει τις ικανότητες της μονάδας έλξης,
— να ελέγχει τις ενδείξεις που αναγράφονται στα επί της μονάδας έλξης
έγγραφα,
— να εξακριβώνει, πραγματοποιώντας τους προβλεπόμενους ελέγχους και
δοκιμές, ότι η μονάδα έλξης μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη
δύναμη έλξης και ότι ο εξοπλισμός ασφαλείας λειτουργεί,
— να ελέγχει την ετοιμότητα και τη λειτουργικότητα των προβλεπόμενων
εξοπλισμών προστασίας και ασφαλείας κατά την παράδοση μιας μηχανής
έλξης ή κατά την αρχή του ταξιδιού,
— να εκτελεί εργασίες συνήθους προληπτικής συντήρησης.

2.

ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Για να οδηγεί μια μηχανή έλξης, ο μηχανοδηγός οφείλει να γνωρίζει όλα τα
όργανα χειρισμού και τους δείκτες που έχει στη διάθεσή του, ιδίως εκείνα
που αφορούν:
— την έλξη,
— την πέδηση,
— τα συστήματα ασφάλειας της κυκλοφορίας.
Για να μπορεί να αναγνωρίζει και να εντοπίζει τυχόν ανωμαλίες στο τροχαίο
υλικό, να τις επισημαίνει και να κρίνει τι χρειάζεται για την επιδιόρθωσή
τους, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παρεμβαίνει, οφείλει να είναι εξοι
κειωμένος με:
— τις μηχανικές δομές,
— τα όργανα ανάρτησης και ζεύξης,
— τα κινούμενα στοιχεία,
— τον εξοπλισμό ασφαλείας,
— τις δεξαμενές καυσίμου, τις διατάξεις τροφοδοσίας σε καύσιμο, τις δια
τάξεις εξάτμισης,
— τη σημασία των σημάνσεων στις εσωτερικές και εξωτερικές όψεις του
τροχαίου υλικού, ιδίως δε τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,
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— τα συστήματα καταγραφής διαδρομών,
— τα ηλεκτρικά και αεροϋδροστατικά συστήματα,
— τα συστήματα τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα και υψηλής τάσης,
— τον εξοπλισμό επικοινωνίας (ραδιοεπικοινωνία εδάφους-συρμού κ.λπ.),
— τις ρυθμίσεις των διαδρομών,
— τα συστατικά στοιχεία του τροχαίου υλικού, το ρόλο τους και τις ιδιαί
τερες διατάξεις του ρυμουλκούμενου υλικού, ιδίως το σύστημα ακινητο
ποίησης του συρμού με εξαερισμό του σωλήνα πέδησης,
— το σύστημα πέδησης,
— τα ιδιαίτερα στοιχεία των μηχανών έλξης,
— την αλυσίδα έλξης, τους κινητήρες και τις μεταδόσεις κίνησης.
3.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΔΗΣΗΣ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός:
— να ελέγχει και να υπολογίζει, πριν από την αναχώρηση του συρμού, ότι
η ισχύς πέδησης του συρμού αντιστοιχεί στην απαιτούμενη ισχύ πέδησης
για τη συγκεκριμένη γραμμή, όπως προσδιορίζεται στα έγγραφα του
οχήματος,
— να ελέγχει τη λειτουργία των διάφορων εξαρτημάτων του συστήματος
πέδησης της μηχανής έλξης και του συρμού, αν χρειάζεται, πριν από την
εκκίνηση, κατά την έναρξη λειτουργίας και εν κινήσει.

4.

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΣΥΝΑΡ
ΤΗΣΕΙ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός:
— να λαμβάνει γνώση των πληροφοριών που του μεταδίδονται πριν από
την αναχώρηση,
— να καθορίζει τον τύπο κίνησης και τη μέγιστη ταχύτητα του συρμού
συναρτήσει μεταβλητών όπως περιορισμοί ταχύτητας, καιρικές συνθήκες
ή ενδεχόμενες μεταβολές της σηματοδότησης.

5.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΕΙΣ Ή ΤΟ ΥΛΙΚΟ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός:
— να χρησιμοποιεί το σύνολο των διατάξεων ελέγχου που έχει στη διάθεσή
του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες,
— να θέτει σε εκκίνηση το συρμό σεβόμενος τους περιορισμούς πρόσφυσης
και ισχύος,
— να χρησιμοποιεί την πέδη για τις επιβραδύνσεις και τις στάσεις, σεβό
μενος το τροχαίο υλικό και τις εγκαταστάσεις.
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6.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός:
— να διακρίνει τα ασυνήθη περιστατικά στη συμπεριφορά του συρμού,
— να επιθεωρεί το συρμό και να αναγνωρίζει τις ενδείξεις ανωμαλιών, να
διακρίνει τις διαφορές μεταξύ τους, να αντιδρά αναλόγως και να προ
σπαθεί να τις διορθώσει, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια
της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και των προσώπων,
— να γνωρίζει τα διαθέσιμα μέσα προστασίας και επικοινωνίας.

7.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός:
— να λαμβάνει τα μέτρα προστασίας και συναγερμού σε περίπτωση ατυ
χήματος προσώπου επιβαίνοντος στο συρμό,
— να προσδιορίζει εάν ο συρμός μεταφέρει επικίνδυνες ύλες και να τις
αναγνωρίζει με βάση τα έγγραφα του συρμού και τους πίνακες των
αμαξοστοιχιών,
— να γνωρίζει τις διαδικασίες εκκένωσης του συρμού σε περίπτωση έκτα
κτης ανάγκης.

8.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙ
ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ
Ύστερα από περιστατικό, ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός να κρίνει
εάν το όχημα μπορεί να συνεχίσει να κυκλοφορεί και υπό ποιες συνθήκες,
ώστε να ενημερώσει σχετικώς το ταχύτερο δυνατόν το διαχειριστή της υπο
δομής.
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός να κρίνει αν είναι απαραίτητος
έλεγχος από ειδικό πριν ο συρμός μπορέσει να συνεχίσει.

9.

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός να λαμβάνει μέτρα ούτως ώστε ο
συρμός ή μέρη του να μην τίθενται άκαιρα σε λειτουργία ή σε κίνηση,
ακόμη και υπό τις πλέον δυσμενείς συνθήκες.
Επιπλέον, ο μηχανοδηγός οφείλει να γνωρίζει τα μέτρα που σταματούν το
συρμό ή μέρη του αν έχουν τεθεί άκαιρα σε κίνηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Θέματα σχετικά με τις υποδομές
1.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΕΝΟ
Ο μηχανοδηγός πρέπει να είναι ικανός να ελέγχει και να υπολογίζει, πριν
από την αναχώρηση του συρμού, ότι η ισχύς πέδησης του συρμού αντιστοι
χεί στην απαιτούμενη ισχύ πέδησης για τη συγκεκριμένη γραμμή, όπως
προσδιορίζεται στα έγγραφα του οχήματος.

2.

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ
ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός:
— να λαμβάνει γνώση των πληροφοριών που του μεταδίδονται, όπως,
παραδείγματος χάρη, τα όρια ταχύτητας ή οι ενδεχόμενες μεταβολές
της σηματοδότησης,
— να προσδιορίζει τον τύπο κίνησης και το όριο ταχύτητας του συρμού του
συναρτήσει των χαρακτηριστικών της γραμμής.

3.

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός να προβλέπει τα προβλήματα και να
αντιδρά αναλόγως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τις άλλες επιδόσεις, όπως
ακρίβεια δρομολογίου και οικονομικές πτυχές. Κατά συνέπεια, οφείλει να
έχει καλή γνώση των γραμμών και των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων από
τις οποίες διέρχεται, καθώς ενδεχομένως και τα εναλλακτικά δρομολόγια
που έχουν συμφωνηθεί.
Τα κάτωθι στοιχεία είναι σημαντικά:
— οι συνθήκες εκμετάλλευσης (αλλαγές σιδηροτροχιών, μονόδρομη κυκλο
φορία κ.λπ.),
— η ικανότητα να κάνει έλεγχο διαδρομής και να συμβουλεύεται τα σχε
τικά έγγραφα,
— η αναγνώριση των σιδηροτροχιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
έναν δεδομένο τύπο κυκλοφορίας,
— οι εφαρμοστέοι κανόνες κυκλοφορίας και η σημασία του συστήματος
σηματοδοσίας,
— το καθεστώς εκμετάλλευσης,
— ο τύπος του συστήματος αποκλεισμού και οι σχετικοί κανονισμοί,
— η ονομασία, η θέση και η εξ αποστάσεως αναγνώριση των σιδηροδρο
μικών σταθμών και των θέσεων σηματοδοσίας για την προσαρμογή της
οδήγησης,
— η σηματοδότηση μετάβασης από το ένα σύστημα εκμετάλλευσης ή τρο
φοδοσίας σε ενέργεια στο άλλο,
— τα όρια ταχύτητας για τις διάφορες κατηγορίες οδηγούμενων συρμών,
— τα τοπογραφικά στοιχεία,
— οι ιδιαίτερες συνθήκες πέδησης, όπως σε ιδιαίτερα επικλινείς γραμμές,

02007L0059 — EL — 08.07.2019 — 003.001 — 36
▼B
— οι ιδιαιτερότητες εκμετάλλευσης: ιδιαίτερα σήματα ή πινακίδες, συνθή
κες αναχώρησης κ.λπ.
4.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός:
— να θέτει το συρμό σε κίνηση μόνον εφόσον πληρούνται οι ρυθμιστικοί
όροι (ωράριο, εντολή ή σήμα αναχώρησης, λειτουργία των σημάτων
ενδεχομένως κ.λπ.),
— να παρατηρεί τη σηματοδότηση (πλευρική και μέσα στο θάλαμο οδήγη
σης), να την ερμηνεύει χωρίς δισταγμό ή σφάλμα και να πράττει τα
δέοντα,
— να κυκλοφορεί με πλήρη ασφάλεια σύμφωνα με τους ιδιαίτερους τρό
πους εκμετάλλευσης: ιδιαίτερος τρόπος κίνησης κατόπιν εντολής, προ
σωρινοί περιορισμοί της ταχύτητας, κυκλοφορία σε αντίθετη κατεύθυνση
από την κανονική, άδεια παραβίασης κλειστών σημάτων, ελιγμοί, στρο
φές, κυκλοφορία σε εργοταξιακή γραμμή κ.λπ.,
— να σέβεται τις προγραμματισμένες και προαιρετικές στάσεις και να εκτε
λεί ενδεχομένως εργασίες εξυπηρέτησης των επιβατών κατά τη διάρκεια
των στάσεων αυτών, ιδίως το άνοιγμα και το κλείσιμο των θυρών.

5.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός:
— να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη θέση του επί της γραμμής από την
οποία διέρχεται,
— να χρησιμοποιεί την πέδηση για τις επιβραδύνσεις και τις στάσεις, σεβό
μενος το τροχαίο υλικό και τις εγκαταστάσεις,
— να ρυθμίζει την κίνηση του συρμού σύμφωνα με το ωράριο και τις τυχόν
οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηρι
στικά της μηχανής έλξης, του συρμού, της γραμμής και του περιβάλλο
ντος.

6.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός:
— να προσέχει, εφόσον το επιτρέπει η οδήγηση του συρμού, τα ασυνήθη
περιστατικά που αφορούν την υποδομή και το περιβάλλον: σήματα,
σιδηροτροχιές, τροφοδοσία σε ενέργεια, διέλευση από ανισόπεδες διαβά
σεις, περίγυρος της σιδηροτροχιάς, άλλη κυκλοφορία,
— να γνωρίζει τη συγκεκριμένη απόσταση για την αποφυγή εμποδίων,
— να ειδοποιεί, το συντομότερο δυνατό, το διαχειριστή της υποδομής για
τον τόπο και τη φύση των ανωμαλιών που διαπίστωσε και να βεβαι
ώνεται ότι έγινε πλήρως αντιληπτός από το συνομιλητή του,
— λαμβάνοντας υπόψη την υποδομή, να εξασφαλίζει ή να λαμβάνει μέτρα
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της κυκλοφορίας και των προσώπων,
όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

7.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ο μηχανοδηγός οφείλει να είναι ικανός:
— να λαμβάνει τα μέτρα προστασίας και συναγερμού σε περίπτωση ατυ
χήματος προσώπου,
— να αποφασίζει το σημείο στάσης του συρμού σε περίπτωση πυρκαγιάς
και να διευκολύνει ενδεχομένως την εκκένωση των επιβατών,
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— να δίνει, μόλις αυτό είναι δυνατόν, τις πληροφορίες σχετικά με την
πυρκαγιά εφόσον δεν μπορεί ο ίδιος να την αντιμετωπίσει,
— να ενημερώσει με την πρώτη ευκαιρία το διαχειριστή υποδομής για τις
συγκεκριμένες συνθήκες,
— να εκτιμά κατά πόσον η υποδομή επιτρέπει στο όχημα να συνεχίσει να
κυκλοφορεί και υπό ποιες συνθήκες.

▼M3
8.

ΓΛΩΣΣΕΣ
(1) Οι μηχανοδηγοί που χρειάζεται να επικοινωνούν με τον διαχειριστή
υποδομής για θέματα κρίσιμα για την ασφάλεια πρέπει να γνωρίζουν
τουλάχιστον μία από τις γλώσσες που ορίζει ο εν λόγω διαχειριστής
υποδομής. Οι γλωσσικές δεξιότητές τους πρέπει να τους επιτρέπουν να
επικοινωνούν ενεργά και αποτελεσματικά σε καταστάσεις συνήθεις,
έκρυθμες και έκτακτης ανάγκης. Οι μηχανοδηγοί οφείλουν να είναι
ικανοί να χρησιμοποιούν τα μηνύματα και τη μέθοδο επικοινωνίας
που προσδιορίζονται στην ΤΠΔ «Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλο
φορίας».
(2) Προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρά
γραφο 1, οι μηχανοδηγοί πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν (προ
φορικά και γραπτά) και να επικοινωνούν (προφορικά και γραπτά) σύμ
φωνα με το επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
(3) Σε περίπτωση σιδηροδρομικών μεταφορών σε διασυνοριακά τμήματα
και συνοριακούς σταθμούς που προορίζονται για διασυνοριακές μετα
φορές, οι μηχανοδηγοί συρμών των οποίων την εκμετάλλευση έχει
αναλάβει σιδηροδρομική επιχείρηση επιτρέπεται να απαλλάσσονται
από τον διαχειριστή υποδομής από τις απαιτήσεις της παραγράφου 2,
υπό τον όρο ότι ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
α) η σιδηροδρομική επιχείρηση ζητεί απαλλαγή για τους υπόψη μηχα
νοδηγούς από τον διαχειριστή υποδομής. Προκειμένου να διασφα
λίζεται η δίκαιη και ίση μεταχείριση των αιτούντων, για κάθε υπο
βαλλόμενη αίτηση απαλλαγής ο διαχειριστής υποδομής εφαρμόζει
την ίδια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιγράφεται στη δήλωση
δικτύου·
β) ο διαχειριστής υποδομής χορηγεί την απαλλαγή εάν η σιδηροδρο
μική επιχείρηση αποδείξει ότι έχει προβεί σε επαρκείς ρυθμίσεις για
τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων μηχα
νοδηγών και του προσωπικού του διαχειριστή υποδομής σε κατα
στάσεις συνήθεις, έκρυθμες και έκτακτης ανάγκης, όπως προβλέπε
ται στην παράγραφο 1·
γ) οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδομής δια
σφαλίζουν ότι τα εμπλεκόμενα μέλη του προσωπικού γνωρίζουν
τους εν λόγω κανόνες και ρυθμίσεις και ότι επιμορφώνονται κατάλ
ληλα στο πλαίσιο των οικείων συστημάτων διαχείρισης της ασφά
λειας.
(4) Μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με
έναν ή περισσότερους διαχειριστές υποδομής («οι αιτούντες») δύνανται
να υλοποιούν πιλοτικά έργα για τη δοκιμή εναλλακτικών μέσων δια
σφάλισης της αποτελεσματικής επικοινωνίας που απαιτείται βάσει της
παραγράφου 1. Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) οι αιτούντες προσδιορίζουν τα τμήματα του δικτύου και το είδος
των σχετικών δρομολογίων, την αρχική διάρκεια του πιλοτικού
έργου και συγκεκριμένα:
i) προσδιορίζουν το πεδίο εφαρμογής του πιλοτικού έργου,
ii) διευκρινίζουν τις εναλλακτικές γλωσσικές δεξιότητες τις οποίες
προτείνουν να εφαρμόσουν,
iii) περιγράφουν τα πρόσθετα εργαλεία τα οποία προτείνουν να
χρησιμοποιήσουν για την υποστήριξη της επικοινωνίας σε κατα
στάσεις συνήθεις, έκρυθμες και έκτακτης ανάγκης,
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iv) αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι εναλλακτικές γλωσσι
κές δεξιότητες και τα πρόσθετα εργαλεία διασφαλίζουν επίπεδο
ασφάλειας τουλάχιστον ισοδύναμο με την πλήρη τήρηση των
απαιτήσεων της παραγράφου 1, όταν οι εν λόγω δεξιότητες και
τα εργαλεία ενσωματωθούν στα οικεία συστήματα διαχείρισης
της ασφάλειας (1),
v) διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσουν το πιλο
τικό έργο στο οικείο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων επιμόρφωσης και
της τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων, και
vi) διαβουλεύονται με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων μελών του
προσωπικού κατά την εκπόνηση του αιτήματος.
β) Οι αιτούντες ζητούν τη γνώμη της/των αρμόδιας/-ων εθνικής/-ών
αρχής/-ών ασφάλειας η/οι οποία/-ες εξέδωσε/-αν το/τα οικείο/-α
ενιαίο/-α πιστοποιητικό/-ά ασφάλειας ή την/τις οικεία/-ες έγκριση/εις ασφάλειας, καθώς και τη γνώμη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν αυτός είναι ο οργανισμός πιστοποί
ησης της ασφάλειας («ο φορέας ή οι φορείς έγκρισης»). Κάθε
φορέας έγκρισης εκδίδει γνώμη για το κατά πόσον τα εναλλακτικά
μέσα διασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας τουλάχιστον ισοδύναμο με
την πλήρη τήρηση των απαιτήσεων της παραγράφου 1, εντός 60
ημερών από την ημερομηνία που ο τελευταίος φορέας έγκρισης
έλαβε το αίτημα. Σε περίπτωση που εμπλέκονται περισσότεροι
από έναν φορείς έγκρισης, συνιστάται να συνεργάζονται και να
συντονίζονται μεταξύ τους.
Στις γνώμες αξιολογείται ειδικότερα κατά πόσον πληρούνται τα
ακόλουθα κριτήρια:
i) οι προτεινόμενες εναλλακτικές γλωσσικές δεξιότητες και τα
λοιπά εργαλεία επικοινωνίας επαρκούν ώστε να διασφαλίζεται
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μηχα
νοδηγών και του προσωπικού του διαχειριστή υποδομής σε
καταστάσεις συνήθεις, έκρυθμες και έκτακτης ανάγκης,
ii) τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των αιτούντων έχουν
προσαρμοστεί για τη χρήση εναλλακτικών γλωσσικών δεξιοτή
των και λοιπών εργαλείων επικοινωνίας,
iii) οι αιτούντες έχουν υποβάλει στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται
ότι τα εν λόγω εργαλεία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές υπό επι
χειρησιακές συνθήκες με τη συμμετοχή μηχανοδηγών που πλη
ρούν τις γλωσσικές απαιτήσεις της παραγράφου 2,
iv) όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του προσωπικού της σιδηροδρομικής
επιχείρησης και του διαχειριστή υποδομής έχουν επιμορφωθεί
κατάλληλα στο πλαίσιο των οικείων συστημάτων διαχείρισης
της ασφάλειας.
Σε περίπτωση που οι γνώμες διίστανται, εφαρμόζονται οι διατάξεις
του σημείου 5 δεύτερο εδάφιο.
γ) Οι αιτούντες υποβάλλουν από κοινού στην Επιτροπή αίτηση απαλ
λαγής από την παράγραφο 2, η οποία περιλαμβάνει τις γνώμες του
φορέα ή των φορέων έγκρισης και αναλυτική περιγραφή του πιλο
τικού έργου στο οποίο βασίζονται οι γνώμες. Εναλλακτικά, οι συμ
μετέχοντες στο έργο μπορούν να ορίσουν έναν εξ αυτών ως συντο
νιστή, ο οποίος επιτρέπεται να υποβάλει την κοινή αίτηση για λογα
ριασμό όλων των συμμετεχόντων στο έργο.
(5) Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, η Επιτροπή
χορηγεί απαλλαγή από την παράγραφο 2:
α) εάν οι γνώμες του φορέα ή των φορέων έγκρισης είναι θετικές, και
(1) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
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β) εάν αποδεικνύεται ότι διασφαλίζεται ίση και αμερόληπτη επεξεργα
σία όλων των αιτημάτων, καθώς και νομική συνοχή σε επίπεδο
Ένωσης.
Σε περίπτωση που οι γνώμες διίστανται ή σε περίπτωση που ένας ή
περισσότεροι φορείς έγκρισης δεν εκδώσουν γνώμη εντός του προβλε
πόμενου χρονικού ορίου, οι αιτούντες δύνανται να ζητούν από την
Επιτροπή να εξεύρει μια κοινώς αποδεκτή λύση σε συνεργασία με τα
εμπλεκόμενα μέρη. Εάν δεν εξευρεθεί κοινώς αποδεκτή λύση εντός 90
ημερών από την παραλαβή αίτησης απαλλαγής, το πιλοτικό έργο θεω
ρείται ότι έχει απορριφθεί. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει τη γνώμη
του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπωσδή
ποτε σε περίπτωση που η γνώμη όλων των φορέων έγκρισης είναι
αρνητική.
(6) Η απαλλαγή χορηγείται για περιορισμένη χρονική περίοδο μέγιστης
διάρκειας 36 μηνών. Εάν η απαλλαγή έχει χορηγηθεί για μικρότερη
χρονική περίοδο, επιτρέπεται να ανανεώνεται υπό την προϋπόθεση ότι
η συνολική διάρκεια της απαλλαγής δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες.
(7) Κατόπιν αιτήματος από τις ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές υπηρεσίες
και σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο διαχειριστής υποδομής προσφέ
ρει σε άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τμήμα
του δικτύου επί του οποίου υλοποιείται πιλοτικό έργο, τη δυνατότητα
να συμμετέχουν στο πιλοτικό έργο έπειτα από θετική γνώμη των
οικείων φορέων έγκρισης. Η εν λόγω πρόσθετη συμμετοχή κοινοποι
είται στην Επιτροπή από τον διαχειριστή υποδομής.
Σε περίπτωση αλλαγών στο πεδίο εφαρμογής των πιλοτικών έργων,
ιδίως στο τμήμα του δικτύου επί του οποίου υλοποιείται το έργο, τις
εναλλακτικές γλωσσικές δεξιότητες και τα πρόσθετα εργαλεία επικοι
νωνίας, εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 4.
(8) Η σιδηροδρομική επιχείρηση και ο διαχειριστής υποδομής μεριμνούν
ώστε η λειτουργία του πιλοτικού έργου να τεκμηριώνεται επαρκώς στα
οικεία συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας. Μετά τη λήξη του πιλο
τικού έργου τηρούνται αρχεία επί 24 μήνες, ιδίως για τα εμπλεκόμενα
μέλη του προσωπικού, την επιμόρφωσή τους, τα εκτελεσθέντα δρομο
λόγια και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του
πιλοτικού έργου. Οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στα
συμπληρωματικά πιστοποιητικά των εμπλεκόμενων μηχανοδηγών.
(9) Μετά τη λήξη κάθε πιλοτικού έργου, η/οι εμπλεκόμενη/-ες σιδηροδρο
μική/-ές επιχείρηση/-εις και ο/-οι εμπλεκόμενος/-οι διαχειριστής/-ές
υποδομής υποβάλλουν έκθεση στους σχετικούς φορείς έγκρισης. Εάν
η διάρκεια απαλλαγής υπερβαίνει το ένα έτος, η/οι σιδηροδρομική/-ές
επιχείρηση/-εις και ο/-οι διαχειριστής/-ές υποδομής υποβάλλουν ετη
σίως έκθεση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις οικείες ετήσιες εκθέσεις
ασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 της οδηγίας
(ΕΕ) 2016/798. Οι σχετικές εθνικές αρχές ασφάλειας παραθέτουν τα
αποτελέσματα των πιλοτικών έργων στις οικείες ετήσιες εκθέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 19 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798. Βάσει κοινού
πλαισίου αξιολόγησης, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναλύει τα αποτελέσματα των πιλοτικών έργων και υποβάλλει
έκθεση στην Επιτροπή.
(10) Η Επιτροπή δύναται να αναστείλει τη χορηγηθείσα απαλλαγή, εάν
κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι ή εάν προκύψουν προβλήματα
ασφάλειας. Η εθνική αρχή ασφάλειας, η σιδηροδρομική επιχείρηση ή ο
διαχειριστής υποδομής ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σε περί
πτωση που προκύψουν προβλήματα ασφάλειας.
(11) Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει
στον ιστότοπό του κατάλογο έργων εγκριθέντων από την Επιτροπή, ο
οποίος περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή κάθε έργου, τη χρονική
περίοδο για την οποία έχει εγκριθεί, καθώς και τυχόν άλλες σχετικές
πληροφορίες, όπως διακοπή ή αναστολή των έργων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η ελάχιστη συχνότητα των περιοδικών ελέγχων είναι η εξής:
α) γλωσσικές γνώσεις (μόνο προκειμένου για άτομα άλλης μητρικής γλώσσας):
κάθε τρία έτη ή ύστερα από απουσία άνω του ενός έτους·
β) γνώση της υποδομής (συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών και των κανό
νων εκμετάλλευσης): κάθε τρία έτη ή ύστερα από απουσία άνω του ενός
έτους από την οικεία διαδρομή·
γ) γνώση του τροχαίου υλικού: κάθε τρία έτη.

