ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΗ΄, 8 Οκτωβρίου 2019,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/797
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ 11ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2016 (ΕΕ L 138)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Αντικείµενο του πρώτου µέρους του παρόντος νόµου είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης
Μαΐου 2016, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ο παρών νόµος καθορίζει τις προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούνται για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Ένωσης, κατά
τρόπο συµβατό προς το Δεύτερο Μέρος του παρόντος
νόµου, προκειµένου να καθοριστεί το µέγιστο επίπεδο
τεχνικής εναρµόνισης, να καταστεί δυνατή η διευκόλυνση, η βελτίωση και η ανάπτυξη των υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών εντός της Ένωσης και µε τρίτες
χώρες και να προωθηθεί η ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου και η σταδιακή επίτευξη της εσωτερικής αγοράς. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την αναβάθµιση, την ανακαίνιση, τη λειτουργία
και τη συντήρηση των στοιχείων του εν λόγω συστήµατος, καθώς και τα επαγγελµατικά προσόντα και τους ό-

ρους υγείας και ασφάλειας του προσωπικού που συµµετέχει στη λειτουργία και τη συντήρησή του.
3. Ο παρών νόµος θεσπίζει τις διατάξεις που σχετίζονται, για κάθε υποσύστηµα, µε τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, τις διεπαφές και τις διαδικασίες, καθώς και τις
προϋποθέσεις γενικής συµβατότητας του ενωσιακού σιδηροδροµικού συστήµατος που απαιτούνται για την επίτευξη της διαλειτουργικότητάς του.
4. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου:
α) οι µητροπολιτικοί σιδηρόδροµοι (µετρό) για τα υποσυστήµατά τους εκτός της εθνικής σιδηροδροµικής υποδοµής,
β) τα τραµ και τα ελαφρά σιδηροδροµικά οχήµατα και
οι υποδοµές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τα
εν λόγω οχήµατα,
γ) τα δίκτυα που είναι λειτουργικώς αποκοµµένα από
το υπόλοιπο ενωσιακό σιδηροδροµικό σύστηµα, τα οποία
προορίζονται µόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή
προαστιακών µεταφορών επιβατών, καθώς και τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται µόνο
στα εν λόγω δίκτυα,
δ) η ιδιωτική σιδηροδροµική υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένων των παρακαµπτήριων οδών, η οποία χρησιµοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή τον φορέα εκµετάλλευσης
για τις αντίστοιχες εµπορευµατικές δραστηριότητές
τους ή για τη µεταφορά προσώπων µε µη εµπορικούς
σκοπούς, και τα οχήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε αυτήν την υποδοµή,
ε) η υποδοµή και τα οχήµατα που προορίζονται αποκλειστικά για τοπική, ιστορική ή τουριστική χρήση. Ο καθορισµός τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του διαχειριστή υποδοµής και γνώµης της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων,
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στ) η ελαφρά σιδηροδροµική υποδοµή που χρησιµοποιείται περιστασιακά από βαριά σιδηροδροµικά οχήµατα υπό τις λειτουργικές συνθήκες του ελαφρού σιδηροδροµικού συστήµατος, µόνο όταν είναι αναγκαίο για λόγους συνδεσιµότητας των εν λόγω οχηµάτων, και
ζ) τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται κυρίως στην ελαφρά σιδηροδροµική υποδοµή, αλλά είναι εξοπλισµένα µε
ορισµένα βαρέα σιδηροδροµικά στοιχεία, απαραίτητα
για τη διέλευση σε προκαθορισµένο και περιορισµένο
τµήµα της βαριάς σιδηροδροµικής υποδοµής µε αποκλειστικό σκοπό τη συνδεσιµότητα.
5. Στην περίπτωση τραµ-τρένων που κυκλοφορούν στο
σιδηροδροµικό σύστηµα της Ελλάδας και για τα οποία
δεν ισχύουν Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), εφαρµόζονται τα εξής:
α) µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών θεσπίζονται εθνικοί κανόνες ή άλλα κατάλληλα
προσιτά µέτρα και καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης,
προκειµένου να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω τραµ-τρένα πληρούν τις σχετικές βασικές απαιτήσεις,
β) η Αττικό Μετρό Α.Ε. που εκδίδει την έγκριση οχήµατος, διαβουλεύεται µε τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, ώστε να διασφαλίζεται ότι η µεικτή λειτουργία
τραµ-τρένων και βαρέων σιδηροδροµικών οχηµάτων
πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και σχετικούς κοινούς στόχους ασφαλείας («ΚΣΑ»), λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες υποδοµές και τη συλλειτουργία των νέων συρµών µε τον υφιστάµενο στόλο
συρµών στην εθνική σιδηροδροµική υποδοµή και στην υποδοµή του µετρό. Μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση
των εθνικών κανόνων της περίπτωσης α), για την έγκριση του οχήµατος θα ακολουθούνται οι βασικές απαιτήσεις και κανόνες που θα έχουν προκύψει από τη διαβούλευση µε τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων και τη σύµφωνη γνώµη του διαχειριστή υποδοµής,
γ) κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 21,
στην περίπτωση διασυνοριακής κυκλοφορίας, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων και οι αρµόδιες αλλοδαπές
αρχές συνεργάζονται µε σκοπό την έκδοση των εγκρίσεων οχηµάτων.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται σε οχήµατα
που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος
νόµου σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
6. Η παράγραφος 5 εφαρµόζεται κατ’ αναλογία, στην
περίπτωση συρµών µετρό κατηγορίας C-II κατά EN
15227:2011, κατάλληλα εξοπλισµένων ώστε να κυκλοφορούν και στην εθνική σιδηροδροµική υποδοµή.
Άρθρο 2
Ορισµοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, νοούνται ως:
1) «ενωσιακό σιδηροδροµικό σύστηµα»: τα στοιχεία όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I του άρθρου 52,
2) «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος να επιτρέπει την ασφαλή και αδιάκοπη κυκλοφορία αµαξοστοιχιών, οι οποίες επιτυγχάνουν
τα απαιτούµενα επίπεδα επίδοσης,
3) «όχηµα»: σιδηροδροµικό όχηµα δυνάµενο να κινηθεί µε τροχούς επί σιδηροδροµικών γραµµών, µε ή χωρίς
έλξη. Το όχηµα αποτελείται από ένα ή περισσότερα δοµικά και λειτουργικά υποσυστήµατα,

4) «δίκτυο»: οι γραµµές, οι σταθµοί, τα τερµατικά και
κάθε είδους σταθερός εξοπλισµός που απαιτείται για τη
διασφάλιση ασφαλούς και συνεχούς λειτουργίας του ενωσιακού σιδηροδροµικού συστήµατος,
5) «υποσυστήµατα»: τα δοµικά ή λειτουργικά µέρη του
ενωσιακού σιδηροδροµικού συστήµατος, όπως καθορίζονται στο παράρτηµα II του άρθρου 52,
6) «κινητό υποσύστηµα»: το υποσύστηµα τροχαίου υλικού και το εποχούµενο υποσύστηµα ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης,
7) «στοιχεία διαλειτουργικότητας»: κάθε απλό συστατικό στοιχείο, οµάδα συστατικών στοιχείων, υποσύνολο
ή πλήρες σύνολο εξοπλισµού ενσωµατωµένου ή προοριζόµενου να ενσωµατωθεί σε υποσύστηµα, από το οποίο
εξαρτάται άµεσα ή έµµεσα η διαλειτουργικότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων τόσο
των υλικών όσο και των άυλων αντικειµένων,
8) «προϊόν»: το προϊόν που επιτυγχάνεται µε διαδικασία κατασκευής, συµπεριλαµβανοµένων των συστατικών
στοιχείων και των υποσυστηµάτων διαλειτουργικότητας,
9) «βασικές απαιτήσεις»: το σύνολο των προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παράρτηµα III του άρθρου 52
και πρέπει να πληρούν το ενωσιακό σιδηροδροµικό σύστηµα, τα υποσυστήµατα και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των διεπαφών,
10) «ευρωπαϊκή προδιαγραφή»: προδιαγραφή, η οποία
εµπίπτει σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α. κοινή τεχνική προδιαγραφή, όπως καθορίζεται στην
περίπτωση 4 του παραρτήµατος VIII του Προσαρτήµατος
Β του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
β. ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 282 του ν. 4412/2016, ή
γ. ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως ορίζεται στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού
(ΕΕ) 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 (L 316),
11) «τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας»
(ΤΠΔ): προδιαγραφή που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε την
Οδηγία (ΕΕ) 2016/797 και ισχύει για κάθε καλυπτόµενο
υποσύστηµα ή τµήµα υποσυστήµατος, προκειµένου αυτό
να ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του ενωσιακού σιδηροδροµικού συστήµατος,
12) «θεµελιώδης παράµετρος»: κάθε κανονιστική, τεχνική ή λειτουργική προϋπόθεση, ουσιώδης για τη διαλειτουργικότητα, που διευκρινίζεται στις αντίστοιχες
ΤΠΔ,
13) «ειδική περίπτωση»: κάθε µέρος του σιδηροδροµικού συστήµατος για το οποίο στις ΤΠΔ χρειάζονται ειδικές διατάξεις, είτε προσωρινές είτε µόνιµες, εξαιτίας γεωγραφικών ή τοπογραφικών περιορισµών ή περιορισµών
αστικού περιβάλλοντος ή εκείνων που επηρεάζουν τη
συµβατότητα µε το υπάρχον σύστηµα, ιδίως οι σιδηροδροµικές γραµµές και τα δίκτυα που είναι αποκοµµένα από το δίκτυο της υπόλοιπης Ένωσης, το περιτύπωµα, το
εύρος τροχιάς ή το διάκενο µεταξύ των αξόνων των τροχιών και τα οχήµατα που προορίζονται αποκλειστικά και
µόνο για τοπική, περιφερειακή ή ιστορική χρήση, καθώς
και τα οχήµατα που προέρχονται από τρίτες χώρες ή
προορίζονται για αυτές,
14) «αναβάθµιση»: κάθε σηµαντική εργασία µετατροπής ενός υποσυστήµατος ή τµήµατός του η οποία έχει
ως αποτέλεσµα αλλαγή του τεχνικού φακέλου που συ-
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νοδεύει τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ», αν υπάρχει ο εν
λόγω τεχνικός φάκελος, και η οποία βελτιώνει τις συνολικές επιδόσεις του υποσυστήµατος,
15) «ανακαίνιση»: κάθε σηµαντική εργασία υποκατάστασης ενός υποσυστήµατος ή τµήµατός του η οποία
δεν αλλάζει τις συνολικές επιδόσεις του υποσυστήµατος,
16) «υπάρχον σιδηροδροµικό σύστηµα»: η υποδοµή η
οποία απαρτίζεται από τις γραµµές και τις σταθερές εγκαταστάσεις του υπάρχοντος σιδηροδροµικού δικτύου,
καθώς και από τα οχήµατα κάθε κατηγορίας και προέλευσης που κυκλοφορούν στην υποδοµή αυτή,
17) «αντικατάσταση στο πλαίσιο συντήρησης»: κάθε
αντικατάσταση στοιχείων από άλλα µε την ίδια λειτουργία και τις ίδιες επιδόσεις στο πλαίσιο προληπτικής ή επισκευαστικής συντήρησης,
18) «τραµ-τρένο»: όχηµα σχεδιασµένο για συνδυασµένη χρήση τόσο σε ελαφριά, όσο και σε βαριά σιδηροδροµική υποδοµή,
19) «θέση σε λειτουργία»: το σύνολο των εργασιών µε
τις οποίες ένα υποσύστηµα τίθεται σε κατάσταση λειτουργίας,
20) «αναθέτων φορέας»: δηµόσια ή ιδιωτική οντότητα,
που παραγγέλλει τον σχεδιασµό και/ή την κατασκευή ή
την ανακαίνιση ή την αναβάθµιση υποσυστήµατος,
21) «κάτοχος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο,
είτε ως ιδιοκτήτης οχήµατος είτε ως ο έχων το δικαίωµα
χρήσης αυτού, εκµεταλλεύεται το όχηµα ως µέσο µεταφοράς και είναι καταχωρισµένο µε την ιδιότητα αυτή σε
µητρώο οχηµάτων που αναφέρεται στο άρθρο 46,
22) «αιτών»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο αιτείται έγκριση και µπορεί να είναι σιδηροδροµική επιχείρηση, διαχειριστής υποδοµής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή νοµική οντότητα, όπως κατασκευαστής, ιδιοκτήτης
ή κάτοχος. Για τους σκοπούς του άρθρου 15, ως «αιτών»
νοείται ο αναθέτων φορέας ή ο κατασκευαστής ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί του. Για τους σκοπούς του
άρθρου 19, ως «αιτών» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο αιτείται την απόφαση του Οργανισµού
για την έγκριση των τεχνικών λύσεων που προβλέπονται
για τα έργα για τον παρατρόχιο εξοπλισµό ERTMS,
23) «έργο σε προχωρηµένο στάδιο εξέλιξης»: κάθε
έργο του οποίου η φάση προγραµµατισµού ή κατασκευής βρίσκεται σε τέτοιο στάδιο που η τροποποίηση των
τεχνικών προδιαγραφών µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο
τη βιωσιµότητα του έργου όπως έχει προγραµµατιστεί,
24) «εναρµονισµένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο,
όπως ορίζεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 1025/2012,
25) «εθνική αρχή ασφάλειας»: αρχή για την ασφάλεια
σύµφωνα µε το σηµείο 7 του άρθρου 55. Ως εθνική αρχή
ασφάλειας ορίζεται η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων,
που συστήθηκε µε τον ν. 3891/2010 (Α΄ 188),
26) «τύπος»: τύπος οχήµατος που ορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασµού του οχήµατος, σύµφωνα µε το
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ή σχεδιασµού που περιγράφεται στη συναφή ενότητα επαλήθευσης,
27) «σειρά»: σύνολο πανοµοιότυπων οχηµάτων ενός
τύπου σχεδιασµού,
28) «υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας» («ΥΣΦ»): ο
υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας, όπως ορίζεται στο
σηµείο 20 του άρθρου 55,
29) «ελαφρός σιδηρόδροµος»: αστικό και/ή προαστιακό σύστηµα µεταφορών µε αντοχή σε σύγκρουση CIII ή

C-IV (σύµφωνα µε το EN 15227:2011) και µέγιστη αντοχή οχήµατος 800 kN (διαµήκης θλιπτική δύναµη σε περιοχή ζεύξης). Τα ελαφρά σιδηροδροµικά συστήµατα
µπορεί να έχουν δικό τους αποκλειστικό διάδροµο ή κοινό διάδροµο µε την οδική κυκλοφορία και τα οχήµατά
τους συνήθως δεν εναλλάσσονται µε οχήµατα της κυκλοφορίας επιβατών ή εµπορευµάτων µεγάλων αποστάσεων,
30) «εθνικοί κανόνες»: το σύνολο των εθνικών κανόνων, ανεξαρτήτως του φορέα έκδοσης, οι οποίοι περιλαµβάνουν απαιτήσεις σιδηροδροµικής ασφάλειας ή τεχνικές απαιτήσεις, πέραν των κανόνων της Ένωσης ή
των διεθνών κανόνων, οι οποίοι εφαρµόζονται σε εθνικό
επίπεδο σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, σε διαχειριστές υποδοµής ή σε τρίτα µέρη,
31) «προβλεπόµενη από κατασκευής κατάσταση λειτουργίας»: ο κανονικός τρόπος λειτουργίας και οι προβλέψιµες εντός των ορίων αντίξοες συνθήκες (συµπεριλαµβανοµένης της φθοράς) και οι προϋποθέσεις λειτουργίας που καθορίζονται στον τεχνικό φάκελο και τον
φάκελο συντήρησης,
32) «περιοχή χρήσης οχήµατος»: δίκτυο ή δίκτυα εντός της Ελλάδος ή οµάδας κρατών-µελών όπου προορίζεται να χρησιµοποιηθεί το όχηµα,
33) «αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης»: µη δεσµευτικές
γνωµοδοτήσεις που εκδίδει ο Οργανισµός για να καθορίζει τρόπους απόδειξης της συµµόρφωσης µε τις βασικές
απαιτήσεις,
34) «αποδεκτά εθνικά µέσα συµµόρφωσης»: οι µη δεσµευτικές γνωµοδοτήσεις που εκδίδει η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, καθώς και οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι
και οδηγίες οι οποίες εκδίδονται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών για να καθορίζουν τρόπους απόδειξης της συµµόρφωσης µε τους εθνικούς κανόνες,
35) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη διάθεση στην αγορά της Ένωσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας,
υποσυστήµατος ή οχήµατος που είναι έτοιµο να λειτουργήσει στην προβλεπόµενη από κατασκευής κατάσταση
λειτουργίας,
36) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που κατασκευάζει ή έχει σχεδιάσει ή κατασκευάσει
προϊόν υπό µορφή στοιχείου διαλειτουργικότητας, υποσυστήµατος ή οχήµατος και το διοχετεύει στην αγορά
µε την επωνυµία του ή το εµπορικό του σήµα,
37) «εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο, εγκατεστηµένο στην Ένωση, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή ή αναθέτοντα φορέα να ενεργεί εξ ονόµατος του εν λόγω κατασκευαστή ή αναθέτοντος φορέα για την εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων,
38) «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο στο οποίο ορίζονται οι απαιτούµενες τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει
να πληροί ένα προϊόν, ένα υποσύστηµα, µια διαδικασία ή
µια υπηρεσία,
39) «διαπίστευση»: διαπίστευση όπως ορίζεται στο σηµείο 10 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 765/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (L 218),
40) «εθνικός οργανισµός διαπίστευσης»: εθνικός οργανισµός διαπίστευσης όπως ορίζεται στο σηµείο 11 του
άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 765/2008. Το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης αποτελεί τον Εθνικό Οργανισµό
Διαπίστευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4468/2017 (Α΄ 61),
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41) «αξιολόγηση της συµµόρφωσης»: η διαδικασία µε
την οποία αποδεικνύεται κατά πόσο πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία, υποσύστηµα, πρόσωπο ή φορέα,
42) «οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης»:
φορέας που έχει κοινοποιηθεί ή ορισθεί υπεύθυνος να εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης,
συµπεριλαµβανοµένων της βαθµονόµησης, των δοκιµών,
της πιστοποίησης και της επιθεώρησης. Ο οργανισµός αξιολόγησης χαρακτηρίζεται «κοινοποιηµένος οργανισµός» µετά την κοινοποίηση από κράτος-µέλος. Ο οργανισµός αξιολόγησης χαρακτηρίζεται «ορισµένος οργανισµός» µετά τον ορισµό από κράτος- µέλος,
43) «άτοµο µε αναπηρία και άτοµο µε µειωµένη κινητικότητα»: κάθε πρόσωπο µε µόνιµη ή προσωρινή σωµατική, ψυχική, νοητική ή αισθητήρια µειονεξία, η οποία, όταν συνδυάζεται µε διάφορα εµπόδια, µπορεί να δυσχεράνει την πλήρη και ουσιαστική χρήση από το πρόσωπο
αυτό των µεταφορών σε ισότιµη βάση µε άλλους επιβάτες ή πρόσωπο του οποίου η κινητικότητα κατά τη χρήση
των µεταφορικών µέσων έχει µειωθεί λόγω ηλικίας,
44) «διαχειριστής υποδοµής»: ο διαχειριστής υποδοµής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 2 του άρθρου 3 του ν. 4408/2016 (Α΄ 135),
45) «σιδηροδροµική επιχείρηση»: σιδηροδροµική επιχείρηση όπως ορίζεται στην περίπτωση 1 του άρθρου 3
του ν. 4408/2016, καθώς και κάθε άλλη δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς εµπορευµάτων και/ή επιβατών, µε την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση
διασφαλίζει υποχρεωτικά και την έλξη. Τούτο περιλαµβάνει επίσης τις επιχειρήσεις που παρέχουν µόνο έλξη,
46) «διαχειριστής τροχαίου υλικού»: ο φορέας διαχειριστής τροχαίου υλικού που προβλέπεται στο άρθρο 44
του ν. 4313/2014 (Α΄ 261),
47) «οργανισµός»: ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 (L 138).
Άρθρο 3
Βασικές απαιτήσεις
(άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Το ενωσιακό σιδηροδροµικό σύστηµα, τα υποσυστήµατα και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των διεπαφών, πληρούν τις σχετικές βασικές
απαιτήσεις.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 282 του ν.
4412/2016, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη συµπλήρωση
των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή άλλων προτύπων που
χρησιµοποιούνται στην Ένωση, δεν αντιβαίνουν στις βασικές απαιτήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 4
Περιεχόµενο των ΤΠΔ
(άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Κάθε υποσύστηµα που ορίζεται στο Παράρτηµα II
του άρθρου 52 αποτελεί αντικείµενο µιας ΤΠΔ. Εφόσον
απαιτείται, ένα υποσύστηµα µπορεί να καλύπτεται από

περισσότερες ΤΠΔ, ενώ µία ΤΠΔ µπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός υποσυστήµατα.
2. Τα σταθερά υποσυστήµατα πρέπει να είναι σύµφωνα προς τις ΤΠΔ και τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν
κατά τη στιγµή της υποβολής αίτησης για την έγκριση
της θέσης σε λειτουργία, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο
και µε την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3.
Τα οχήµατα πρέπει να είναι σύµφωνα προς τις ΤΠΔ και
τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη στιγµή της υποβολής
αίτησης για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και µε την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3.
Η συµµόρφωση και συµφωνία των σταθερών υποσυστηµάτων και οχηµάτων πρέπει να διατηρείται συνεχώς
καθ' όλη τη χρήση τους.
3. Στον βαθµό που απαιτείται για την επίτευξη των
στόχων του παρόντος νόµου, που αναφέρονται στο άρθρο 1, κάθε ΤΠΔ:
α) καθορίζει το σκοπούµενο πεδίο εφαρµογής (τµήµα
του δικτύου ή οχήµατα που αναφέρονται στο Παράρτηµα I του άρθρου 52, υποσύστηµα ή µέρος υποσυστήµατος που αναφέρονται στο Παράρτηµα II του άρθρου 52),
β) προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις του σχετικού υποσυστήµατος και των διεπαφών του σε σχέση µε άλλα
υποσυστήµατα,
γ) καθορίζει τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από το υποσύστηµα και
τις διεπαφές του σε σχέση µε άλλα υποσυστήµατα. Εφόσον απαιτείται, αυτές οι προδιαγραφές µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρήση του υποσυστήµατος, για παράδειγµα ανάλογα µε τις κατηγορίες γραµµών, κόµβων και/ή οχηµάτων υλικού που προβλέπονται
στο Παράρτηµα I του άρθρου 52,
δ) προσδιορίζει τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και
τις διεπαφές που πρέπει να καλύπτονται από ευρωπαϊκές προδιαγραφές, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών προτύπων, οι οποίες είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα εντός του ενωσιακού σιδηροδροµικού συστήµατος,
ε) αναφέρει, σε κάθε υπό εξέταση περίπτωση, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για να αξιολογείται η συµµόρφωση ή η καταλληλότητα χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας αφενός, ή η επαλήθευση
«ΕΚ» των υποσυστηµάτων, αφετέρου. Οι εν λόγω διαδικασίες βασίζονται στις ενότητες που ορίζονται στην Απόφαση 2010/713/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
9ης Νοεµβρίου 2010 (L 319),
στ) περιγράφει τη στρατηγική εφαρµογής της ΤΠΔ. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να καθορίζονται τα στάδια που
πρέπει να ολοκληρωθούν, λαµβανοµένων υπόψη του αναµενόµενου κόστους και οφέλους, καθώς και των επιπτώσεων για τους θιγοµένους, ώστε να επιτευχθεί προοδευτική µετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση στην
τελική κατάσταση γενικευµένης τήρησης της ΤΠΔ. Όταν
απαιτείται συντονισµένη εφαρµογή της ΤΠΔ, όπως κατά
µήκος διαδρόµου ή µεταξύ διαχειριστών υποδοµής και
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, η στρατηγική µπορεί να
περιλαµβάνει προτάσεις βαθµιαίας ολοκλήρωσης,
ζ) περιγράφει, για το ενδιαφερόµενο προσωπικό, τις
προϋποθέσεις από άποψη επαγγελµατικών προσόντων
και υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία που απαιτούνται για τη λειτουργία και τη συντήρηση του ανωτέρω υποσυστήµατος, καθώς και για την εφαρµογή των ΤΠΔ,
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η) καθορίζει τις διατάξεις που εφαρµόζονται στα υφιστάµενα υποσυστήµατα και οχήµατα, ιδίως σε περίπτωση αναβάθµισης και ανακαίνισης, και, στις περιπτώσεις
αυτές, στην εργασία τροποποίησης η οποία απαιτεί αίτηση νέας έγκρισης,
θ) καθορίζει τις παραµέτρους των οχηµάτων και των
σταθερών υποσυστηµάτων που πρέπει να ελέγχει η σιδηροδροµική επιχείρηση και τις διαδικασίες που πρέπει
να εφαρµόζονται για τον έλεγχο των εν λόγω παραµέτρων µετά την έκδοση της έγκρισης διάθεσης του οχήµατος στην αγορά και πριν από την πρώτη χρήση του οχήµατος, ώστε να διασφαλίζεται η συµβατότητα µεταξύ
των οχηµάτων και των διαδροµών στις οποίες πρόκειται
να χρησιµοποιηθούν.
4. Κάθε ΤΠΔ καταρτίζεται βάσει εξέτασης του υπάρχοντος υποσυστήµατος και υποδεικνύει ένα στοχευµένο υποσύστηµα που µπορεί να προκύψει προοδευτικά και µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Αντίστοιχα, η έγκριση
των ΤΠΔ και η τήρησή τους διευκολύνουν σταδιακά την
επίτευξη της διαλειτουργικότητας του ενωσιακού σιδηροδροµικού συστήµατος.
5. Οι ΤΠΔ διαφυλάσσουν καταλλήλως τη συµβατότητα
του υπάρχοντος σιδηροδροµικού συστήµατος. Για τον
σκοπό αυτό, µπορεί να προβλέπονται για κάθε ΤΠΔ ειδικές περιπτώσεις, τόσο σε θέµατα δικτύου όσο και σε θέµατα οχηµάτων, και συγκεκριµένα για το περιτύπωµα, το
εύρος τροχιάς ή το διάκενο µεταξύ των αξόνων των τροχιών, καθώς και των οχηµάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες ή µε προορισµό τρίτες χώρες. Για κάθε ειδική
περίπτωση, οι ΤΠΔ καθορίζουν τους κανόνες εφαρµογής
των στοιχείων των ΤΠΔ που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ΄ έως ζ΄ της παραγράφου 3.
6. Αν ορισµένες τεχνικές παράµετροι, οι οποίες αντιστοιχούν στις βασικές απαιτήσεις, δεν είναι δυνατόν να
καλυφθούν ρητά από ΤΠΔ, προσδιορίζονται σαφώς σε
παράρτηµα της ΤΠΔ ως ανοικτά σηµεία.
7. Οι ΤΠΔ δεν αποκλείουν την εφαρµογή αποφάσεων
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών σχετικά µε τη
χρήση των υποδοµών για την κυκλοφορία οχηµάτων που
δεν καλύπτονται από τις ΤΠΔ.
8. Οι ΤΠΔ µπορούν να παραπέµπουν ρητώς και σαφώς
σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή προδιαγραφές ή τεχνικά έγγραφα που δηµοσιεύει ο Οργανισµός, όταν αυτό
είναι απολύτως αναγκαίο για την υλοποίηση των στόχων
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797. Στην περίπτωση αυτή, τα εν
λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές (ή τα σχετικά µέρη τους)
ή τεχνικά έγγραφα θεωρούνται παραρτήµατα της σχετικής ΤΠΔ και η εφαρµογή τους καθίσταται υποχρεωτική
από τη στιγµή που τίθεται σε ισχύ η ΤΠΔ. Αν δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα ή προδιαγραφές ή τεχνικά έγγραφα και εν αναµονή της κατάρτισής τους, µπορεί να γίνεται παραποµπή σε άλλα σαφώς καθορισµένα κανονιστικά έγγραφα τα οποία είναι ευπρόσιτα και κοινής χρήσης.
Άρθρο 5
Εκπόνηση, έκδοση και αναθεώρηση των ΤΠΔ
(άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων συµµετέχει στην
αξιολόγηση που διενεργείται από τον Οργανισµό κατά
την κατάρτιση ή αναθεώρηση κάθε ΤΠΔ, συµπεριλαµβανοµένων των θεµελιωδών παραµέτρων, παρέχοντας κατά περίπτωση τα αναγκαία δεδοµένα. Για τον σκοπό αυτό, ο διαχειριστής υποδοµής, ο διαχειριστής τροχαίου υ-

λικού και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις παρέχουν στη
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων όλα τα σχετικά στοιχεία.
2. Η επιτροπή του άρθρου 51 («επιτροπή») της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 ενηµερώνεται τακτικά σχετικά µε τις
εργασίες κατάρτισης των ΤΠΔ. Η Ελλάδα εκπροσωπείται στην εν λόγω επιτροπή από τη Διεύθυνση Σιδηροδροµικών Μεταφορών.
3. Όταν, για λόγους τεχνικής συµβατότητας, πρέπει να
τεθούν ταυτόχρονα σε λειτουργία διάφορα υποσυστήµατα, οι ηµεροµηνίες εφαρµογής των σχετικών ΤΠΔ
πρέπει να συµπίπτουν.
4. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί, ύστερα από γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων,
να ζητεί την επανεξέταση του καταλόγου των ενώσεων
επιβατών, ο οποίος καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
5. Όταν η αναθεώρηση µιας ΤΠΔ οδηγεί σε τροποποίηση των απαιτήσεων, η νέα εκδοχή των ΤΠΔ πρέπει να
διασφαλίζει τη συµβατότητα µε τα υποσυστήµατα που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία σύµφωνα µε προηγούµενες εκδοχές των ΤΠΔ.
Άρθρο 6
Ελλείψεις των ΤΠΔ
(άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
Αν, µετά την έκδοση µιας ΤΠΔ, διαπιστωθεί ότι είναι
ελλιπής, η εν λόγω ΤΠΔ τροποποιείται µε εκτελεστική
πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις ελλείψεις αυτές
περιλαµβάνονται και οι περιπτώσεις που µπορεί να συνεπάγονται µη ασφαλείς λειτουργίες στην Ελλάδα. Για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υποβάλλει σχετικό αίτηµα
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων.
Άρθρο 7
Μη εφαρµογή των ΤΠΔ
(άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Επιτρέπεται στον αιτούντα να µην εφαρµόζει µία ή
περισσότερες ΤΠΔ ή µέρη αυτών στις εξής περιπτώσεις:
α) για προτεινόµενο νέο υποσύστηµα ή µέρος αυτού,
για την ανακαίνιση ή την αναβάθµιση υφιστάµενου υποσυστήµατος ή µέρους αυτού ή για κάθε στοιχείο σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1, το οποίο βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο εξέλιξης ή αποτελεί αντικείµενο εκτελούµενης σύµβασης κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής της σχετικής ή των σχετικών ΤΠΔ,
β) όταν, έπειτα από ατύχηµα ή φυσική καταστροφή, οι
προϋποθέσεις ταχείας αποκατάστασης του δικτύου δεν
επιτρέπουν οικονοµικώς ή τεχνικώς τη µερική ή ολική εφαρµογή των αντίστοιχων ΤΠΔ, οπότε η µη εφαρµογή
των ΤΠΔ περιορίζεται στην περίοδο πριν από την αποκατάσταση του δικτύου,
γ) για κάθε προτεινόµενη ανακαίνιση, επέκταση ή αναβάθµιση υφιστάµενου υποσυστήµατος ή µέρους αυτού,
όταν η εφαρµογή της σχετικής ή των σχετικών ΤΠΔ θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου
και/ή τη συµβατότητα του σιδηροδροµικού συστήµατος
στην Ελλάδα, ιδίως όσον αφορά το περιτύπωµα, το εύρος τροχιάς, το διάκενο µεταξύ των αξόνων των τρο-
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χιών ή την τάση της ηλεκτρικής τροφοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η µη εφαρµογή των ΤΠΔ είναι δυνατή
ύστερα από εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
δ) για οχήµατα που φτάνουν από τρίτη χώρα ή µε προορισµό τρίτη χώρα όπου το εύρος τροχιάς είναι διαφορετικό από εκείνο του κύριου σιδηροδροµικού δικτύου εντός της Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η µη εφαρµογή των ΤΠΔ είναι δυνατή ύστερα από εκτελεστική πράξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ε) για προτεινόµενο νέο υποσύστηµα ή για προτεινόµενη ανακαίνιση ή αναβάθµιση υφιστάµενου υποσυστήµατος στο έδαφος της Ελλάδος, κατά το µέρος που το εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο είναι αποκοµµένο ή αποµονωµένο από τη θάλασσα ή αποκοµµένο λόγω ιδιαίτερων
γεωγραφικών συνθηκών από το σιδηροδροµικό δίκτυο
της υπόλοιπης Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
προηγηθεί έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, µέσα σε ένα
(1) έτος από την έναρξη ισχύος κάθε ΤΠΔ, το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατάλογο έργων τα οποία υλοποιούνται στην
Ελλάδα και τα οποία βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο
εξέλιξης.
3. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από γνώµη
της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, κοινοποιεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απόφασή του να µην εφαρµόσει µία ή περισσότερες ΤΠΔ ή µέρη αυτών.
4. Για τις περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄ και ε’ της παραγράφου 1, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα
από γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση µη εφαρµογής
των ΤΠΔ ή µερών αυτών, συνοδευόµενη από φάκελο ο
οποίος περιέχει την αιτιολόγηση της αίτησης, διευκρινίζοντας τις εναλλακτικές διατάξεις τις οποίες προτίθεται
να εφαρµόσει αντί των ΤΠΔ.
Για τις περιπτώσεις του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 6
του άρθρου 21, ο αιτών υποβάλλει τον φάκελο στον Οργανισµό. Ο Οργανισµός συµβουλεύεται τη Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων και δίνει την τελική γνωµοδότησή
του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Μέχρι την έκδοση της εκτελεστικής πράξης, εφαρµόζονται οι εναλλακτικές διατάξεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
6. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα των αναλύσεων της αίτησης
και για το αποτέλεσµα της διαδικασίας της παραγράφου
4, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 8
Όροι διάθεσης των στοιχείων
διαλειτουργικότητας στην αγορά
(άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Τα στοιχεία διαλειτουργικότητας:
α) διατίθενται στην αγορά µόνο εφόσον επιτρέπουν
την επίτευξη της διαλειτουργικότητας εντός του ενωσιακού σιδηροδροµικού συστήµατος, τηρουµένων ταυτόχρονα των βασικών απαιτήσεων,

β) χρησιµοποιούνται στον τοµέα χρήσης τους σύµφωνα µε τον σκοπό τους και εγκαθίστανται και συντηρούνται δεόντως.
Η παρούσα παράγραφος δεν εµποδίζει τη διάθεση
στην αγορά των εν λόγω στοιχείων για άλλες εφαρµογές.
2. Δεν επιτρέπεται η απαγόρευση, ο περιορισµός ή η
παρεµπόδιση της διάθεσης στην εγχώρια αγορά στοιχείων διαλειτουργικότητας προοριζόµενων να χρησιµοποιηθούν στο ενωσιακό σιδηροδροµικό σύστηµα, εφόσον
τα εν λόγω στοιχεία πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου. Ειδικότερα, δεν απαιτείται
η διενέργεια ελέγχων που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί
στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη δήλωση συµµόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης «ΕΚ», όπως ορίζεται στο
άρθρο 10.
Άρθρο 9
Συµµόρφωση ή καταλληλότητα χρήσης
(άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών κρίνει ότι
ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας πληροί τις βασικές απαιτήσεις, εφόσον είναι σύµφωνο µε τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στις αντίστοιχες ΤΠΔ ή στις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί για τη συµµόρφωση
προς τις εν λόγω προϋποθέσεις. Η δήλωση συµµόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης «ΕΚ» βεβαιώνει ότι τα
στοιχεία διαλειτουργικότητας έχουν υπαχθεί στις διαδικασίες που καθορίζονται στην αντίστοιχη ΤΠΔ για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης.
2. Αν το απαιτεί η ΤΠΔ, η δήλωση «ΕΚ» συνοδεύεται
από:
α) πιστοποιητικό, που εκδίδεται από έναν ή περισσότερους κοινοποιηµένους οργανισµούς, όσον αφορά την
εγγενή συµµόρφωση ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, εξεταζόµενου µεµονωµένα, προς τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί,
β) πιστοποιητικό, που εκδίδεται από έναν ή περισσότερους κοινοποιηµένους οργανισµούς, όσον αφορά την
καταλληλότητα χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, εξεταζόµενου στο πλαίσιο της σιδηροδροµικής
χρήσης, ιδίως σε περίπτωση οικείων λειτουργικών απαιτήσεων.
3. Η δήλωση «ΕΚ» φέρει ηµεροµηνία και υπογραφή από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του.
4. Ανταλλακτικά υποσυστηµάτων που έχουν ήδη τεθεί
σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων
ΤΠΔ επιτρέπεται να εγκαθίστανται στα εν λόγω υποσυστήµατα, χωρίς να υπόκεινται στα οριζόµενα στην παρ. 1
του παρόντος άρθρου.
5. Οι ΤΠΔ µπορούν να προβλέπουν µεταβατική περίοδο για τα προϊόντα σιδηροδρόµων τα οποία οι ΤΠΔ
προσδιορίζουν ως στοιχεία διαλειτουργικότητας και έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά όταν οι ΤΠΔ αρχίζουν να
ισχύουν. Τα στοιχεία αυτά συµµορφώνονται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8.
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Άρθρο 10
Διαδικασία για τη δήλωση συµµόρφωσης
ή καταλληλότητας χρήσης «ΕΚ»
(άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Για να συντάξει τη δήλωση συµµόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης «ΕΚ» ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του εφαρµόζει τις διατάξεις που προβλέπονται από τις σχετικές ΤΠΔ.
2. Όταν απαιτείται από την αντίστοιχη ΤΠΔ, η αξιολόγηση της συµµόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης
ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας διενεργείται από
τον κοινοποιηµένο οργανισµό στον οποίο έχει υποβάλει
σχετική αίτηση ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπός του.
3. Όταν τα στοιχεία διαλειτουργικότητας αποτελούν
αντικείµενο νοµικών πράξεων της Ένωσης που αφορούν
άλλα θέµατα, η δήλωση συµµόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης «ΕΚ» αναφέρει ότι τα στοιχεία διαλειτουργικότητας ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις αυτών των
άλλων νοµικών πράξεων.
4. Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπός του τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 3, οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν κάθε πρόσωπο που διαθέτει το στοιχείο διαλειτουργικότητας
στην αγορά. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, τις
ίδιες υποχρεώσεις υπέχει και κάθε πρόσωπο που συναρµολογεί στοιχεία διαλειτουργικότητας ή µέρη στοιχείων
διαλειτουργικότητας διάφορων προελεύσεων ή κατασκευάζει στοιχεία διαλειτουργικότητας για προσωπική
χρήση.
5. α) Αν οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών
διαπιστώσουν ότι η δήλωση «ΕΚ» έχει καταρτισθεί παράτυπα, υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι το συγκεκριµένο στοιχείο διαλειτουργικότητας δεν διατίθεται στην
αγορά.
β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11:
αα) κάθε διαπίστωση ότι έχει εκδοθεί παρατύπως δήλωση συµµόρφωσης «CE» συνεπάγεται για τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του την
υποχρέωση να αποκαθιστά, εφόσον είναι αναγκαίο, τη
συµµόρφωση του στοιχείου διαλειτουργικότητας και να
µεριµνά για την παύση της παράβασης, υπό όρους που
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και
Μεταφορών,
ββ) αν η µη συµµόρφωση συνεχιστεί, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών θεσπίζονται µέτρα
για να περιοριστεί ή να απαγορευθεί η διάθεση του σχετικού στοιχείου διαλειτουργικότητας στην αγορά ή να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του από την αγορά σύµφωνα
µε τις διαδικασίες του άρθρου 11.
Άρθρο 11
Μη συµµόρφωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας
προς τις βασικές απαιτήσεις
(άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Εφόσον οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφο-

ρών διαπιστώσουν ότι ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας, το οποίο καλύπτεται από τη δήλωση συµµόρφωσης
ή καταλληλότητας χρήσης «ΕΚ», διατίθεται στην αγορά
και χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του, ενδέχεται να µην ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υποδοµών και Μεταφορών, λαµβάνονται µέτρα για
τον περιορισµό του πεδίου εφαρµογής του ή την απαγόρευση της χρήσης του ή την απόσυρσή του από την αγορά. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών ενηµερώνει αµέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισµό και
τα υπόλοιπα κράτη - µέλη για τα µέτρα που λαµβάνει και
αναφέρει τους λόγους έκδοσης της σχετικής απόφασης,
διευκρινίζοντας, ιδίως, αν η έλλειψη συµµόρφωσης προκύπτει από:
α) µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων,
β) παράτυπη εφαρµογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, στην περίπτωση ισχυρισµού ότι εφαρµόζονται οι εν
λόγω προδιαγραφές,
γ) ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
2. Εφόσον η απόφαση της παραγράφου 1 αιτιολογείται από την ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών προδιαγραφών,
το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών εφαρµόζει ένα
ή περισσότερα από τα εξής µέτρα:
α) µερική ή ολική απόσυρση της οικείας προδιαγραφής
από τις δηµοσιεύσεις που την περιλαµβάνουν,
β) περιορισµό ή απόσυρση του εν λόγω προτύπου,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1025/2012, αν η προδιαγραφή είναι εναρµονισµένο πρότυπο,
γ) αναθεώρηση της ΤΠΔ σύµφωνα µε το άρθρο 6.
3. Όταν ένα στοιχείο διαλειτουργικότητας συνοδευόµενο από δήλωση συµµόρφωσης «ΕΚ» αποδεικνύεται
στερούµενο συµµόρφωσης, µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών
και Μεταφορών λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα έναντι εκείνου που συνέταξε τη δήλωση και το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 12
Ελεύθερη κυκλοφορία υποσυστηµάτων
(άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18 έως
25 του Κεφαλαίου Ε΄, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δεν απαγορεύει ούτε περιορίζει ή παρακωλύει,
για λόγους που αφορούν τον παρόντα νόµο, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και τη λειτουργία δοµικών
υποσυστηµάτων τα οποία συνιστούν το ενωσιακό σιδηροδροµικό σύστηµα και τα οποία πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.
Ειδικότερα, δεν απαιτεί τη διενέργεια ελέγχων που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί:
α) στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση της δήλωσης επαλήθευσης «ΕΚ», ή
β) σε άλλα κράτη - µέλη, πριν ή µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, προκειµένου να επαληθεύσουν τη συµµόρφωση προς τις ίδιες απαιτήσεις σε ίδιες
συνθήκες λειτουργίας.

8
Άρθρο 13
Συµµόρφωση προς τις ΤΠΔ και τους εθνικούς κανόνες
(άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων δέχεται ως σύµφωνα προς τις βασικές απαιτήσεις τα δοµικά υποσυστήµατα τα οποία συνιστούν το ενωσιακό σιδηροδροµικό
σύστηµα και τα οποία καλύπτονται, κατά περίπτωση, από
τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ», η οποία καταρτίζεται µε
παραποµπή στις ΤΠΔ, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15,
ή από τη δήλωση επαλήθευσης που καταρτίζεται µε παραποµπή στους εθνικούς κανόνες, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 15 ή από αµφότερες τις πιο πάνω
δηλώσεις.
2. Οι εθνικοί κανόνες εφαρµογής των βασικών απαιτήσεων και, κατά περίπτωση, τα αποδεκτά µέσα συµµόρφωσης εφαρµόζονται στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν οι ΤΠΔ δεν καλύπτουν ή δεν καλύπτουν πλήρως ορισµένες πτυχές που αντιστοιχούν στις βασικές απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ανοικτών σηµείων της παραγράφου 6 του άρθρου 4,
β) όταν έχει κοινοποιηθεί µη εφαρµογή µιας ή περισσότερων ΤΠΔ ή µερών τους δυνάµει του άρθρου 7,
γ) όταν λόγω ειδικής περίπτωσης απαιτείται η εφαρµογή τεχνικών κανόνων που δεν περιέχονται στη σχετική
ΤΠΔ,
δ) στην περίπτωση εθνικών κανόνων που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό υφιστάµενων συστηµάτων και
περιορίζονται στην αξιολόγηση της τεχνικής συµβατότητας του οχήµατος µε το δίκτυο,
ε) στην περίπτωση των δικτύων και οχηµάτων που δεν
καλύπτονται από ΤΠΔ,
στ) ως επείγον προσωρινό προληπτικό µέτρο, ιδίως ύστερα από ατύχηµα.
Άρθρο 14
Κοινοποίηση εθνικών κανόνων
(άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, εγκρίνονται και στη συνέχεια κοινοποιούνται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισµό οι υπάρχοντες εθνικοί κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο
2 του άρθρου 13 στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν ο εθνικός κανόνας ή οι εθνικοί κανόνες δεν έχουν κοινοποιηθεί,
β) όποτε αλλάζουν οι κανόνες,
γ) όταν έχει υποβληθεί νέα αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 7 για τη µη εφαρµογή της ΤΠΔ,
δ) όταν οι εθνικοί κανόνες καθίστανται άνευ αντικειµένου µετά τη δηµοσίευση ή την αναθεώρηση της συναφούς ΤΠΔ.
Ο διαχειριστής υποδοµής παρέχει στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, όλους τους τεχνικούς κανόνες
που αφορούν την υποδοµή. Ο διαχειριστής τροχαίου υλικού και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις παρέχουν στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών όλους τους τεχνικούς κανόνες που αφορούν το τροχαίο υλικό που χρησιµοποιούν.
2. Το Τµήµα Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Σιδηροδρόµων της Διεύθυνσης Σιδηροδροµικών Μεταφορών
της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών κοινοποιεί το πλήρες κείµενο

των εθνικών κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιµοποιώντας το κατάλληλο σύστηµα Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ) σύµφωνα µε το άρθρο 27 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 (L 138).
3. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών διασφαλίζει ότι οι εθνικοί κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συµπεριλαµβανοµένων όσων καλύπτουν τις
διεπαφές µεταξύ οχηµάτων και δικτύων, είναι ευπρόσιτοι, κοινής χρήσης και διατυπωµένοι µε ορολογία κατανοητή από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, έπειτα από γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, µπορεί να καθορίζονται νέοι εθνικοί κανόνες αποκλειστικά στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν µια ΤΠΔ δεν καλύπτει πλήρως τις βασικές απαιτήσεις,
β) ως επείγον προληπτικό µέτρο, ιδίως ύστερα από ατύχηµα.
5. Το Τµήµα Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Σιδηροδρόµων της Διεύθυνσης Σιδηροδροµικών Μεταφορών
της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών υποβάλλει, µέσω του κατάλληλου συστήµατος ΤΠ σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796, τα σχέδια νέων εθνικών κανόνων
στον Οργανισµό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εξέταση πριν από την αναµενόµενη εισαγωγή του προτεινόµενου νέου κανόνα στην εθνική έννοµη τάξη, εγκαίρως
και εντός των προθεσµιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796,
αιτιολογώντας την εισαγωγή του εν λόγω νέου εθνικού
κανόνα. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών διασφαλίζει ότι το σχέδιο έχει αναπτυχθεί επαρκώς, ώστε
να επιτρέπει στον Οργανισµό να διενεργεί την εξέτασή
του σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
6. Κατά τη θέσπιση νέου εθνικού κανόνα, το Τµήµα
Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Σιδηροδρόµων της
Διεύθυνσης Σιδηροδροµικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών ενηµερώνει τον Οργανισµό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιµοποιώντας το κατάλληλο σύστηµα ΤΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/796.
7. Σε περίπτωση προληπτικών µέτρων έκτακτης ανάγκης, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί,
έπειτα από γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, να θεσπίζει και να εφαρµόζει χωρίς καθυστέρηση
νέο εθνικό κανόνα. Ο εν λόγω κανόνας κοινοποιείται
προς αξιολόγηση στον Οργανισµό σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/796.
8. Κατά την κοινοποίηση εθνικού κανόνα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή νέου εθνικού κανόνα, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών έπειτα από γνώµη
της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων πρέπει να αιτιολογεί την αναγκαιότητά του για την εκπλήρωση κάποιας
απαίτησης που δεν καλύπτεται ήδη από τη συναφή ΤΠΔ.
9. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να
αποφασίσει να µην κοινοποιήσει κανόνες και περιορισµούς αυστηρά τοπικού χαρακτήρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο διαχειριστής υποδοµής µνηµονεύει τους εν λόγω
κανόνες και περιορισµούς στα µητρώα υποδοµής του άρθρου 47.
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10. Οι εθνικοί κανόνες που κοινοποιούνται βάσει του
παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης βάσει του π.δ. 81/2018 (Α΄ 151).
11. Οι εθνικοί κανόνες που δεν κοινοποιούνται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν εφαρµόζονται για τους σκοπούς του παρόντος νόµου.
Άρθρο 15
Διαδικασία για τη σύνταξη
της δήλωσης επαλήθευσης «ΕΚ»
(άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Για τη σύνταξη της δήλωσης επαλήθευσης «ΕΚ»
που απαιτείται για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε
λειτουργία, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Ε΄, ο αιτών ζητεί
από τον οργανισµό ή τους οργανισµούς αξιολόγησης
της συµµόρφωσης που επέλεξε για τον συγκεκριµένο
σκοπό, να εφαρµόσουν τη διαδικασία επαλήθευσης
«ΕΚ» που καθορίζεται στο παράρτηµα IV του άρθρου 52.
2. Ο αιτών συντάσσει τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ»
ενός υποσυστήµατος. Ο αιτών δηλώνει µε αποκλειστική
του ευθύνη ότι το εν λόγω υποσύστηµα έχει υπαχθεί
στις διαδικασίες επαλήθευσης και ότι πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού ενωσιακού δικαίου και των σχετικών
εθνικών κανόνων. Η δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ» και τα
συνοδευτικά έγγραφα φέρουν ηµεροµηνία και την υπογραφή του αιτούντος.
3. Η αποστολή του κοινοποιηµένου οργανισµού, ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε την επαλήθευση «ΕΚ» ενός υποσυστήµατος, αρχίζει από το στάδιο του σχεδιασµού και καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής µέχρι το στάδιο της αποδοχής, πριν το υποσύστηµα
διατεθεί στην αγορά ή τεθεί σε λειτουργία. Επίσης, σύµφωνα µε τη σχετική ΤΠΔ, καλύπτει την επαλήθευση των
διεπαφών του υποσυστήµατος αυτού µε το σύστηµα στο
οποίο ενσωµατώνεται.
4. Ο αιτών είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου που πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ». Ο εν λόγω τεχνικός φάκελος περιέχει όλα τα αναγκαία έγγραφα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του υποσυστήµατος και, κατά περίπτωση, όλα τα
έγγραφα από τα οποία προκύπτει η συµµόρφωση των
στοιχείων διαλειτουργικότητας. Επίσης περιέχει όλα τα
στοιχεία που αφορούν τις προϋποθέσεις και τα όρια χρήσης και τις οδηγίες σχετικά µε την εξυπηρέτηση, τη συνεχή ή περιοδική παρακολούθηση, τη ρύθµιση και τη συντήρηση.
5. Σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθµισης υποσυστήµατος που έχει ως αποτέλεσµα τροποποίηση του τεχνικού φακέλου και θίγει το κύρος των διαδικασιών επαλήθευσης που έχουν ήδη διενεργηθεί, ο αιτών αξιολογεί
την ανάγκη νέας δήλωσης επαλήθευσης «ΕΚ».
6. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να εκδίδει
προσωρινές δηλώσεις επαλήθευσης για την κάλυψη ορισµένων σταδίων της διαδικασίας επαλήθευσης ή ορισµένων µερών του υποσυστήµατος.
7. Αν το επιτρέπουν οι σχετικές ΤΠΔ, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά επαλήθευσης για ένα ή περισσότερα υποσυστήµατα ή για ορισµένα µέρη των υποσυστηµάτων αυτών.
8. Με απόφαση της Αρχής Κοινοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 27, ορίζονται οι οργανισµοί που είναι
υπεύθυνοι για τη διενέργεια της διαδικασίας επαλήθευσης σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες. Οι ορισµένοι

οργανισµοί είναι υπεύθυνοι για τα σχετικά καθήκοντα.
Προϋπόθεση για τον ορισµό οργανισµού, αποτελεί η διαπίστευσή του στον τοµέα αρµοδιότητάς του, είτε από το
Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) είτε από φορέα
διαπίστευσης, µέλος των Συµφωνιών Αµοιβαίας Αναγνώρισης (ΕΑ MLAs) της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για
τη Διαπίστευση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι
οργανισµοί, προκειµένου να ορισθούν υπεύθυνοι για τη
διενέργεια της διαδικασίας επαλήθευσης σύµφωνα µε
τους εθνικούς κανόνες, η παρακολούθηση, τα δικαιολογητικά που προσκοµίζουν οι φορείς που έχουν ορισθεί
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 30, µπορεί να επιλέγεται ένας κοινοποιηµένος οργανισµός ως ορισµένος οργανισµός. Στην περίπτωση αυτή, η όλη διαδικασία µπορεί να διενεργείται από έναν µόνο οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
Άρθρο 16
Μη συµµόρφωση των υποσυστηµάτων
προς τις βασικές απαιτήσεις
(άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Όταν διαπιστωθεί ότι δοµικό υποσύστηµα, το οποίο
καλύπτεται από δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ» που συνοδεύεται από τον τεχνικό φάκελο, δεν πληροί εξ ολοκλήρου τις διατάξεις του παρόντος νόµου και, ιδίως, τις βασικές απαιτήσεις, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, µπορεί να ζητεί τη διενέργεια συµπληρωµατικών ελέγχων.
2. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών που υπέβαλε το αίτηµα, ενηµερώνει αµέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τους συµπληρωµατικούς ελέγχους
που ζήτησε, αναφέροντας τους λόγους που τους δικαιολογούν.
3. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών που υπέβαλε το αίτηµα, αναφέρει, ύστερα από εισήγηση της
Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, αν η αδυναµία πλήρους συµµόρφωσης προς τον παρόντα νόµο οφείλεται:
α) Σε µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων ή µιας ΤΠΔ
ή σε ελλιπή εφαρµογή µιας ΤΠΔ. Στην περίπτωση αυτή,
το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών ενηµερώνεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την παράτυπη
έκδοση δήλωσης επαλήθευσης «ΕΚ» και λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα.
β) Σε ανεπάρκεια µιας ΤΠΔ, οπότε ισχύει η διαδικασία
τροποποίησης της ΤΠΔ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6.
Άρθρο 17
Τεκµήριο συµµόρφωσης
(άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
Τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τα υποσυστήµατα
που είναι σύµφωνα µε εναρµονισµένα πρότυπα ή µε µέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκµαίρεται ότι είναι σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις και
καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή τα µέρη τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 18
Έγκριση της θέσης σε λειτουργία
σταθερών εγκαταστάσεων
(άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Τα υποσυστήµατα παρατρόχιου ελέγχου-χειρισµού
και σηµατοδότησης, ενέργειας και υποδοµής τίθενται σε
λειτουργία µόνο αν έχουν σχεδιασθεί, κατασκευασθεί
και εγκατασταθεί κατά τρόπο που να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις και εφόσον έχει ληφθεί η σχετική έγκριση σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4.
2. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εγκρίνει τη θέση
σε λειτουργία των υποσυστηµάτων ενέργειας, υποδοµής και παρατρόχιου ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης καθώς και µερών αυτών που παραλαµβάνονται
σύµφωνα µε το άρθρο 169 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
3. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων παρέχει λεπτοµερείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται οι
εγκρίσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Στους αιτούντες παρέχεται δωρεάν οδηγός κατευθυντήριων
γραµµών για τις αιτήσεις, που περιγράφει και επεξηγεί
τις απαιτήσεις για τις εν λόγω εγκρίσεις και απαριθµεί τα
απαιτούµενα έγγραφα. Ο Οργανισµός και η Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων συνεργάζονται όσον αφορά τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών. Μέχρι την έκδοση του
οδηγού εφαρµογής του εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται η υπ’ αριθ. ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/
30.5.2012 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1812) ως προς την έγκριση για τη
θέση σε λειτουργία σταθερών εγκαταστάσεων.
4. Ο αιτών υποβάλλει στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αίτηση για έγκριση της θέσης σε λειτουργία σταθερών εγκαταστάσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο
ο οποίος περιλαµβάνει αποδεικτικά έγγραφα για τα εξής:
α) τις δηλώσεις επαλήθευσης που αναφέρονται στο
άρθρο 15,
β) την τεχνική συµβατότητα των υποσυστηµάτων µε
το σύστηµα στο οποίο ενσωµατώνονται, η οποία αποδεικνύεται βάσει των σχετικών ΤΠΔ, εθνικών κανόνων και
µητρώων,
γ) την ασφαλή ενσωµάτωση των υποσυστηµάτων, βάσει των σχετικών ΤΠΔ, των εθνικών κανόνων και των
κοινών µεθόδων ασφάλειας («ΚΜΑ») που καθορίζονται
στο άρθρο 58,
δ) στην περίπτωση των παρατρόχιων υποσυστηµάτων
ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης, που περιλαµβάνουν το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ελέγχου Αµαξοστοιχιών
(ETCS) ή/και το Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών Σιδηροδρόµων (GSM-R), τη θετική απόφαση του
Οργανισµού που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 19
και, σε περίπτωση αλλαγής στο σχέδιο της συγγραφής
υποχρεώσεων ή στην περιγραφή των προτεινόµενων τεχνικών λύσεων που προέκυψαν µετά τη θετική απόφαση,
τη συµµόρφωση µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
5. Μέσα σε έναν (1) µήνα από την παραλαβή της αίτησης, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ενηµερώνει τον
αιτούντα ότι ο φάκελος είναι πλήρης ή ζητεί συµπληρωµατικές πληροφορίες, ορίζοντας εύλογη προθεσµία για

την παροχή τους. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων επαληθεύει την πληρότητα, τη συνάφεια και τη συνοχή
του φακέλου και, σε περίπτωση παρατρόχιου εξοπλισµού ERTMS, τη συµµόρφωση µε τη θετική απόφαση
του Οργανισµού που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο
19 του παρόντος νόµου και, κατά περίπτωση, τη συµµόρφωση µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2016/796. Μετά την επαλήθευση αυτή, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εκδίδει την έγκριση για τη θέση
σε λειτουργία σταθερών εγκαταστάσεων ή ενηµερώνει
τον αιτούντα σχετικά µε την απορριπτική της απόφαση,
µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την παραλαβή όλων των
συναφών πληροφοριών.
6. Σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθµισης των υφιστάµενων υποσυστηµάτων, ο αιτών διαβιβάζει στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων φάκελο στον οποίο περιγράφεται το έργο. Μέσα σε έναν (1) µήνα από την παραλαβή της αίτησης, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ενηµερώνει τον αιτούντα ότι ο φάκελος είναι πλήρης ή
ζητεί συµπληρωµατικές πληροφορίες, ορίζοντας εύλογη
προθεσµία για την παροχή τους. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, σε στενή συνεργασία µε τον Οργανισµό
στην περίπτωση παρατρόχιων έργων ERTMS, εξετάζει
τον φάκελο και αποφασίζει αν απαιτείται νέα έγκριση
θέσης σε λειτουργία, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
α) αν το συνολικό επίπεδο ασφάλειας του σχετικού υποσυστήµατος ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από
τις προβλεπόµενες εργασίες,
β) αν απαιτείται από τις σχετικές ΤΠΔ,
γ) αν απαιτείται από τα σχέδια εφαρµογής που έχει
θεσπίσει η Ελλάδα, τα οποία εγκρίνονται από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών έπειτα από γνώµη της
Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, ή
δ) αν µεταβάλλονται οι τιµές των παραµέτρων, βάσει
των οποίων έχει ήδη δοθεί η έγκριση.
Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων λαµβάνει την απόφασή της µέσα σε προκαθορισµένη εύλογη προθεσµία
και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός χρονικού
διαστήµατος τεσσάρων (4) µηνών από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών.
7. Οποιαδήποτε απόφαση απορρίπτει την αίτηση έγκρισης για τη θέση των σταθερών εγκαταστάσεων σε
λειτουργία αιτιολογείται από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων. Ο αιτών µπορεί, µέσα σε έναν (1) µήνα από
την παραλαβή της απορριπτικής απόφασης, να υποβάλει
στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αίτηµα επανεξέτασης της απόφασής της. Το αίτηµα συνοδεύεται από αιτιολόγηση. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων διαθέτει
προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος επανεξέτασης για να επιβεβαιώσει ή
να ανακαλέσει την απόφασή της. Η µετά την αίτηση επανεξέτασης απορριπτική απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής
Σιδηροδρόµων υπόκειται στα ένδικα βοηθήµατα του άρθρου 34 του ν. 3891/2010.
Άρθρο 19
Εναρµονισµένη εφαρµογή
του συστήµατος ERTMS στην Ένωση
(άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Στην περίπτωση των παρατρόχιων υποσυστηµάτων
ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης, περιλαµβανοµένων του ETCS και/ή του GSM-R, ο Οργανισµός διασφα-
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λίζει την εναρµονισµένη εφαρµογή του συστήµατος
ERTMS στην Ένωση.
2. Προκειµένου να διασφαλιστεί η εναρµονισµένη εφαρµογή του ERTMS και της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο Ένωσης, πριν από κάθε πρόσκληση υποβολής
προσφορών σχετικά µε παρατρόχιο εξοπλισµό ERTMS,
ο Οργανισµός επαληθεύει ότι οι εξεταζόµενες τεχνικές
λύσεις συµµορφώνονται πλήρως µε τις σχετικές ΤΠΔ
και, ως εκ τούτου, είναι πλήρως διαλειτουργικές.
3. Ο αιτών υποβάλλει αίτηση έγκρισης στον Οργανισµό. Η αίτηση για επιµέρους έργα ERTMS ή για συνδυασµό έργων, γραµµή, δίκτυο ή οµάδα γραµµών συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαµβάνει:
α) το σχέδιο της συγγραφής υποχρεώσεων ή την περιγραφή των εξεταζόµενων τεχνικών λύσεων,
β) αποδεικτικά έγγραφα ως προς τις προϋποθέσεις
που είναι αναγκαίες για την τεχνική και λειτουργική συµβατότητα του υποσυστήµατος µε τα οχήµατα που προορίζονται να κυκλοφορούν στο σχετικό δίκτυο,
γ) αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµόρφωση των εξεταζόµενων τεχνικών λύσεων µε τις σχετικές ΤΠΔ,
δ) κάθε άλλο συναφές έγγραφο, όπως γνωµοδοτήσεις
της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, δηλώσεις επαλήθευσης ή πιστοποιητικά συµµόρφωσης.
Η εν λόγω αίτηση και οι πληροφορίες σχετικά µε όλες
τις αιτήσεις, τα στάδια των σχετικών διαδικασιών και το
αποτέλεσµά τους, καθώς και, κατά περίπτωση, τα αιτήµατα και τις αποφάσεις του τµήµατος προσφυγών, υποβάλλονται µέσω της «υπηρεσίας µιας στάσης» που αναφέρεται στο άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί να εκδίδει
γνωµοδότηση σχετικά µε την αίτηση έγκρισης, είτε προς
τον αιτούντα πριν από την υποβολή της αίτησης είτε
προς τον Οργανισµό µετά την υποβολή της.
4. Μέσα σε έναν (1) µήνα από την παραλαβή της αίτησης, ο Οργανισµός ενηµερώνει τον αιτούντα ότι ο φάκελος είναι πλήρης ή ζητεί συµπληρωµατικές πληροφορίες, ορίζοντας εύλογη προθεσµία για την παροχή τους.
Ο Οργανισµός εκδίδει θετική απόφαση ή ενηµερώνει
τον αιτούντα σχετικά µε ενδεχόµενες ελλείψεις, εντός
προκαθορισµένης, εύλογης προθεσµίας και, σε κάθε περίπτωση µέσα σε δύο (2) µήνες από την παραλαβή όλων
των συναφών πληροφοριών. Ο Οργανισµός βασίζει τη
γνώµη του στον φάκελο του αιτούντος καθώς και στις
ενδεχόµενες γνωµοδοτήσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων.
Αν ο αιτών συµφωνεί µε τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από τον Οργανισµό, οφείλει να διορθώσει τον σχεδιασµό των έργων και να υποβάλει νέα αίτηση έγκρισης
στον Οργανισµό.
Αν ο αιτών δεν συµφωνεί µε τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από τον Οργανισµό, εφαρµόζεται η διαδικασία
που αναφέρεται στην παράγραφο 5.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στην περίπτωση α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 7, ο αιτών δεν ζητεί νέα
αξιολόγηση.
5. Ο Οργανισµός αιτιολογεί δεόντως κάθε µη θετική απόφασή του. Ο αιτών µπορεί, εντός µηνός από την παραλαβή της απόφασης αυτής, να υποβάλει στον Οργανισµό
αιτιολογηµένο αίτηµα αναθεώρησης της απόφασής του.
Ο Οργανισµός επιβεβαιώνει ή ανακαλεί την απόφασή
του εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής
του αιτήµατος. Αν ο Οργανισµός επιβεβαιώσει την αρχική του απόφαση, ο αιτών έχει δικαίωµα να προσφύγει

στο τµήµα προσφυγών που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 55 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
6. Σε περίπτωση αλλαγής στο σχέδιο της συγγραφής
υποχρεώσεων ή στην περιγραφή των προτεινόµενων τεχνικών λύσεων που προέκυψαν µετά τη θετική απόφαση,
ο αιτών, χωρίς καθυστέρηση, ενηµερώνει τον Οργανισµό
και τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µέσω της «υπηρεσίας µιας στάσης» που αναφέρεται στο άρθρο 12 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 30 του εν λόγω Κανονισµού.
Άρθρο 20
Διάθεση κινητών υποσυστηµάτων στην αγορά
(άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Τα κινητά υποσυστήµατα διατίθενται στην αγορά από τον αιτούντα µόνο αν έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί κατά τρόπο που να πληρούν τις
βασικές απαιτήσεις.
2. Συγκεκριµένα, ο αιτών διασφαλίζει την υποβολή της
σχετικής δήλωσης επαλήθευσης.
Άρθρο 21
Έγκριση οχήµατος για διάθεση στην αγορά
(άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Ο αιτών διαθέτει όχηµα στην αγορά µόνο αφού λάβει έγκριση οχήµατος για διάθεση στην αγορά, που εκδίδεται από τον Οργανισµό σύµφωνα µε τις παραγράφους
5 έως 7 ή από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων σύµφωνα µε την παράγραφο 8.
2. Στην αίτηση έγκρισης οχήµατος για διάθεση στην αγορά, ο αιτών προσδιορίζει την περιοχή χρήσης του οχήµατος. Η αίτηση περιλαµβάνει αποδεικτικά στοιχεία ότι
έχει ελεγχθεί η τεχνική συµβατότητα µεταξύ του οχήµατος και του δικτύου της περιοχής χρήσης.
3. Η αίτηση έγκρισης οχήµατος για διάθεση στην αγορά συνοδεύεται από φάκελο που αφορά το όχηµα ή τον
τύπο οχήµατος και περιλαµβάνει αποδεικτικά έγγραφα
για τα εξής:
α) τη διάθεση στην αγορά των κινητών υποσυστηµάτων από τα οποία αποτελείται το όχηµα σύµφωνα µε το
άρθρο 20, µε βάση τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ»,
β) την τεχνική συµβατότητα των υποσυστηµάτων της
περίπτωσης α΄ εντός του οχήµατος, που αποδεικνύεται
βάσει των σχετικών ΤΠΔ και, κατά περίπτωση, των εθνικών κανόνων,
γ) την ασφαλή ενσωµάτωση εντός του οχήµατος των
υποσυστηµάτων της περίπτωσης α΄, που αποδεικνύεται
βάσει των σχετικών ΤΠΔ και, κατά περίπτωση, των εθνικών κανόνων και των κοινών µεθόδων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 58,
δ) την τεχνική συµβατότητα του οχήµατος µε το δίκτυο στην περιοχή χρήσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, βάσει των σχετικών ΤΠΔ, και, κατά περίπτωση,
των εθνικών κανόνων, των µητρώων υποδοµής και των
ΚΜΑ για την εκτίµηση κινδύνων που καθορίζονται στο
άρθρο 58,
Η εν λόγω αίτηση και οι πληροφορίες σχετικά µε όλες
τις αιτήσεις, τα στάδια των σχετικών διαδικασιών και το
αποτέλεσµά τους, καθώς και, κατά περίπτωση, τα αιτήµατα και τις αποφάσεις του τµήµατος προσφυγών, υποβάλλονται µέσω της «υπηρεσίας µιας στάσης» που ανα-
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φέρεται στο άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
Όταν απαιτούνται δοκιµές για τη λήψη αποδεικτικών
εγγράφων της τεχνικής συµβατότητας που αναφέρεται
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί να εκδίδει προσωρινές εγκρίσεις στον αιτούντα για να χρησιµοποιεί το όχηµα για τις πρακτικές επαληθεύσεις στο δίκτυο. Με απόφαση της ολοµέλειας
της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων καθορίζεται κάθε
θέµα σχετικό µε την έκδοση προσωρινής έγκρισης σε αιτούντα. Ο διαχειριστής υποδοµής, σε συνεννόηση µε
τον αιτούντα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσει τη διενέργεια δοκιµών εντός
τριών (3) µηνών από την παραλαβή της αίτησης. Εφόσον
ενδείκνυται, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων λαµβάνει
µέτρα για τη διασφάλιση της διενέργειας των δοκιµών.
4. Ο Οργανισµός ή, στην περίπτωση της παραγράφου
8, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, εκδίδει έγκριση οχήµατος για διάθεση στην αγορά ή ενηµερώνει τον αιτούντα για την απορριπτική απόφασή του µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να
είναι µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών από τον αιτούντα. Ο Οργανισµός ή, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 8, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εφαρµόζει τις πρακτικές ρυθµίσεις για τη διαδικασία
έγκρισης οι οποίες ορίζονται σε εκτελεστική πράξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εγκρίσεις αυτές επιτρέπουν
να διατεθούν τα οχήµατα στην αγορά της Ένωσης.
5. Ο Οργανισµός εκδίδει έγκριση οχήµατος για διάθεση στην αγορά όσον αφορά τα οχήµατα µε περιοχή χρήσης σε ένα ή περισσότερα κράτη - µέλη. Προκειµένου να
εκδίδει τις εγκρίσεις αυτές, ο Οργανισµός:
α) αξιολογεί τα στοιχεία του φακέλου που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 3, προκειµένου να εξακριβώνονται η
πληρότητα, η συνάφεια και η συνέπεια του φακέλου όσον αφορά τις σχετικές ΤΠΔ, και
β) παραπέµπει τον φάκελο στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, µε σκοπό την αξιολόγηση του φακέλου, προκειµένου να εξακριβώνονται η πληρότητα, η συνάφεια
και η συνέπειά του όσον αφορά την περίπτωση δ΄ του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και τα στοιχεία που
προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 3 σε σχέση µε τους συναφείς
εθνικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων δυνάµει των περιπτώσεων α΄ και β΄ και στην περίπτωση δικαιολογηµένων αµφιβολιών, ο Οργανισµός ή η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορούν να ζητούν τη διενέργεια δοκιµών στο
δίκτυο. Προκειµένου να διευκολύνονται οι εν λόγω δοκιµές, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί να εκδίδει
προσωρινές εγκρίσεις στον αιτούντα για να χρησιµοποιεί το όχηµα για δοκιµές στο δίκτυο. Ο διαχειριστής υποδοµής καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω δοκιµές διενεργούνται εντός τριών (3)
µηνών µετά την αίτηση του Οργανισµού ή της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων.
6. Μέσα σε έναν (1) µήνα από την παραλαβή της αίτησης, ο Οργανισµός ενηµερώνει τον αιτούντα ότι ο φάκελος είναι πλήρης ή ζητεί συµπληρωµατικές πληροφορίες, ορίζοντας εύλογη προθεσµία για την παροχή τους.
Όσον αφορά την πληρότητα, τη συνάφεια και τη συνέπεια του φακέλου, ο Οργανισµός µπορεί να αξιολογεί επίσης τα στοιχεία της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3.

Ο Οργανισµός λαµβάνει πλήρως υπόψη τις αξιολογήσεις της παραγράφου 5, πριν λάβει την απόφασή του
σχετικά µε την έκδοση της έγκρισης οχήµατος για διάθεση στην αγορά. Ο Οργανισµός εκδίδει την έγκριση για
διάθεση στην αγορά ή ενηµερώνει τον αιτούντα σχετικά
µε την απορριπτική του απόφαση, εντός προκαθορισµένης, εύλογης προθεσµίας και, σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός χρονικού διαστήµατος τεσσάρων (4) µηνών από την παραλαβή όλων των συναφών πληροφοριών.
Σε περίπτωση µη εφαρµογής µιας ή περισσότερων
ΤΠΔ ή µερών αυτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, ο
Οργανισµός εκδίδει την έγκριση οχήµατος µόνο µετά
την εφαρµογή της διαδικασίας του εν λόγω άρθρου.
Ο Οργανισµός αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις
εγκρίσεις τις οποίες εκδίδει.
7. Όταν ο Οργανισµός διαφωνεί µε την αρνητική αξιολόγηση που έχει διενεργήσει η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου
5, ενηµερώνει την Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, αιτιολογώντας τη διαφωνία του. Ο Οργανισµός και η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων συνεργάζονται µε σκοπό
την επίτευξη συµφωνίας επί µιας αµοιβαίως αποδεκτής
αξιολόγησης. Όταν απαιτείται, και σύµφωνα µε απόφαση του Οργανισµού και της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, στη διαδικασία αυτή συµµετέχει και ο αιτών. Αν
δεν υπάρξει συµφωνία για αµοιβαίως αποδεκτή αξιολόγηση εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία κατά την
οποία ο Οργανισµός γνωστοποιεί τη διαφωνία του στην
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, ο Οργανισµός λαµβάνει
την τελική του απόφαση, εκτός εάν η Ρυθµιστική Αρχή
Σιδηροδρόµων παραπέµπει το ζήτηµα για διαιτησία στο
τµήµα προσφυγών το οποίο έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 55 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796. Το τµήµα προσφυγών αποφασίζει αν θα επιβεβαιώσει το σχέδιο απόφασης του Οργανισµού εντός ενός (1) µηνός από την αίτηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων.
Όταν το τµήµα προσφυγών συµφωνεί µε τον Οργανισµό, ο Οργανισµός λαµβάνει απόφαση χωρίς καθυστέρηση.
Όταν το τµήµα προσφυγών συµφωνεί µε την αρνητική
αξιολόγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, ο
Οργανισµός εκδίδει έγκριση µε περιοχή χρήσης εξαιρώντας τα τµήµατα του δικτύου τα οποία αξιολογήθηκαν
αρνητικά.
Όταν ο Οργανισµός διαφωνεί µε τη θετική αξιολόγηση
που έχει διενεργήσει η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων
σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5, ενηµερώνει τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, αιτιολογώντας τη διαφωνία του. Ο Οργανισµός και η Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων συνεργάζονται µε σκοπό τη συµφωνία επί µιας αµοιβαίως αποδεκτής αξιολόγησης. Όταν
απαιτείται, και σύµφωνα µε απόφαση του Οργανισµού
και της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, στη διαδικασία αυτή συµµετέχει και ο αιτών. Εάν δεν υπάρξει συµφωνία για αµοιβαίως αποδεκτή αξιολόγηση µέσα σε έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο Οργανισµός γνωστοποιεί τη διαφωνία του στην Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων, ο Οργανισµός λαµβάνει την τελική
του απόφαση.
8. Όταν η περιοχή χρήσης περιορίζεται σε δίκτυο ή δίκτυα µόνο εντός της Ελλάδος, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί, µε δική της ευθύνη και εφόσον το ζητεί ο αιτών, να εκδίδει την έγκριση οχήµατος για διάθεση
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στην αγορά. Για την έκδοση των εν λόγω εγκρίσεων, η
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αξιολογεί τον φάκελο
όσον αφορά τα στοιχεία που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στην εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσα σε έναν (1) µήνα από την παραλαβή της αίτησης, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ενηµερώνει τον
αιτούντα ότι ο φάκελος είναι πλήρης ή ζητεί σχετικές
συµπληρωµατικές πληροφορίες. Η έγκριση ισχύει επίσης χωρίς επέκταση της περιοχής χρήσης για τα οχήµατα τα οποία ταξιδεύουν σε σταθµούς γειτονικών κρατών
- µελών µε παρεµφερή χαρακτηριστικά δικτύου, όταν οι
εν λόγω σταθµοί βρίσκονται κοντά στα σύνορα, ύστερα
από διαβούλευση µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές ασφάλειας. Η διαβούλευση αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται
κατά περίπτωση ή να προβλέπεται σε διασυνοριακή συµφωνία µεταξύ της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων και
των λοιπών εθνικών αρχών ασφάλειας.
Αν η περιοχή χρήσης περιορίζεται εντός της Ελλάδος
και σε περίπτωση µη εφαρµογής µιας ή περισσότερων
ΤΠΔ ή µερών αυτών όπως αναφέρονται στο άρθρο 7, η
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εκδίδει την έγκριση οχήµατος µόνο µετά την εφαρµογή της διαδικασίας του
άρθρου 7.
Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αναλαµβάνει την
πλήρη ευθύνη για τις εγκρίσεις τις οποίες εκδίδει.
9. Οι εγκρίσεις οχηµάτων για διάθεση στην αγορά αναφέρουν:
α) την περιοχή ή τις περιοχές χρήσης,
β) τις τιµές των παραµέτρων των ΤΠΔ και, κατά περίπτωση, των εθνικών κανόνων για τον έλεγχο της τεχνικής συµβατότητας µεταξύ του οχήµατος και της περιοχής χρήσης,
γ) τη συµµόρφωση του οχήµατος προς τις σχετικές
ΤΠΔ και τις οµάδες εθνικών κανόνων, όσον αφορά τις
παραµέτρους της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου,
δ) τους όρους χρήσης των οχηµάτων και άλλους περιορισµούς.
10. Κάθε απόφαση για την απόρριψη της έγκρισης οχήµατος για διάθεση στην αγορά ή για την εξαίρεση τµήµατος του δικτύου λόγω αρνητικής αξιολόγησης πρέπει
να είναι αιτιολογηµένη. Ο αιτών µπορεί, εντός µηνός από την παραλαβή της απορριπτικής απόφασης, να αιτηθεί από τον Οργανισµό ή τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, κατά περίπτωση, την αναθεώρηση της σχετικής απόφασης. Ο Οργανισµός ή η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, ύστερα από αίτηµα αναθεώρησης, επιβεβαιώνει
ή ανακαλεί την απόφασή του µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής
του αιτήµατος αναθεώρησης.
Εάν επιβεβαιωθεί η απορριπτική απόφαση του Οργανισµού, ο αιτών δύναται να προσφύγει στο τµήµα προσφυγών που έχει ορισθεί βάσει του άρθρου 55 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
Εάν επιβεβαιωθεί η απορριπτική απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, ο αιτών δύναται να προσφύγει σύµφωνα µε τα ένδικα βοηθήµατα του άρθρου 34
του ν. 3891/2010.
11. Σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθµισης υφιστάµενων οχηµάτων, τα οποία ήδη διαθέτουν έγκριση για
διάθεση στην αγορά, απαιτείται νέα έγκριση οχήµατος

για διάθεση στην αγορά, αν:
α) µεταβληθούν οι τιµές των παραµέτρων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 οι οποίες
είναι εκτός του εύρους των αποδεκτών παραµέτρων όπως ορίζεται στις ΤΠΔ,
β) το συνολικό επίπεδο ασφάλειας του σχετικού οχήµατος ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από τις προβλεπόµενες εργασίες, ή
γ) απαιτείται από τις σχετικές ΤΠΔ.
12. Όταν ο αιτών επιθυµεί να επεκτείνει την περιοχή
χρήσης οχήµατος που έχει ήδη λάβει έγκριση, συµπληρώνει τον φάκελο µε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σχετικά µε την πρόσθετη περιοχή χρήσης. Ο αιτών υποβάλλει τον φάκελο στον Οργανισµό, ο οποίος εκδίδει ενηµερωµένη έγκριση που καλύπτει την εκτεταµένη περιοχή χρήσης.
Αν ο αιτών έχει λάβει έγκριση οχήµατος σύµφωνα µε
την παράγραφο 8 και επιθυµεί να επεκτείνει την περιοχή
χρήσης εντός της Ελλάδος, συµπληρώνει τον φάκελο µε
τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο
3 όσον αφορά την πρόσθετη περιοχή χρήσης. Υποβάλλει
τον φάκελο στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, η οποία, αφού ακολουθήσει τις διαδικασίες της παραγράφου 8 εκδίδει ενηµερωµένη έγκριση που καλύπτει την εκτεταµένη περιοχή χρήσης.
13. Για τους σκοπούς των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, ο Οργανισµός συνάπτει συµφωνία συνεργασίας µε τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796. Η
εν λόγω συµφωνία είναι δυνατόν να είναι ειδική ή συµφωνία πλαίσιο και είναι δυνατόν να αφορά τη Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων ή και περισσότερες εθνικές αρχές
ασφάλειας. Περιγράφει λεπτοµερώς τα καθήκοντα και
τους όρους για τα παραδοτέα, τις προθεσµίες παράδοσής τους και τον επιµερισµό των τελών που οφείλει να
καταβάλει ο αιτών. Επίσης, µπορεί να περιλαµβάνει ειδικές ρυθµίσεις συνεργασίας όταν τα δίκτυα απαιτούν συγκεκριµένη εµπειρογνωµοσύνη για γεωγραφικούς ή ιστορικούς λόγους, µε σκοπό τη µείωση του διοικητικού
φόρτου και του κόστους για τον αιτούντα. Στην περίπτωση δικτύων που είναι αποµονωµένα από το υπόλοιπο σιδηροδροµικό σύστηµα της Ένωσης, αυτές οι ειδικές ρυθµίσεις συνεργασίας είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν τη
δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων στη Ρυθµιστική Αρχή
Σιδηροδρόµων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική και αναλογική κατανοµή των πόρων για την έγκριση. Η εν λόγω συµφωνία τίθεται σε εφαρµογή πριν αναλάβει ο Οργανισµός τα καθήκοντα έγκρισης σύµφωνα µε το άρθρο 54 παράγραφος 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797.
14. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις σιδηροδροµικές µηχανές ή τις αυτοκινούµενες αµαξοστοιχίες που
φτάνουν από τρίτες χώρες και προορίζονται να διανύσουν τη διαδροµή έως σταθµό που βρίσκεται κοντά στα
σύνορα στην ελληνική επικράτεια και ο οποίος έχει οριστεί για τις διασυνοριακές υπηρεσίες. Η συµµόρφωση
των οχηµάτων αυτών µε τις βασικές απαιτήσεις του παρόντος νόµου διασφαλίζεται από τη συγκεκριµένη σιδηροδροµική επιχείρηση στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας που εφαρµόζει και, εφόσον ενδείκνυται, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 62.
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Άρθρο 22
Καταχώριση οχηµάτων τα οποία έχουν λάβει έγκριση
για διάθεση στην αγορά
(άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Πριν από την πρώτη χρήση του οχήµατος και µετά
την έγκριση διάθεσης στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο
21, το όχηµα καταχωρίζεται σε µητρώο οχηµάτων όπως
αναφέρεται στο άρθρο 46, ύστερα από αίτηση του κατόχου.
2. Όταν η περιοχή χρήσης του οχήµατος περιορίζεται
στο έδαφος της Ελλάδας, το όχηµα καταχωρίζεται στην
Ελλάδα.
3. Όταν η περιοχή χρήσης του οχήµατος καλύπτει το
έδαφος περισσότερων του ενός κρατών - µελών το όχηµα καταχωρίζεται σε ένα από τα σχετικά κράτη-µέλη.
Άρθρο 23
Έλεγχοι πριν από τη χρήση εγκριθέντων οχηµάτων
(άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 )
1. Πριν χρησιµοποιήσει όχηµα στην περιοχή χρήσης
που ορίζεται στην έγκριση για διάθεση στην αγορά, η σιδηροδροµική επιχείρηση ελέγχει ότι το όχηµα:
α) έχει λάβει έγκριση για διάθεση στην αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 21 και έχει καταχωριστεί δεόντως,
β) είναι συµβατό µε τη διαδροµή βάσει του µητρώου υποδοµής, των σχετικών ΤΠΔ ή οποιωνδήποτε συναφών
πληροφοριών που παρέχει δωρεάν και µέσα σε εύλογη
προθεσµία ο διαχειριστής υποδοµής, όταν το συγκεκριµένο µητρώο δεν υπάρχει ή είναι ελλιπές, και
γ) έχει ενταχθεί µε ορθό τρόπο στη σύνθεση του συρµού στον οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, λαµβάνοντας υπόψη το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας που
αναφέρεται στο άρθρο 61 του παρόντος νόµου και την
ΤΠΔ για τη λειτουργία και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η σιδηροδροµική επιχείρηση µπορεί να διενεργεί δοκιµές σε συνεργασία µε τον διαχειριστή υποδοµής.
Ο διαχειριστής υποδοµής, σε συνεννόηση µε τον αιτούντα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσει τη διενέργεια δοκιµών, µέσα σε
τρεις (3) µήνες από την παραλαβή της αίτησής του.
Άρθρο 24
Έγκριση τύπου οχηµάτων
(άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί, κατά περίπτωση, να χορηγεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21, εγκρίσεις τύπου οχήµατος. Η αίτηση για έγκριση τύπου οχήµατος και πληροφορίες σχετικά µε όλες τις
αιτήσεις, τα στάδια των διαδικασιών και το αποτέλεσµά
τους, καθώς και, κατά περίπτωση, τα αιτήµατα και τις αποφάσεις του τµήµατος προσφυγών, υποβάλλονται µέσω της «υπηρεσίας µιας στάσης» που αναφέρεται στο
άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
2. Αν η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εκδίδει έγκριση οχήµατος για διάθεση στην αγορά, ταυτόχρονα µε
την αίτηση του αιτούντος εκδίδει και την έγκριση τύπου
οχήµατος, η οποία αφορά την ίδια περιοχή χρήσης του
οχήµατος.
3. Σε περίπτωση αλλαγών οποιωνδήποτε συναφών

διατάξεων των ΤΠΔ ή των εθνικών κανόνων, βάσει των
οποίων χορηγήθηκε έγκριση τύπου οχήµατος, η ΤΠΔ ή ο
εθνικός κανόνας προσδιορίζουν αν η ήδη χορηγηθείσα
έγκριση τύπου οχήµατος παραµένει σε ισχύ ή χρειάζεται
ανανέωση. Αν η εν λόγω έγκριση χρειάζεται ανανέωση,
οι έλεγχοι της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων δύνανται να αφορούν µόνο στους κανόνες που υπέστησαν
αλλαγή.
4. Η δήλωση συµµόρφωσης προς τον τύπο συντάσσεται:
α) σύµφωνα µε τις διαδικασίες επαλήθευσης των σχετικών ΤΠΔ, ή
β) όταν δεν ισχύουν ΤΠΔ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
αξιολόγησης της συµµόρφωσης που ορίζονται στις ενότητες Β+Δ, Β+ΣΤ και Η1 της Απόφασης αριθ.
768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (L 218).
5. Οι εγκρίσεις τύπου οχήµατος καταχωρίζονται στο
ευρωπαϊκό µητρώο εγκεκριµένων τύπων οχήµατος του
άρθρου 48 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797.
Άρθρο 25
Συµµόρφωση των οχηµάτων µε εγκεκριµένο
τύπο οχήµατος
(άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Ένα όχηµα ή µια σειρά οχηµάτων που συµµορφώνεται µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος λαµβάνει, χωρίς περαιτέρω ελέγχους, έγκριση οχήµατος σύµφωνα µε το
άρθρο 21 βάσει δήλωσης συµµόρφωσης προς τον εν λόγω τύπο οχήµατος, την οποία υποβάλλει ο αιτών.
2. Η ανανέωση της έγκρισης τύπου οχήµατος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 24, δεν επηρεάζει τις εγκρίσεις για διάθεση στην αγορά που έχουν
ήδη εκδοθεί βάσει της προηγούµενης έγκρισης διάθεσης
του εν λόγω τύπου οχήµατος στην αγορά.
Άρθρο 26
Μη συµµόρφωση οχηµάτων ή τύπων οχηµάτων
µε βασικές απαιτήσεις
(άρθρο 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Όταν σιδηροδροµική επιχείρηση διαπιστώνει, κατά
τη λειτουργία, ότι ένα όχηµα που χρησιµοποιεί δεν πληροί µια από τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις, λαµβάνει τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα για τη συµµόρφωση
του οχήµατος προς τις απαιτήσεις αυτές. Επιπλέον, µπορεί να ενηµερώσει τον Οργανισµό και τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων για τα µέτρα που έλαβε. Αν η σιδηροδροµική επιχείρηση διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι η µη συµµόρφωση υφίστατο ήδη κατά τον χρόνο έκδοσης της έγκρισης για διάθεση στην αγορά, ενηµερώνει τον Οργανισµό και τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων.
2. Όταν περιέρχεται στη γνώση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτείας που προβλέπεται στο άρθρο 69 του παρόντος
νόµου, ότι, όταν χρησιµοποιείται όπως προβλέπεται, ένα
όχηµα ή ένας τύπος οχήµατος στο οποίο έχει χορηγηθεί
έγκριση για διάθεση στην αγορά είτε από τον Οργανισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή το
άρθρο 24, είτε από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 21 ή το άρθρο
24, δεν πληροί µια από τις εφαρµοστέες βασικές απαιτή-
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σεις, ενηµερώνει τη σιδηροδροµική επιχείρηση που χρησιµοποιεί το όχηµα ή τον τύπο οχήµατος και της ζητά να
λάβει τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για τη συµµόρφωση
του οχήµατος ή των οχηµάτων µε τις απαιτήσεις αυτές.
Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ενηµερώνει τον Οργανισµό και τυχόν λοιπές εθνικές αρχές ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που βρίσκονται σε έδαφος,
όπου εκκρεµεί αίτηση για την έγκριση διάθεσης οχήµατος του ίδιου τύπου στην αγορά.
3. Όταν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, τα διορθωτικά
µέτρα που εφαρµόζονται από τη σιδηροδροµική επιχείρηση δεν διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις και η µη συµµόρφωση οδηγεί
σε σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί να εφαρµόζει προσωρινά µέτρα ασφάλειας στο πλαίσιο των εποπτικών της καθηκόντων, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 69. Η Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων ή ο Οργανισµός µπορεί παράλληλα
να εφαρµόσει προσωρινά µέτρα ασφάλειας µε τη µορφή
αναστολής της έγκρισης τύπου του οχήµατος, τα οποία
υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο και στη διαδικασία διαιτησίας που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου
21.
4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο Οργανισµός ή η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων που έχει εκδώσει την έγκριση έπειτα από εξέταση της αποτελεσµατικότητας οποιωνδήποτε µέτρων που λήφθηκαν για την αντιµετώπιση του
σοβαρού κινδύνου ασφάλειας, µπορούν να αποφασίσουν την ανάκληση ή την τροποποίηση της έγκρισης, εφόσον αποδεικνύεται ότι κατά τον χρόνο της έγκρισης
δεν τηρούνταν κάποιες από τις βασικές απαιτήσεις. Για
τον σκοπό αυτόν, κοινοποιούν την απόφασή τους στον
κάτοχο της έγκρισης για διάθεση στην αγορά ή της έγκρισης του τύπου οχήµατος, αιτιολογώντας την απόφασή τους.
Ο κάτοχος δύναται εντός µηνός από την παραλαβή
της απόφασης του Οργανισµού ή της Ρυθµιστικής Αρχής
Σιδηροδρόµων, να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η εκτέλεση της απόφασης αναστέλλεται προσωρινά. Ο Οργανισµός ή η Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων διαθέτουν προθεσµία ενός (1) µήνα
από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης επανεξέτασης για να επιβεβαιώσουν ή να ανακαλέσουν την απόφασή τους .
Όπου αρµόζει, σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του
Οργανισµού και της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων
σχετικά µε την ανάγκη περιορισµού ή ανάκλησης της έγκρισης, εφαρµόζεται η διαδικασία διαιτησίας που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21.
Αν από την εν λόγω διαδικασία προκύψει ότι η έγκριση
του οχήµατος δεν πρέπει ούτε να περιοριστεί ούτε να ανακληθεί, αναστέλλονται τα προσωρινά µέτρα ασφάλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου.
5. Αν επιβεβαιωθεί η απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής
Σιδηροδρόµων, ο κάτοχος της έγκρισης του οχήµατος
δύναται να προσφύγει, εντός δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης, δυνάµει του εθνικού
συστήµατος ενδίκων µέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 70 του παρόντος νόµου.
6. Όταν η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αποφασίζει
την ανάκληση έγκρισης για διάθεση στην αγορά που έ-

χει χορηγήσει η ίδια, ενηµερώνει αµέσως τον Οργανισµό, αιτιολογώντας την απόφασή της. Ο Οργανισµός ενηµερώνει ακολούθως τις υπόλοιπες εθνικές αρχές ασφάλειας.
7. Η απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων
για την ανάκληση της έγκρισης καταχωρίζεται στο κατάλληλο µητρώο οχηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 22 ή,
σε περίπτωση έγκρισης τύπου οχηµάτων, στο ευρωπαϊκό µητρώο εγκεκριµένων τύπων οχήµατος σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 του άρθρου 24. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µεριµνά για την ενηµέρωση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν οχήµατα
του ίδιου τύπου µε το όχηµα ή τον τύπο οχήµατος που ανακλήθηκε. Οι εν λόγω σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ελέγχουν κατ' αρχάς αν συντρέχει το ίδιο πρόβληµα µη
συµµόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζεται η
διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
8. Σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης για διάθεση
στην αγορά, το σχετικό όχηµα παύει να χρησιµοποιείται
πλέον και η περιοχή χρήσης του δεν επεκτείνεται. Σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης τύπου οχήµατος, τα οχήµατα που έχουν κατασκευαστεί βάσει αυτής δεν διατίθενται στην αγορά ή, αν έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, αποσύρονται. Μπορεί να ζητηθεί νέα έγκριση βάσει της
διαδικασίας του άρθρου 21 για µεµονωµένα οχήµατα ή
του άρθρου 24 για τύπο οχήµατος.
9. Όταν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 ή 2, η µη συµµόρφωση µε τις βασικές απαιτήσεις περιορίζεται σε τµήµα της περιοχής χρήσης του
σχετικού οχήµατος και η εν λόγω µη συµµόρφωση υφίστατο ήδη κατά τον χρόνο έκδοσης της έγκρισης για
διάθεση στην αγορά, η έγκριση αυτή τροποποιείται ώστε
να εξαιρεθούν τα σχετικά τµήµατα της περιοχής χρήσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Άρθρο 27
Αρχή Κοινοποίησης
(άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Η Διεύθυνση Σιδηροδροµικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών ορίζεται ως η αρµόδια Αρχή Κοινοποίησης, υπεύθυνη για τον καθορισµό και τη διεξαγωγή των
αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης, κοινοποίησης και
παρακολούθησης των οργανισµών αξιολόγησης της
συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφωσης µε το άρθρο 34.
2. Η Αρχή Κοινοποίησης κοινοποιεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα λοιπά κράτη-µέλη τους οργανισµούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης τρίτου µέρους,
όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 15. Ενηµερώνει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά κράτη- µέλη
για τους ορισµένους οργανισµούς που αναφέρονται
στην παράγραφο 8 του άρθρο 15.
3. Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 διεξάγονται από το Ε.ΣΥ.Δ.,
κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και
σύµφωνα µε αυτόν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η Αρχή Κοινοποίησης δύναται να εκχωρήσει ή ανα-
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θέσει µε άλλον τρόπο την αξιολόγηση, την κοινοποίηση
ή την παρακολούθηση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 σε
οργανισµό που δεν είναι κρατική υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω οργανισµός πρέπει να είναι νοµικό πρόσωπο και να συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις
που ορίζονται στο άρθρο 28. Ο οργανισµός αυτός θεσπίζει ρυθµίσεις για την κάλυψη των ευθυνών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του.
5. Η Αρχή Κοινοποίησης αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελεί ο οργανισµός ο οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 28
Απαιτήσεις σχετικά µε την Αρχή Κοινοποίησης
(άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
Η Διεύθυνση Σιδηροδροµικών Μεταφορών της Γενικής
Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, ορισθείσα µε το άρθρο 27 του παρόντος νόµου ως Αρχή Κοινοποίησης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που ασκεί σύµφωνα µε το άρθρο 71 του π.δ.
123/2017 (Α΄ 151) και λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45):
α) λειτουργεί κατά τρόπο που να αποφεύγεται σύγκρουση συµφερόντων µε τους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης,
β) οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία των
δραστηριοτήτων της,
γ) οργανώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε απόφαση που
αφορά την κοινοποίηση του οργανισµού αξιολόγησης
της συµµόρφωσης να λαµβάνεται από πρόσωπα, διαφορετικά από εκείνα που διενήργησαν την αξιολόγηση,
δ) δεν προσφέρει και δεν παρέχει δραστηριότητες που
εκτελούνται από τους οργανισµούς αξιολόγησης της
συµµόρφωσης ή συµβουλευτικές υπηρεσίες σε εµπορική
ή ανταγωνιστική βάση,
ε) διαφυλάσσει την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαµβάνει,
στ) διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.
Άρθρο 29
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών
από την Αρχή Κοινοποίησης
(άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Η Αρχή Κοινοποίησης ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθεί για
την αξιολόγηση, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης και
για σχετικές αλλαγές στις εν λόγω διαδικασίες.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται
η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, τα πρότυπα διαπίστευσης, τα δικαιολογητικά που προσκοµίζουν οι φορείς που
έχουν ορισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την αξιολόγηση,
την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης.

Άρθρο 30
Οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης
(άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, οι οργανισµοί
αξιολόγησης της συµµόρφωσης πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος
άρθρου και των άρθρων 31 και 32.
2. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης συγκροτούνται δυνάµει του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και διαθέτουν νοµική προσωπικότητα.
3. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης οφείλουν να εκτελούν όλα τα σχετικά µε την αξιολόγηση της
συµµόρφωσης καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί βάσει των συναφών ΤΠΔ για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από
τους ίδιους τους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης είτε εξ ονόµατός αυτών και υπ' ευθύνη τους.
Ανά πάσα στιγµή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης
της συµµόρφωσης, καθώς και για κάθε είδος ή κατηγορία προϊόντων για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί, οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης πρέπει να έχουν
στη διάθεσή τους:
α) το αναγκαίο προσωπικό µε τις τεχνικές γνώσεις και
την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των
καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης,
β) τις σχετικές περιγραφές των διαδικασιών, σύµφωνα
µε τις οποίες πρέπει να διενεργείται η αξιολόγηση συµµόρφωσης, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη δυνατότητα εφαρµογής αυτών των διαδικασιών. Διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για τον διαχωρισµό
των καθηκόντων που εκτελούν ως κοινοποιηµένοι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης από οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα,
γ) τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκούν τις δραστηριότητές τους, που λαµβάνουν δεόντως υπόψη το
µέγεθος επιχείρησης, τον τοµέα δραστηριοποίησής της,
τη δοµή της, τον βαθµό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος και τον µαζικό ή εν σειρά
χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας.
Διαθέτουν τα αναγκαία µέσα για να εκτελούν σωστά
τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται µε
τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και
έχουν πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισµό ή εγκαταστάσεις.
4. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης.
5. Το προσωπικό των οργανισµών αξιολόγησης της
συµµόρφωσης τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που λαµβάνει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύµφωνα µε τη συναφή ΤΠΔ ή οποιαδήποτε διάταξη του εθνικού δικαίου που εφαρµόζει, πλην των
πληροφοριών που αφορούν τις αρµόδιες αρχές του κράτους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητές τους. Τα
δικαιώµατα κυριότητας προστατεύονται.
6. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης συµµετέχουν στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης
και στις δραστηριότητες της οµάδας συντονισµού των
κοινοποιηµένων οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του σχετικού ενωσιακού δικαίου, ή διασφαλίζουν ότι το προσωπικό αξιολόγησης ενηµερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές,

17
και εφαρµόζουν ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που συνιστούν το αποτέλεσµα
των εργασιών της εν λόγω οµάδας.
7. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης, οι οποίοι κοινοποιούνται για παρατρόχια ή/και εποχούµενα
υποσυστήµατα ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης,
συµµετέχουν στις δραστηριότητες της οµάδας για το
ERTMS που αναφέρεται στο άρθρο 29 του Κανονισµού
(EE) 2016/796 ή διασφαλίζουν ότι το προσωπικό αξιολόγησης τους ενηµερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές.
Τηρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες που προκύπτουν ως
αποτέλεσµα των εργασιών της εν λόγω οµάδας. Αν θεωρήσουν ότι η εφαρµογή τους είναι ακατάλληλη ή αδύνατη, οι σχετικοί οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους προς συζήτηση
στην οµάδα εργασίας για το ERTMS µε στόχο τη συνεχή
βελτίωση των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών.
Άρθρο 31
Αµεροληψία των οργανισµών αξιολόγησης
της συµµόρφωσης
(άρθρο 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης αποτελούν τρίτο µέρος, ανεξάρτητο από τον οργανισµό ή
τον κατασκευαστή του προϊόντος που αξιολογούν.
Ένας οργανισµός ο οποίος ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελµατική οµοσπονδία που εκπροσωπεί τις
επιχειρήσεις οι οποίες συµµετέχουν στον σχεδιασµό,
την κατασκευή, την παροχή, τη συναρµολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση των προϊόντων που αξιολογεί, µπορεί να θεωρείται ως οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης, µε την προϋπόθεση ότι είναι αποδεδειγµένες η ανεξαρτησία του και η απουσία σύγκρουσης συµφερόντων.
2. Εξασφαλίζεται η αµεροληψία των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών τους και του προσωπικού αξιολόγησης.
3. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης, τα
διευθυντικά τους στελέχη και το προσωπικό που είναι
αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης
της συµµόρφωσης δεν είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προµηθευτής, ο εγκαταστάτης, ο αγοραστής, ο ιδιοκτήτης, ο χρήστης ή ο συντηρητής των προϊόντων
που αξιολογούν, ούτε ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος των ανωτέρω. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση αξιολογηµένων προϊόντων που είναι αναγκαία για τις λειτουργίες του οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή
τη χρήση των προϊόντων για προσωπικούς σκοπούς.
4. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης, τα
διευθυντικά τους στελέχη και το προσωπικό που είναι
αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης
της συµµόρφωσης δεν συµµετέχουν άµεσα στο σχεδιασµό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εµπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των εν λόγω
προϊόντων, ούτε εκπροσωπούν µέρη που συµµετέχουν
στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαµβάνουν καµιά
δραστηριότητα που µπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση και την ακεραιότητά τους σε σχέση µε τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ιδίως για
συµβουλευτικές υπηρεσίες.
5. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των

υπεργολάβων τους δεν επηρεάζουν την εµπιστευτικότητα, την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία των οικείων δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
6. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης και
το προσωπικό τους εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε τη µεγαλύτερη επαγγελµατική ακεραιότητα και την απαιτούµενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριµένο τοµέα και είναι απαλλαγµένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονοµική, που θα
µπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων τους για την αξιολόγηση της
συµµόρφωσης, ιδίως από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων
που έχουν συµφέρον από τα αποτελέσµατα των εν λόγω
δραστηριοτήτων.
Άρθρο 32
Προσωπικό των οργανισµών αξιολόγησης
της συµµόρφωσης
(άρθρο 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Το προσωπικό που είναι αρµόδιο για τη διεξαγωγή
των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συµµόρφωσης
πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:
α) πλήρη τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλες τις δραστηριότητες αξιολόγησης της
συµµόρφωσης για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης,
β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων
που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των
εν λόγω αξιολογήσεων,
γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των βασικών απαιτήσεων, των εφαρµοστέων εναρµονισµένων προτύπων και των σχετικών διατάξεων του ενωσιακού δικαίου,
δ) την ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα
πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων.
2. Η αµοιβή των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού του οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης δεν εξαρτάται από τον αριθµό των διεξαγόµενων αξιολογήσεων ή από τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών.
Άρθρο 33
Τεκµήριο συµµόρφωσης οργανισµών αξιολόγησης
της συµµόρφωσης
(άρθρο 33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
Αν οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια συµµόρφωσης που ορίζονται στα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα ή σε µέρη
αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δηµοσιευτεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκµαίρεται ότι συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις των άρθρων 30 έως 32, εφόσον τα εφαρµοστέα εναρµονισµένα
πρότυπα καλύπτουν τις εν λόγω απαιτήσεις.
Άρθρο 34
Θυγατρικές και υπεργολάβοι
κοινοποιηµένων οργανισµών
(άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Όταν ένας κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριµένα καθήκοντα που συνδέονται µε την αξιολόγηση
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της συµµόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, διασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 30 έως 32 και ενηµερώνει σχετικά
την Αρχή Κοινοποίησης.
2. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί αναλαµβάνουν πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστηµένοι.
3. Οι δραστηριότητες κοινοποιηµένων οργανισµών
µπορεί να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται
από θυγατρική, µόνο εφόσον έχει συµφωνήσει ο πελάτης.
4. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί θέτουν στη διάθεση
της Αρχής Κοινοποίησης τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου
ή της θυγατρικής και τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική, δυνάµει της συναφούς ΤΠΔ.
Άρθρο 35
Διαπιστευµένα εσωτερικά όργανα
(άρθρο 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Οι αιτούντες µπορούν να χρησιµοποιούν διαπιστευµένο εσωτερικό όργανο για την εκτέλεση δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε στόχο την εφαρµογή των διαδικασιών που καθορίζονται στις ενότητες
Α1, Α2, Γ1 ή Γ2 που ορίζονται στο παράρτηµα II της Απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ και στις ενότητες CA1 και CA2
που ορίζονται στο παράρτηµα I της Απόφασης
2010/713/ΕΕ. Το όργανο αυτό αποτελεί χωριστό και διακριτό µέρος του σχετικού αιτούντος και δεν συµµετέχει
στον σχεδιασµό, στην παραγωγή, στην προµήθεια, στην
εγκατάσταση, στη χρήση ή στη συντήρηση των προϊόντων που αξιολογεί.
2. Τα διαπιστευµένα εσωτερικά όργανα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) είναι διαπιστευµένα σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΚ) 765/2008,
β) τα όργανα και το προσωπικό τους, εντός της επιχείρησης στην οποία ανήκουν, έχουν αναγνωρίσιµη οργανωτική δοµή και µεθόδους υποβολής εκθέσεων οι οποίες
διασφαλίζουν την αµεροληψία τους και την αποδεικνύουν στο Ε.ΣΥ.Δ.,
γ) ούτε τα όργανα ούτε το προσωπικό τους ευθύνονται για τον σχεδιασµό, την κατασκευή, την προµήθεια,
την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή τη συντήρηση των
προϊόντων που αξιολογούν, ούτε εκτελούν δραστηριότητες που ενδέχεται να θίξουν την αµερόληπτη κρίση ή
την ακεραιότητά τους όσον αφορά τις δραστηριότητές
τους αξιολόγησης,
δ) τα όργανα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία ανήκουν.
3. Τα διαπιστευµένα εσωτερικά όργανα δεν κοινοποιούνται στα κράτη - µέλη ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αλλά οι πληροφορίες για τη διαπίστευσή τους παρέχονται από την επιχείρηση της οποίας αποτελούν τµήµα ή
από το Ε.ΣΥ.Δ. στην Αρχή Κοινοποίησης, ύστερα από αίτηµα της εν λόγω αρχής.
Άρθρο 36
Αίτηση για κοινοποίηση
(άρθρο 36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Κάθε οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης ε-

γκατεστηµένος στην Ελλάδα υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην Αρχή Κοινοποίησης.
2. Η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή των
δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συµµόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συµµόρφωσης και του προϊόντος ή των προϊόντων για τα οποία ο
οργανισµός ισχυρίζεται ότι είναι αρµόδιος, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης το οποίο έχει εκδοθεί από το Ε.ΣΥ.Δ., διά του οποίου πιστοποιείται ότι ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 30 έως 32.
Άρθρο 37
Διαδικασία κοινοποίησης
(άρθρο 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Η Αρχή Κοινοποίησης κοινοποιεί µόνο τους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης που πληρούν τις
απαιτήσεις των άρθρων 30 έως 32.
2. Η Αρχή Κοινοποίησης γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στα λοιπά κράτη -µέλη τους οργανισµούς
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, µέσω του ηλεκτρονικού µέσου κοινοποίησης που έχει δηµιουργήσει
και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Στην κοινοποίηση περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία
για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης,
την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και το σχετικό προϊόν ή προϊόντα και το σχετικό πιστοποιητικό διαπίστευσης.
4. Ο οικείος οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης µπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιηµένου οργανισµού µόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα λοιπά κράτη
- µέλη εντός δύο (2) εβδοµάδων από την κοινοποίηση.
5. Η Αρχή Κοινοποίησης ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τα λοιπά κράτη - µέλη για κάθε µεταγενέστερη σχετική τροποποίηση της κοινοποίησης.
Άρθρο 38
Αριθµοί αναγνώρισης και κατάλογοι
κοινοποιηµένων οργανισµών
(άρθρο 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει έναν µόνο
αριθµό αναγνώρισης, που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόµη και αν έχει κοινοποιηθεί βάσει διάφορων νοµικών πράξεων της Ένωσης.
Άρθρο 39
Αλλαγές στην κοινοποίηση
(άρθρο 39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Όταν η Αρχή Κοινοποίησης διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι κοινοποιηµένος οργανισµός δεν πληροί πλέον
τις απαιτήσεις των άρθρων 30 έως 32 ή ότι αδυνατεί να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, περιορίζει, αναστέλλει ή αποσύρει την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της µη τήρησης των εν λόγω απαιτήσεων ή εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων. Ενηµερώνει αµέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά κράτη - µέλη σχετικά.
2. Στην περίπτωση περιορισµού, αναστολής ή απόσυρσης της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιηµένος οργανισµός παύσει τη δραστηριότητά του, η Αρχή Κοινοποίη-
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σης προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισµού αυτού τα χειρίζεται άλλος κοινοποιηµένος οργανισµός ή τα καθιστά διαθέσιµα
στην Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον τα ζητήσει.
Άρθρο 40
Αµφισβητήσεις της επάρκειας
των κοινοποιηµένων οργανισµών
(άρθρο 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Η Αρχή Κοινοποίησης παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτηµα της τελευταίας, όλες τις πληροφορίες σχετικά µε την αιτιολόγηση της κοινοποίησης
ή της διατήρησης επάρκειας του οικείου οργανισµού.
2. Η Αρχή Κοινοποίησης λαµβάνει τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της απόσυρσης
της κοινοποίησης εφόσον είναι αναγκαίο, όταν διαπιστωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κοινοποιηµένος
οργανισµός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις
κοινοποίησής του.
Άρθρο 41
Λειτουργικές υποχρεώσεις
των κοινοποιηµένων οργανισµών
(άρθρο 41 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί διενεργούν αξιολογήσεις της συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που προβλέπονται στη
συναφή ΤΠΔ.
2. Οι αξιολογήσεις συµµόρφωσης διενεργούνται κατά
τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις
για τους οικονοµικούς φορείς. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί, όταν ασκούν τις δραστηριότητές τους, λαµβάνουν
δεόντως υπόψη το µέγεθος µιας επιχείρησης, τον τοµέα
στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δοµή της, την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται για τα
σχετικά προϊόντα και τον µαζικό ή τον εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής.
Ωστόσο, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους
λειτουργούν µε στόχο την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του προϊόντος µε τον παρόντα νόµο.
3. Όταν κοινοποιηµένος οργανισµός διαπιστώσει ότι οι
απαιτήσεις της σχετικής ΤΠΔ ή των αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων ή των τεχνικών προδιαγραφών
δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, του ζητεί να λάβει τα ενδεδειγµένα διορθωτικά µέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό συµµόρφωσης.
4. Όταν κοινοποιηµένος οργανισµός διαπιστώσει, κατά την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µετά την έκδοση του πιστοποιητικού, ότι κάποιο προϊόν δεν είναι
πλέον σύµφωνο µε τη σχετική ΤΠΔ ή τα αντίστοιχα εναρµονισµένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές, απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα
διορθωτικά µέτρα και αναστέλλει ή αποσύρει το πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται.
5. Αν δεν ληφθούν διορθωτικά µέτρα ή αυτά δεν έχουν
το απαιτούµενο αποτέλεσµα, ο κοινοποιηµένος οργανισµός περιορίζει, αναστέλλει ή αποσύρει το πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.

Άρθρο 42
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών
από τους κοινοποιηµένους οργανισµούς
(άρθρο 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί ενηµερώνουν την Αρχή Κοινοποίησης για τα εξής:
α) τυχόν άρνηση, περιορισµό, αναστολή ή απόσυρση
πιστοποιητικού,
β) καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρµογής
και τους όρους της κοινοποίησης,
γ) κάθε αίτηµα για ενηµέρωση το οποίο έλαβαν από τις
αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά µε τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης,
δ) ύστερα από αίτηµα, τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που εκτελούν στο πλαίσιο της
κοινοποίησής τους και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα διενεργήθηκε, συµπεριλαµβανοµένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών.
Ενηµερώνουν, επίσης, τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων για οποιαδήποτε άρνηση, περιορισµό, αναστολή ή
απόσυρση πιστοποιητικού της περίπτωσης α΄.
2. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιηµένους, δυνάµει του παρόντος νόµου,
οργανισµούς που διεξάγουν παρόµοιες δραστηριότητες
αξιολόγησης της συµµόρφωσης και καλύπτουν τα ίδια
προϊόντα, τις σχετικές πληροφορίες για ζητήµατα που αφορούν αρνητικά αποτελέσµατα αξιολόγησης της συµµόρφωσης και, αν τους ζητηθεί, θετικά αποτελέσµατα αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
3. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί παρέχουν στον Οργανισµό τα πιστοποιητικά επαλήθευσης των υποσυστηµάτων «ΕΚ», τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας «ΕΚ» και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας χρήσης «ΕΚ» για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας.
Άρθρο 43
Συντονισµός των κοινοποιηµένων οργανισµών
(άρθρο 44 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών διασφαλίζει
ότι οι οργανισµοί τους οποίους έχει κοινοποιήσει, συµµετέχουν στις εργασίες της τοµεακής οµάδας κοινοποιηµένων οργανισµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απευθείας ή µέσω ορισθέντων αντιπροσώπων σύµφωνα µε το
άρθρο 24 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
Άρθρο 44
Ορισµένοι οργανισµοί
(άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Οι απαιτήσεις σχετικά µε τους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης που προβλέπονται στα άρθρα
30 έως 34 ισχύουν και για τους οργανισµούς που ορίζονται βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 15, εκτός από
την περίπτωση:
α) δεξιοτήτων που απαιτούνται από το προσωπικό, βάσει της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
32, όπου ο ορισµένος οργανισµός οφείλει να διαθέτει
την κατάλληλη γνώση και κατανόηση του εθνικού δικαίου,
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β) εγγράφων τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση
της Αρχής Κοινοποίησης βάσει της παραγράφου 4 του
άρθρου 34, όπου ο ορισµένος οργανισµός οφείλει να περιλαµβάνει έγγραφα που αφορούν τις εργασίες που πρέπει να διεξαχθούν από θυγατρικές ή υπεργολάβους δυνάµει των συναφών εθνικών κανόνων.
2. Οι λειτουργικές υποχρεώσεις του άρθρου 41 ισχύουν και για τους οργανισµούς που ορίζονται βάσει της
παραγράφου 8 του άρθρου 15, µε εξαίρεση ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις αφορούν εθνικούς κανόνες και όχι
ΤΠΔ.
3. Η υποχρέωση ενηµέρωσης της παραγράφου 1 του
άρθρου 42 ισχύει και για τους ορισµένους οργανισµούς,
οι οποίοι ενηµερώνουν σχετικά το Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΗΤΡΩΑ
Άρθρο 45
Σύστηµα αρίθµησης οχηµάτων
(άρθρο 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Κατά την καταχώριση, σύµφωνα µε το άρθρο 22, κάθε όχηµα λαµβάνει Ευρωπαϊκό Αριθµό Οχήµατος (ΕΑΟ)
από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, εφόσον η καταχώριση διενεργείται στην Ελλάδα. Κάθε όχηµα επισηµαίνεται µε ατοµικό ΕΑΟ.
2. Οι προδιαγραφές του ΕΑΟ καθορίζονται µε εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Σε κάθε όχηµα δίνεται ΕΑΟ άπαξ, εκτός εάν η σχετική εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
προβλέπει διαφορετικά.
4. Παρά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, όσον αφορά τα οχήµατα που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν από ή προς τρίτες χώρες, των οποίων το
εύρος τροχιάς διαφέρει από εκείνο του κύριου σιδηροδροµικού δικτύου εντός της Ένωσης, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, µπορεί να αποδεχθεί οχήµατα σαφώς προσδιορισµένα, σύµφωνα µε διαφορετικό
σύστηµα κωδικοποίησης.
Άρθρο 46
Μητρώα οχηµάτων
(άρθρο 47 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Έως ότου λειτουργήσει το ευρωπαϊκό µητρώο οχηµάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου
47 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων τηρεί εθνικό µητρώο οχηµάτων. Το µητρώο
αυτό:
α) τηρεί τις κοινές προδιαγραφές που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις της,
β) ενηµερώνεται από οργανισµό ανεξάρτητο από οποιαδήποτε σιδηροδροµική επιχείρηση,
γ) είναι προσβάσιµο από τις εθνικές αρχές ασφάλειας
και τους φορείς διερεύνησης στους οποίους αναφέρονται τα άρθρα 16 και 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798. Επίσης σε αυτό έχουν πρόσβαση, κατόπιν νόµιµου αιτήµατος, τα ρυθµιστικά όργανα τα οποία αναφέρονται στο
άρθρο 55 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ και ο Οργανισµός, οι
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδο-

µής, καθώς και τα πρόσωπα ή οι οργανισµοί που καταχωρίζουν οχήµατα ή που περιλαµβάνονται στο µητρώο.
2. Το εθνικό µητρώο οχηµάτων περιλαµβάνει τα εξής
τουλάχιστον στοιχεία:
α) τον ΕΑΟ,
β) παραποµπές στη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ» και
στον φορέα που την εξέδωσε,
γ) παραποµπές στο ευρωπαϊκό µητρώο εγκεκριµένων
τύπων οχηµάτων του άρθρου 48 της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/797,
δ) στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήµατος
και του κατόχου του,
ε) τους περιορισµούς όσον αφορά τη χρήση του οχήµατος,
στ) αναφορές στον φορέα που είναι αρµόδιος για τη
συντήρηση.
3. Αν το εθνικό µητρώο οχηµάτων δεν είναι συνδεδεµένο µε αυτά των λοιπών κρατών - µελών σύµφωνα µε
την εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ενηµερώνει το µητρώο
της, όσον αφορά τα δεδοµένα που το αφορούν, µε τις
τροποποιήσεις που επιφέρει άλλο κράτος - µέλος στο οικείο µητρώο.
4. Ο κάτοχος δηλώνει αµέσως οποιαδήποτε τροποποίηση των δεδοµένων που είναι καταχωρισµένα στο µητρώο οχηµάτων, την καταστροφή οχήµατος ή την απόφασή του να µην καταχωρίζει πλέον ένα όχηµα, στη
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων.
5. Στην περίπτωση οχηµάτων τα οποία λαµβάνουν έγκριση για πρώτη φορά σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια
χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα του οχήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων, τουλάχιστον, των δεδοµένων
που αφορούν τον κάτοχο του οικείου οχήµατος, την υπεύθυνη για τη συντήρησή του οντότητα και τους περιορισµούς χρήσης του οχήµατος, µπορούν να ανακτώνται
µέσω µητρώου οχηµάτων ή ότι τα δεδοµένα αυτά είναι
διαθέσιµα µε άλλο τρόπο σε ευκόλως αναγνώσιµη µορφή και χωρίς καθυστέρηση, σύµφωνα µε τις ίδιες αρχές
περί µη διακρίσεων που εφαρµόζονται στα αντίστοιχα
δεδοµένα τα οποία βρίσκονται σε µητρώο οχηµάτων.
Άρθρο 47
Μητρώο υποδοµής
(άρθρο 49 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Ο διαχειριστής υποδοµής δηµοσιεύει µητρώο υποδοµής που περιέχει τις τιµές των παραµέτρων του δικτύου για κάθε συναφές υποσύστηµα ή µέρος υποσυστήµατος, όπως ορίζεται στη σχετική ΤΠΔ.
2. Οι τιµές των παραµέτρων που καταγράφονται στο
µητρώο υποδοµής χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε
τις τιµές των παραµέτρων που καταγράφονται στην έγκριση οχήµατος για τη διάθεση στην αγορά, προκειµένου να ελεγχθεί η τεχνική συµβατότητα µεταξύ οχήµατος και δικτύου.
3. Το µητρώο υποδοµής µπορεί να αναφέρει προϋποθέσεις για τη χρήση σταθερών εγκαταστάσεων και άλλους περιορισµούς.
4. Ο διαχειριστής υποδοµής διασφαλίζει ότι το µητρώο
υποδοµής είναι επικαιροποιηµένο σύµφωνα µε την εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 48
Αιτιολόγηση αποφάσεων
(άρθρο 52 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή του παρόντος νόµου και αφορούν την αξιολόγηση της συµµόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης στοιχείων διαλειτουργικότητας ή την επαλήθευση υποσυστηµάτων που
απαρτίζουν το ενωσιακό σιδηροδροµικό σύστηµα, καθώς
και οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή των
άρθρων 7, 12 και 17, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένες. Κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο το συντοµότερο δυνατόν µε µνεία των ένδικων µέσων που προβλέπονται από το κείµενο νοµοθετικό καθεστώς, καθώς και
των σχετικών προθεσµιών για την άσκησή τους.
Άρθρο 49
Εκθέσεις και ενηµέρωση
(άρθρο 53 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να
ζητήσει από τον Οργανισµό, εργαλείο ικανό να παρέχει
επισκόπηση του επιπέδου διαλειτουργικότητας του σιδηροδροµικού συστήµατος της Ένωσης. Το εργαλείο αυτό
χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα
µητρώα τα οποία προβλέπονται στο κεφάλαιο Ζ΄ του παρόντος νόµου.
Άρθρο 50
Μεταβατικό καθεστώς για τη χρήση οχηµάτων
(άρθρο 54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου
54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797, τα οχήµατα που χρειάζεται να λάβουν έγκριση µεταξύ 15 Ιουνίου 2016 και 16 Ιουνίου 2019 υπόκεινται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄
του π.δ. 104/2010 (Α΄ 181).
2. Οι εγκρίσεις θέσης οχηµάτων σε λειτουργία οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάµει της παραγράφου 1 και όλες οι
άλλες εγκρίσεις που χορηγήθηκαν πριν από τις 15 Ιουνίου 2016, συµπεριλαµβανοµένων όσων χορηγήθηκαν δυνάµει διεθνών συµφωνιών, ιδίως των RIC (Regolamento
Internazionale Carrozze) και RIV (Regolamento
Internazionale Veicoli), παραµένουν σε ισχύ σύµφωνα µε
τους όρους µε τους οποίους χορηγήθηκαν οι εγκρίσεις
αυτές.
3. Τα οχήµατα µε έγκριση θέσης σε λειτουργία σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 λαµβάνουν νέα έγκριση
οχήµατος για διάθεση στην αγορά, προκειµένου να λειτουργούν σε ένα ή περισσότερα δίκτυα που δεν καλύπτονται ακόµη από την έγκρισή τους. Η διάθεση στην αγορά στα εν λόγω επιπλέον δίκτυα υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 21.
Άρθρο 51
Άλλες µεταβατικές διατάξεις
(άρθρο 55 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)
1. Τα παραρτήµατα IV, V, VII και IX του π.δ. 104/2010,
όπως έχουν τροποποιηθεί, το µεν παράρτηµα V µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 1 της ΑΣ4.1/75307/5740/3.12.2015

κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2755) το δε παράρτηµα ΙΧ µε την παράγραφο
2 του άρθρου 43 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία εφαρµογής των αντίστοιχων εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5
του άρθρου 7, στην παράγραφο 4 του άρθρου 9, στην παράγραφο 10 του άρθρου 14 και στην παράγραφο 9 του
άρθρου 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797.
2 Το π.δ. 104/2010 εξακολουθεί να ισχύει για έργα
σχετικά µε τον παρατρόχιο εξοπλισµό ERTMS τα οποία
έχουν τεθεί σε λειτουργία κατά την περίοδο µεταξύ 15 Ιουνίου 2016 και 16 Ιουνίου 2019.
3. Τα έργα στα οποία το στάδιο διαγωνισµού ή ανάθεσης συµβάσεων έχει ολοκληρωθεί πριν από τις 16 Ιουνίου 2019 δεν υπόκεινται στην προηγούµενη έγκριση από
τον Οργανισµό που αναφέρεται στο άρθρο 19.
4. Έως τις 16 Ιουνίου 2031, τα δικαιώµατα προαίρεσης
που περιλαµβάνονται στις συµβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν από τις 15 Ιουνίου 2016 δεν υπόκεινται στην
αναφερόµενη στο άρθρο 19 προηγούµενη έγκριση από
τον Οργανισµό, ακόµη και αν ασκήθηκαν µετά τις 15 Ιουνίου 2016.
5. Πριν από την έγκριση της θέσης σε λειτουργία παρατρόχιου εξοπλισµού ERTMS που δεν υποβλήθηκε
στην αναφερόµενη στο άρθρο 19 προηγούµενη έγκριση
του Οργανισµού, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων συνεργάζεται µε τον Οργανισµό, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τεχνικές λύσεις είναι πλήρως διαλειτουργικές, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 30 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
Άρθρο 52
Παραρτήµατα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/797)
1. Δίκτυο
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, το δίκτυο της
Ένωσης περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
α) ειδικά κατασκευασµένες γραµµές υψηλών ταχυτήτων µε τεχνικό εξοπλισµό για ταχύτητες κατά κανόνα ίσες ή µεγαλύτερες των 250 km/h,
β) γραµµές που έχουν ειδικά αναβαθµιστεί για υψηλές
ταχύτητες και είναι εξοπλισµένες για ταχύτητες της τάξης των 200 km/h,
γ) γραµµές που έχουν διευθετηθεί ειδικά για υψηλή
ταχύτητα ειδικού τύπου λόγω δυσκολιών σχετιζόµενων
µε την τοπογραφία, τη µορφολογία του εδάφους ή το αστικό περιβάλλον, των οποίων η ταχύτητα πρέπει να
προσαρµόζεται κατά περίπτωση. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει επίσης γραµµές διασύνδεσης µεταξύ δικτύων
υψηλών ταχυτήτων και συµβατικών δικτύων, γραµµές
διέλευσης σταθµών, γραµµές πρόσβασης στους τερµατικούς σταθµούς, στα αµαξοστάσια κ.λπ., στις οποίες το
τροχαίο υλικό «υψηλών ταχυτήτων» κινείται µε συµβατική ταχύτητα,
δ) συµβατικές γραµµές προβλεπόµενες για τη µεταφορά επιβατών,
ε) συµβατικές γραµµές προβλεπόµενες για µεικτή µεταφορά (επιβατών και εµπορευµάτων),
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στ) συµβατικές γραµµές προοριζόµενες για την κυκλοφορία εµπορευµάτων,
ζ) επιβατικούς κόµβους,
η) εµπορευµατικούς κόµβους, συµπεριλαµβανοµένων
των τερµατικών σταθµών συνδυασµένων µεταφορών,
θ) γραµµές σύνδεσης των ανωτέρω στοιχείων.
Το εν λόγω δίκτυο περιλαµβάνει τα συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας, εντοπισµού και πλοήγησης και
τις τεχνικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδοµένων
και τηλεπικοινωνιών που προβλέπονται για τη µεταφορά
επιβατών σε µεγάλες αποστάσεις και τη µεταφορά εµπορευµάτων στο εν λόγω δίκτυο, ώστε να επιτυγχάνονται η ασφαλής και αρµονική επιχειρησιακή λειτουργία
του δικτύου και η αποτελεσµατική διαχείριση της κυκλοφορίας.
2. Οχήµατα
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, τα οχήµατα
της Ένωσης περιλαµβάνουν όλα τα οχήµατα που µπορεί
να κυκλοφορούν στο σύνολο ή σε τµήµα του σιδηροδροµικού δικτύου της Ένωσης:
α) µηχανές έλξης και τροχαίο υλικό επιβατικών µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των θερµικών ή ηλεκτροκίνητων µηχανών έλξης, των θερµικών ή ηλεκτροκίνητων αυτοκινούµενων αµαξοστοιχιών και των επιβαταµαξών,
β) φορτάµαξες, συµπεριλαµβανοµένων των χαµηλών
οχηµάτων που προορίζονται για το σύνολο του δικτύου
και των οχηµάτων που προορίζονται για τη µεταφορά
φορτηγών αυτοκινήτων,
γ) ειδικά οχήµατα, όπως επιτρόχια µηχανήµατα.
Σε αυτόν τον κατάλογο οχηµάτων περιλαµβάνονται τα
οχήµατα που έχουν ειδικά σχεδιασθεί ώστε να λειτουργούν στα διάφορα είδη γραµµών υψηλών ταχυτήτων που
περιγράφονται στο σηµείο 1.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/797)
1. Κατάλογος υποσυστηµάτων
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, το σύστηµα
που συνθέτει το ενωσιακό σιδηροδροµικό σύστηµα υποδιαιρείται στα εξής υποσυστήµατα, που είναι είτε:
α) τοµείς δοµικής φύσης:
αα) υποδοµή,
ββ) ενέργεια,
γγ) παρατρόχιος έλεγχος-χειρισµός και σηµατοδότηση,
δδ) εποχούµενος έλεγχος-χειρισµός και σηµατοδότηση,
εε) τροχαίο υλικό, είτε
β) λειτουργικοί τοµείς:
αα) διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας,
ββ) συντήρηση,
γγ) τηλεπληροφορικές εφαρµογές για επιβατικές και
για εµπορευµατικές µεταφορές.
2. Περιγραφή των υποσυστηµάτων
Για κάθε υποσύστηµα ή µέρος υποσυστήµατος, ο κατάλογος στοιχείων και παραµέτρων σχετιζόµενων µε τη
διαλειτουργικότητα προτείνεται από τον Οργανισµό όταν καταρτίζεται το αντίστοιχο σχέδιο ΤΠΔ. Χωρίς να
προδικάζονται η επιλογή παραµέτρων και στοιχείων
σχετιζόµενων µε τη διαλειτουργικότητα ή η σειρά µε την

οποία οι εν λόγω παράµετροι και στοιχεία θα διέπονται
από ΤΠΔ, στα υποσυστήµατα περιλαµβάνονται τα εξής:
2.1. Υποδοµές
Η τροχιά, οι αλλαγές τροχιάς, οι ισόπεδες διαβάσεις,
τα τεχνικά έργα (γέφυρες, σήραγγες κ.λπ.), η σχετική υποδοµή σταθµού (όπως είσοδοι, κρηπιδώµατα, ζώνες
πρόσβασης, προσβάσεις εξυπηρέτησης, αποχωρητήρια
και συστήµατα πληροφοριών) και χαρακτηριστικά πρόσβασης ατόµων µε αναπηρίες και ατόµων µε µειωµένη
κινητικότητα) και o εξοπλισµός ασφάλειας και προστασίας.
2.2. Ενέργεια
Το σύστηµα ηλεκτροκίνησης, όπου περιλαµβάνονται οι
εναέριες γραµµές και το παρατρόχιο σύστηµα µέτρησης
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και χρέωσης.
2.3. Παρατρόχιος έλεγχος-χειρισµός και σηµατοδότηση
Το σύνολο του παρατρόχιου τεχνικού εξοπλισµού που
είναι αναγκαίος για την ασφάλεια και για τον χειρισµό
και τον έλεγχο των κινήσεων αµαξοστοιχιών που επιτρέπεται να εκτελούν διαδροµές στο δίκτυο.
2.4. Εποχούµενος έλεγχος-χειρισµός και σηµατοδότηση
Το σύνολο του εποχούµενου τεχνικού εξοπλισµού που
είναι αναγκαίος για την ασφάλεια και για τον χειρισµό
και τον έλεγχο των κινήσεων αµαξοστοιχιών που επιτρέπεται να εκτελούν διαδροµές στο δίκτυο.
2.5. Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας
Οι διαδικασίες και ο σχετικός τεχνικός εξοπλισµός
που επιτρέπουν τη συνεκτική λειτουργία των διάφορων
δοµικών υποσυστηµάτων, τόσο κατά την κανονική λειτουργία όσο και κατά την υποβαθµισµένη λειτουργία,
συµπεριλαµβανοµένων της σύστασης και της οδήγησης
αµαξοστοιχιών, του προγραµµατισµού και της διαχείρισης της κυκλοφορίας.
Τα επαγγελµατικά προσόντα που απαιτούνται για την
παροχή σιδηροδροµικών µεταφορών κάθε είδους.
2.6. Τηλεµατικές εφαρµογές
Σύµφωνα µε το παράρτηµα I, το υποσύστηµα αυτό περιλαµβάνει δύο στοιχεία:
α) τις εφαρµογές για επιβατικές µεταφορές, όπου περιλαµβάνονται τα συστήµατα τα οποία παρέχουν πληροφορίες στους επιβάτες πριν από το ταξίδι και κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού, τα συστήµατα κράτησης και πληρωµής, η διαχείριση αποσκευών και η διαχείριση των ανταποκρίσεων µεταξύ αµαξοστοιχιών και µε άλλα µέσα
µεταφοράς,
β) τις εφαρµογές για τη µεταφορά εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων ενηµέρωσης (παρακολούθηση εµπορευµάτων και αµαξοστοιχιών σε
πραγµατικό χρόνο), των συστηµάτων διαλογής και διάθεσης, των συστηµάτων κράτησης, πληρωµής και τιµολόγησης, της διαχείρισης των ανταποκρίσεων µε άλλα
µέσα µεταφοράς και της έκδοσης ηλεκτρονικών συνοδευτικών εγγράφων.
2.7. Τροχαίο υλικό
Η δοµή, το σύστηµα χειρισµού και ελέγχου για το σύνολο του τεχνικού εξοπλισµού αµαξοστοιχιών, οι συσκευές λήψης ηλεκτρικού ρεύµατος, οι µονάδες έλξης
και ενεργειακής µετατροπής, ο εποχούµενος τεχνικός εξοπλισµός για τη µέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας και τη χρέωση, τα όργανα πέδησης, ζεύξης
και κύλισης (φορεία, άξονες κ.λπ.) και η ανάρτηση, οι θύ-
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ρες, οι διεπαφές ανθρώπου/µηχανής (µηχανοδηγός, εποχούµενο προσωπικό και επιβάτες, συµπεριλαµβανοµένων χαρακτηριστικών πρόσβασης ατόµων µε αναπηρίες
και ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα), οι συσκευές ενεργητικής ή παθητικής ασφάλειας και τα απαραίτητα
για την υγεία των επιβατών και του εποχούµενου προσωπικού.
2.8. Συντήρηση
Οι διαδικασίες, ο συναφής τεχνικός εξοπλισµός, τα κέντρα υλικοτεχνικής στήριξης για εργασίες συντήρησης
και τα αποθέµατα για την κάλυψη των αναγκών της επισκευαστικής και της προληπτικής συντήρησης, ώστε να
εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του ενωσιακού σιδηροδροµικού συστήµατος και να είναι εγγυηµένες οι απαιτούµενες επιδόσεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/797)
1. Γενικές διατάξεις
1.1. Ασφάλεια
1.1.1. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή ή συναρµογή, η συντήρηση και η επιτήρηση των καίριων για την ασφάλεια
στοιχείων και, ειδικότερα, των στοιχείων που αφορούν
την κίνηση των αµαξοστοιχιών πρέπει να εγγυώνται την
ασφάλεια στο επίπεδο που αντιστοιχεί προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το δίκτυο, ακόµα και υπό
τις καθορισµένες αντίξοες συνθήκες.
1.1.2. Οι παράµετροι που υπεισέρχονται στην επαφή
τροχού-τροχιάς πρέπει να πληρούν τα κριτήρια σταθερότητας που είναι αναγκαία για την εγγύηση της ασφαλούς κυκλοφορίας µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα. Οι παράµετροι του εξοπλισµού πέδησης πρέπει να
εγγυώνται τη δυνατότητα ακινητοποίησης σε συγκεκριµένη απόσταση µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα.
1.1.3. Τα χρησιµοποιούµενα στοιχεία πρέπει να ανθίστανται στις συνήθεις ή εξαιρετικές καταπονήσεις που
έχουν καθορισθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
τους. Οι τυχαίες βλάβες τους πρέπει, µε τη χρήση ενδεδειγµένων µέσων, να έχουν περιορισµένες συνέπειες
στην ασφάλεια.
1.1.4. Ο σχεδιασµός των σταθερών εγκαταστάσεων
και του τροχαίου υλικού, καθώς και η επιλογή των χρησιµοποιουµένων υλικών, πρέπει να γίνονται ούτως ώστε
να περιορίζονται η εκδήλωση, η διάδοση και τα αποτελέσµατα της φωτιάς και του καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς.
1.1.5. Τα συστήµατα µε προορισµό τον χειρισµό από
τους χρήστες πρέπει να είναι σχεδιασµένα κατά τρόπον
ώστε να µη θίγεται η ασφαλής λειτουργία των συστηµάτων ή η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών σε περίπτωση προβλέψιµων χρήσεων που δεν είναι σύµφωνες προς
τις αναγραφόµενες οδηγίες.
1.2. Αξιοπιστία και διαθεσιµότητα
Η επιτήρηση και η συντήρηση των σταθερών ή των κινητών στοιχείων που υπεισέρχονται στην κυκλοφορία
των αµαξοστοιχιών πρέπει να οργανώνονται, να διενεργούνται και να εκτιµώνται ποσοτικά κατά τρόπο ώστε να
διατηρείται η λειτουργία τους υπό τις προβλεπόµενες
συνθήκες.
1.3. Υγεία
1.3.1. Τα υλικά που ενδέχεται, µε τον τρόπο χρησιµοποίησής τους, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των προ-

σώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται στη σιδηροδροµική υποδοµή.
1.3.2. Η επιλογή, οι εφαρµογές και η χρησιµοποίηση
των υλικών αυτών πρέπει να έχουν ως στόχο να περιορίζονται οι εκποµπές επιβλαβών και επικίνδυνων καπνών ή
αερίων, ειδικότερα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
1.4. Προστασία του περιβάλλοντος
1.4.1. Κατά τη µελέτη του συστήµατος πρέπει να εκτιµώνται και να λαµβάνονται υπόψη σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο οι επιπτώσεις της εγκατάστασης και της
λειτουργίας του σιδηροδροµικού συστήµατος στο περιβάλλον.
1.4.2. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στις αµαξοστοιχίες και στην υποδοµή πρέπει να αποτρέπουν την εκποµπή επιβλαβών και επικίνδυνων για το περιβάλλον καπνών ή αερίων, ιδίως σε περίπτωση πυρκαγιάς.
1.4.3. Το τροχαίο υλικό και τα συστήµατα ενεργειακής
τροφοδότησης πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα κατά τρόπον ώστε να είναι ηλεκτροµαγνητικώς συµβατά µε τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισµό και τα δηµόσια ή ιδιωτικά δίκτυα µε τα οποία ενδέχεται να υπάρξει παρεµβολή.
1.4.4. Ο σχεδιασµός και η λειτουργία του σιδηροδροµικού συστήµατος δεν πρέπει να οδηγούν στη δηµιουργία απαράδεκτης στάθµης ηχορύπανσης:
α) σε περιοχές κοντά σε σιδηροδροµική υποδοµή, όπως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του
ν.
4408/2016,
β) στον θάλαµο του µηχανοδηγού.
1.4.5. Η λειτουργία του σιδηροδροµικού συστήµατος
δεν πρέπει να προκαλεί, στο έδαφος, επίπεδο δονήσεων
απαράδεκτο για τις δραστηριότητες και τον χώρο διέλευσης πλησίον της υποδοµής και υπό κανονική κατάσταση συντήρησης.
1.5. Τεχνική συµβατότητα
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδοµής και των σταθερών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι συµβατά και µεταξύ τους και µε τα χαρακτηριστικά των αµαξοστοιχιών
που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο σιδηροδροµικό
σύστηµα. Η απαίτηση αυτή περιλαµβάνει την ασφαλή ενσωµάτωση του υποσυστήµατος του οχήµατος στην υποδοµή.
Όταν είναι δύσκολο να τηρηθούν τα χαρακτηριστικά
αυτά σε ορισµένα τµήµατα του δικτύου, µπορεί να τεθούν σε εφαρµογή προσωρινές λύσεις που εγγυώνται τη
συµβατότητα στο µέλλον.
1.6. Δυνατότητα πρόσβασης
1.6.1. Τα υποσυστήµατα «υποδοµής» και «τροχαίου υλικού» πρέπει να είναι προσιτά σε άτοµα µε αναπηρίες
και άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα, ούτως ώστε να
τους εξασφαλίζεται πρόσβαση µε τους ίδιους όρους µε
τους υπόλοιπους χρήστες, µε την πρόληψη ή την άρση
εµποδίων και µε άλλα κατάλληλα µέσα. Συµπεριλαµβάνονται ο σχεδιασµός, η κατασκευή, η ανακαίνιση, η αναβάθµιση, η συντήρηση και η λειτουργία των σχετικών µερών των υποσυστηµάτων στα οποία έχει πρόσβαση το
κοινό.
1.6.2. Τα υποσυστήµατα «λειτουργιών» και «τηλεµατικών εφαρµογών για τους επιβάτες» πρέπει να προβλέπουν τη λειτουργικότητα που απαιτείται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόµων µε αναπηρίες και ατόµων
µε µειωµένη κινητικότητα µε τους ίδιους όρους µε τους
υπόλοιπους χρήστες, µε την πρόληψη ή την άρση εµποδίων και µε άλλα κατάλληλα µέσα.
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2. Ειδικές απαιτήσεις για κάθε υποσύστηµα
2.1. Υποδοµές
2.1.1. Ασφάλεια
Πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή πρόσβασης ή ανεπιθύµητης παρείσφρησης στις εγκαταστάσεις.
Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για να περιορίζονται οι
κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα άτοµα, ιδίως κατά
τη διέλευση των αµαξοστοιχιών από τους σταθµούς.
Η υποδοµή στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό πρέπει
να είναι σχεδιασµένη και κατασκευασµένη κατά τρόπο
ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των
προσώπων (σταθερότητα, πυρκαγιά, πρόσβαση, εκκένωση, κρηπίδωµα κ.λπ.).
Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις για να
λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις ασφάλειας εντός των σηράγγων και γεφυρών µεγάλου µήκους.
2.1.2. Δυνατότητα πρόσβασης
Τα υποσυστήµατα υποδοµής στα οποία έχει πρόσβαση
το κοινό πρέπει να είναι προσιτά στα άτοµα µε αναπηρίες και στα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα, σύµφωνα
µε το σηµείο 1.6.
2.2. Ενέργεια
2.2.1. Ασφάλεια
Η λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργειακής τροφοδότησης δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια
ούτε των αµαξοστοιχιών ούτε των προσώπων (χρηστών,
επιχειρησιακού προσωπικού, περιοίκων και τρίτων).
2.2.2. Προστασία του περιβάλλοντος
Η λειτουργία των εγκαταστάσεων τροφοδότησης µε
ηλεκτρική ή θερµική ενέργεια δεν πρέπει να διαταράσσει
το περιβάλλον πέραν των προδιαγραφόµενων ορίων.
2.2.3. Τεχνική συµβατότητα
Τα χρησιµοποιούµενα συστήµατα τροφοδότησης µε ηλεκτρική/θερµική ενέργεια πρέπει:
α) να επιτρέπουν στις αµαξοστοιχίες να επιτυγχάνουν
τις καθορισµένες επιδόσεις,
β) στην περίπτωση συστήµατος τροφοδότησης µε ηλεκτρική ενέργεια, να είναι συµβατά µε τα συστήµατα λήψης ρεύµατος που είναι εγκατεστηµένα στις αµαξοστοιχίες.
2.3. Έλεγχος-χειρισµός και σηµατοδότηση
2.3.1. Ασφάλεια
Οι εγκαταστάσεις ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης και οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται πρέπει να
επιτρέπουν κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών σε επίπεδο
ασφάλειας αντίστοιχο προς τους στόχους που έχουν καθορισθεί για το δίκτυο. Τα συστήµατα ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης πρέπει να εξακολουθούν να
καθιστούν δυνατή την κυκλοφορία αµαξοστοιχιών οι οποίες επιτρέπεται να κυκλοφορούν υπό αντίξοες συνθήκες.
2.3.2. Τεχνική συµβατότητα
Κάθε νέα υποδοµή και κάθε νέο τροχαίο υλικό που κατασκευάζεται ή αναπτύσσεται µετά την επιλογή συµβατών συστηµάτων ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης
πρέπει να προσαρµόζεται στη χρήση των εν λόγω συστηµάτων. Ο τεχνικός εξοπλισµός ελέγχου-χειρισµού
και σηµατοδότησης που είναι εγκατεστηµένος στο θάλαµο οδήγησης αµαξοστοιχίας πρέπει να επιτρέπει την οµαλή λειτουργία, µε προδιαγεγραµµένες συνθήκες, στο
σιδηροδροµικό σύστηµα.

2.4. Τροχαίο υλικό
2.4.1. Ασφάλεια
Τα φέροντα στοιχεία του τροχαίου υλικού και των ζεύξεων µεταξύ των οχηµάτων πρέπει να έχουν σχεδιασθεί
κατά τρόπον ώστε να προστατεύονται οι χώροι των επιβατών και οδήγησης σε περίπτωση σύγκρουσης ή εκτροχιασµού.
Το ηλεκτρολογικό υλικό δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων ελέγχου-χειρισµού και σηµατοδότησης.
Οι τεχνικές πέδησης, καθώς και οι επιβαλλόµενες καταπονήσεις πρέπει να είναι συµβατές µε την κατασκευή
των γραµµών, των τεχνικών έργων και των συστηµάτων
σηµατοδότησης.
Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα όσον αφορά την πρόσβαση στα στοιχεία υπό τάση, ώστε να µην τίθεται σε
κίνδυνο η ασφάλεια των προσώπων.
Σε περίπτωση κινδύνου, πρέπει κάποια συστήµατα να
παρέχουν στους επιβάτες τη δυνατότητα να ειδοποιούν
τον µηχανοδηγό και στο προσωπικό συνοδείας να έρχεται σε επαφή µαζί τους.
Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από αµαξοστοιχίες.
Οι θύρες πρόσβασης πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε
σύστηµα ανοίγµατος και κλεισίµατος το οποίο να εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών.
Πρέπει να προβλέπονται και να επισηµαίνονται έξοδοι
κινδύνου. Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα συστήµατα για να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις ασφάλειας εντός των σηράγγων µεγάλου µήκους.
Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση επί των αµαξοστοιχιών συστήµατος φωτισµού ασφάλειας επαρκούς έντασης και αυτονοµίας.
Οι αµαξοστοιχίες πρέπει να διαθέτουν µεγαφωνικό
σύστηµα που να επιτρέπει τη διαβίβαση µηνυµάτων προς
τους επιβάτες από το προσωπικό της αµαξοστοιχίας.
Οι επιβάτες πρέπει να πληροφορούνται µε ευνόητο και
ολοκληρωµένο τρόπο σχετικά µε τους κανόνες που τους
αφορούν τόσο στους σιδηροδροµικούς σταθµούς όσο
και στις αµαξοστοιχίες.
2.4.2. Αξιοπιστία και διαθεσιµότητα
Ο σχεδιασµός του τεχνικού εξοπλισµού ζωτικής σηµασίας και του τεχνικού εξοπλισµού κύλισης, έλξης και πέδησης, καθώς και του συστήµατος ελέγχου-χειρισµού,
πρέπει να επιτρέπει, µε καθορισµένες έκρυθµες συνθήκες, τη συνέχιση της πορείας της αµαξοστοιχίας χωρίς
αρνητικές συνέπειες στον τεχνικό εξοπλισµό που παραµένει σε λειτουργία.
2.4.3. Τεχνική συµβατότητα
Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να είναι συµβατό µε τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων ελέγχου-χειρισµού και
σηµατοδότησης.
Στην περίπτωση ηλεκτροκίνησης, τα χαρακτηριστικά
των συστηµάτων λήψης ρεύµατος πρέπει να επιτρέπουν
την κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών µε τα συστήµατα ενεργειακής τροφοδότησης του σιδηροδροµικού συστήµατος.
Το τροχαίο υλικό πρέπει να έχει χαρακτηριστικά που
να του επιτρέπουν να κυκλοφορεί σε όλες τις γραµµές
στις οποίες προβλέπεται η λειτουργία του, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών κλιµατικών συνθηκών.
2.4.4. Έλεγχοι
Οι αµαξοστοιχίες πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε συσκευή καταγραφής. Τα δεδοµένα που συλλέγει αυτή η
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συσκευή και η επεξεργασία των πληροφοριών πρέπει να
εναρµονίζονται.
2.4.5. Δυνατότητα πρόσβασης
Τα υποσυστήµατα τροχαίου υλικού στα οποία έχει
πρόσβαση το κοινό πρέπει να είναι προσιτά στα άτοµα
µε αναπηρίες και στα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα,
σύµφωνα µε το σηµείο 1.6..
2.5. Συντήρηση
2.5.1. Ασφάλεια και υγεία
Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης πρέπει να εγγυώνται
την ασφαλή λειτουργία του υποσυστήµατος και να µη
συνιστούν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.
2.5.2. Προστασία του περιβάλλοντος
Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επίπεδα οχλήσεων που είναι αποδεκτά για τον
περιβάλλοντα χώρο.
2.5.3. Τεχνική συµβατότητα
Οι εγκαταστάσεις συντήρησης του τροχαίου υλικού
πρέπει να καθιστούν δυνατή την εκτέλεση των εργασιών
ασφάλειας, υγιεινής και άνεσης σε όλο το υλικό για το
οποίο έχουν κατασκευαστεί.
2.6. Διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας
2.6.1. Ασφάλεια
Η σύγκλιση των κανόνων λειτουργίας των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των µηχανοδηγών και του εποχούµενου προσωπικού και του προσωπικού των κέντρων ελέγχου πρέπει να εγγυώνται ασφαλή λειτουργία, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών απαιτήσεων των διασυνοριακών και των εσωτερικών µεταφορών.
Οι διαδικασίες και η συχνότητα συντήρησης, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού συντήρησης και
των κέντρων ελέγχου, καθώς και το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρµόζεται από τους σχετικούς
φορείς εκµετάλλευσης στα κέντρα ελέγχου και συντήρησης πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
2.6.2. Αξιοπιστία και διαθεσιµότητα
Οι διαδικασίες και η συχνότητα συντήρησης, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού συντήρησης και
των κέντρων ελέγχου, καθώς και το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρµόζεται από τους σχετικούς
φορείς εκµετάλλευσης στα κέντρα ελέγχου και συντήρησης πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας
και διαθεσιµότητας του συστήµατος.
2.6.3. Τεχνική συµβατότητα
Η σύγκλιση των κανόνων λειτουργίας των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των µηχανοδηγών, του εποχούµενου προσωπικού και του προσωπικού διαχείρισης της κυκλοφορίας πρέπει να εγγυώνται την αποτελεσµατική
λειτουργία του σιδηροδροµικού συστήµατος, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών απαιτήσεων των διασυνοριακών και των εσωτερικών µεταφορών.
2.6.4. Δυνατότητα πρόσβασης
Πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι κανόνες λειτουργίες παρέχουν τη
λειτουργικότητα που απαιτείται για την εγγύηση της δυνατότητας πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρίες και των
ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα.
2.7. Τηλεµατικές εφαρµογές στις επιβατικές και στις
εµπορευµατικές µεταφορές
2.7.1. Τεχνική συµβατότητα
Οι βασικές απαιτήσεις στον τοµέα των τηλεµατικών εφαρµογών εγγυώνται ελάχιστη ποιότητα εξυπηρέτησης

των επιβατών και των µεταφορέων εµπορευµάτων, ιδίως
όσον αφορά την τεχνική συµβατότητα.
Πρέπει να λαµβάνοντα µέτρα ώστε:
αα) οι βάσεις δεδοµένων, τα λογισµικά και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας δεδοµένων να αναπτύσσονται ούτως ώστε να εγγυώνται µέγιστες δυνατότητες ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ διαφόρων εφαρµογών και φορέων εκµετάλλευσης, µε εξαίρεση τα απόρρητα εµπορικά
δεδοµένα,
ββ) οι χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες.
2.7.2. Αξιοπιστία και διαθεσιµότητα
Οι τρόποι χρήσης, διαχείρισης, ενηµέρωσης και συντήρησης αυτών των βάσεων δεδοµένων, λογισµικών και
πρωτοκόλλων επικοινωνίας δεδοµένων πρέπει να εγγυώνται την αποδοτικότητα των ανωτέρω συστηµάτων
και την ποιότητα εξυπηρέτησης.
2.7.3. Υγεία
Στις διεπαφές των συστηµάτων αυτών µε τους χρήστες πρέπει να τηρείται το ελάχιστο επίπεδο κανόνων
εργονοµίας και προστασίας της υγείας.
2.7.4. Ασφάλεια
Για την αποθήκευση ή τη µετάδοση πληροφοριών που
σχετίζονται µε την ασφάλεια πρέπει να εξασφαλίζονται
επαρκή επίπεδα ακεραιότητας και αξιοπιστίας.
2.7.5. Δυνατότητα πρόσβασης
Πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι τηλεµατικές εφαρµογές για τα υποσυστήµατα επιβατών παρέχουν τη λειτουργικότητα που
απαιτείται για την εγγύηση της δυνατότητας πρόσβασης
των ατόµων µε αναπηρίες και των ατόµων µε µειωµένη
κινητικότητα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ «ΕΚ»
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/797)
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ως «επαλήθευση “ΕΚ”» νοείται η διαδικασία που διενεργεί ο αιτών σύµφωνα µε την έννοια του άρθρου 15
για να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι σχετικές µε ένα
υποσύστηµα απαιτήσεις του σχετικού ενωσιακού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών εθνικών κανόνων,
και ότι µπορεί να εγκριθεί η θέση του υποσυστήµατος
αυτού σε λειτουργία.
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
2.1. Εισαγωγή
Για τον σκοπό του παρόντος νόµου, η επαλήθευση κατ'
αναφορά προς τις ΤΠΔ είναι η διαδικασία µε την οποία
κοινοποιηµένος οργανισµός ελέγχει και πιστοποιεί ότι
το υποσύστηµα είναι σύµφωνο προς τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ).
Τούτο ισχύει µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του
αιτούντος να συµµορφώνεται µε τις άλλες νοµικές πράξεις της Ένωσης που εφαρµόζονται και µε επαληθεύσεις
που διενεργούνται από τους οργανισµούς αξιολόγησης
σύµφωνα µε τους άλλους κανόνες.
2.2. Ενδιάµεση Δήλωση Επαλήθευσης (ΕΔΕ)
2.2.1. Αρχές
Εφόσον ζητηθεί από τον αιτούντα, οι επαληθεύσεις είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν για µέρη υποσυστή-
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µατος ή να περιοριστούν σε ορισµένες φάσεις της διαδικασίας επαλήθευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης µπορεί να τεκµηριωθούν σε
«ενδιάµεση δήλωση επαλήθευσης» (ΕΔΕ) η οποία εκδίδεται από τον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει επιλέξει ο αιτών. Η ΕΔΕ πρέπει να περιέχει παραποµπή στις
ΤΠΔ µε τις οποίες έχει αξιολογηθεί η συµµόρφωση.
2.2.2. Μέρη του υποσυστήµατος
Ο αιτών µπορεί να υποβάλει αίτηση ΕΔΕ για οποιοδήποτε µέρος στο οποίο αποφασίζει να χωρίσει το υποσύστηµα. Κάθε µέρος ελέγχεται σε κάθε στάδιο όπως καθορίζεται στο σηµείο 2.2.3..
2.2.3. Φάσεις της διαδικασίας επαλήθευσης
Το υποσύστηµα ή ορισµένα µέρη του υποσυστήµατος
ελέγχονται σε καθένα από τα εξής στάδια:
α) συνολική µελέτη,
β) παραγωγή: κατασκευή, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των εργασιών πολιτικού µηχανικού, της κατασκευής, της συναρµολόγησης των στοιχείων και της
ρύθµισης του συνόλου,
γ) τελική δοκιµή.
Ο αιτών µπορεί να υποβάλει αίτηση για ΕΔΕ σχετικά
µε το στάδιο της µελέτης (συµπεριλαµβανοµένων των
δοκιµών τύπου) και σχετικά µε στο στάδιο παραγωγής
για ολόκληρο το υποσύστηµα ή για οποιοδήποτε µέρος
στο οποίο ο αιτών αποφάσισε να το χωρίσει (βλέπε σηµείο 2.2.2.).
2.3. Πιστοποιητικό επαλήθευσης
2.3.1. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί που είναι αρµόδιοι για την επαλήθευση αξιολογούν τη µελέτη, την παραγωγή και την τελική δοκιµή του υποσυστήµατος και συντάσσουν το πιστοποιητικό επαλήθευσης που προορίζεται για τον αιτούντα, ο οποίος στη συνέχεια συντάσσει
τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ». Το πιστοποιητικό επαλήθευσης πρέπει να περιέχει παραποµπή στις ΤΠΔ µε τις οποίες έχει αξιολογηθεί η συµµόρφωση.
Όταν ένα υποσύστηµα δεν έχει αξιολογηθεί για τη
συµµόρφωσή του µε όλες τις σχετικές ΤΠΔ (π.χ. στην
περίπτωση παρέκκλισης, µερικής εφαρµογής ΤΠΔ για αναβάθµιση ή ανακαίνιση, µεταβατικής περιόδου σε ΤΠΔ
ή σε ειδική περίπτωση), το πιστοποιητικό επαλήθευσης
παρέχει την ακριβή παραποµπή στην (στις) ΤΠΔ ή στα
µέρη της (τους), των οποίων δεν έχει εξεταστεί η συµµόρφωση από τον κοινοποιηµένο οργανισµό κατά τη διαδικασία επαλήθευσης.
2.3.2. Αν έχουν εκδοθεί ΕΔΕ, ο αρµόδιος κοινοποιηµένος οργανισµός για την επαλήθευση του υποσυστήµατος λαµβάνει υπόψη τις εν λόγω ΕΔΕ και, πριν εκδώσει
το πιστοποιητικό επαλήθευσης, ελέγχει:
α) ότι οι ΕΔΕ καλύπτουν σωστά στις σχετικές απαιτήσεις της (των) ΤΠΔ,
β) όλες τις παραµέτρους που δεν καλύπτονται από το
τις ΕΔΕ, και
γ) τις τελικές δοκιµές του υποσυστήµατος ως συνόλου.
2.3.3. Σε περίπτωση τροποποίησης υποσυστήµατος
που καλύπτεται ήδη από πιστοποιητικό επαλήθευσης, ο
κοινοποιηµένος οργανισµός διενεργεί µόνο εκείνες τις
εξετάσεις και δοκιµές που είναι συναφείς και απαραίτητες, δηλαδή η αξιολόγηση αφορά µόνο τα µέρη του υποσυστήµατος που µεταβάλλονται και τις διεπαφές τους
µε τα αµετάβλητα µέρη του υποσυστήµατος.
2.3.4. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός που συµµετέχει στην επαλήθευση υποσυστήµατος συντάσσει φάκε-

λο σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 15 που καλύπτει το πεδίο των δραστηριοτήτων του.
2.4. Τεχνικός φάκελος που συνοδεύει τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ»
Ο τεχνικός φάκελος που συνοδεύει τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ» καταρτίζεται από τον αιτούντα και πρέπει
να περιέχει τα εξής:
α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά που συνδέονται µε τη
µελέτη, στα οποία περιλαµβάνονται γενικά και λεπτοµερή σχέδια όσον αφορά την εκτέλεση, ηλεκτρικά και υδραυλικά διαγράµµατα, διαγράµµατα του κυκλώµατος ελέγχου, περιγραφή των συστηµάτων επεξεργασίας δεδοµένων και αυτοµατισµών, επαρκώς λεπτοµερή για την
τεκµηρίωση της διενεργηθείσας επαλήθευσης της συµµόρφωσης, τεκµηρίωση όσον αφορά τη λειτουργία και
τη συντήρηση κ.λπ. , για το σχετικό υποσύστηµα,
β) κατάλογο των στοιχείων διαλειτουργικότητας που
αναφέρεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 4, τα οποία είναι ενσωµατωµένα στο υποσύστηµα,
γ) τους φακέλους που αναφέρονται στην παράγραφο
4 του άρθρου 15, τους οποίους καταρτίζει κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός που εµπλέκεται στην επαλήθευση
του υποσυστήµατος και οι οποίοι περιλαµβάνουν:
αα) αντίγραφα των δηλώσεων επαλήθευσης «ΕΚ» και,
κατά περίπτωση, των δηλώσεων καταλληλότητας για
χρήση «ΕΚ» που έχουν συνταχθεί για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 4, συνοδευόµενα, αν συντρέχει λόγος, από τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισµού και από αντίγραφο των πρακτικών των δοκιµών και εξετάσεων που έχουν διεξαγάγει οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί
βάσει των κοινών τεχνικών προδιαγραφών,
ββ) εφόσον είναι διαθέσιµες, τις ΕΔΕ που συνοδεύουν
το πιστοποιητικό επαλήθευσης, συµπεριλαµβανοµένου
του αποτελέσµατος της επαλήθευσης στην οποία προέβη ο κοινοποιηµένος οργανισµός για την εγκυρότητα
της ΕΔΕ,
γγ) το πιστοποιητικό επαλήθευσης, συνοδευόµενο από τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισµού και µε υπογραφή
του αρµόδιου για την επαλήθευση κοινοποιηµένου οργανισµού, στο οποίο δηλώνεται ότι το υποσύστηµα πληροί
τις απαιτήσεις της (των) σχετικής(-ών) ΤΠΔ και στο οποίο γίνεται µνεία κάθε επιφύλαξης που καταγράφηκε
κατά την εκτέλεση των εργασιών και δεν ανακλήθηκε.
Το πιστοποιητικό επαλήθευσης πρέπει επίσης να συνοδεύεται και από τις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου,
οι οποίες συντάχθηκαν από τον ίδιο οργανισµό για την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως εξειδικεύεται στα
σηµεία 2.5.2. και 2.5.3.,
δ) πιστοποιητικά επαλήθευσης που έχουν εκδοθεί
σύµφωνα µε άλλες νοµικές πράξεις της Ένωσης,
ε) όταν απαιτείται επαλήθευση της ασφαλούς ενσωµάτωσης σύµφωνα µε την περίπτωση γ της παραγράφου
4 του άρθρου 18 και την περίπτωση γ΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 21, ο σχετικός τεχνικός φάκελος περιλαµβάνει την έκθεση ή τις εκθέσεις του αξιολογητή όσον αφορά τις ΚΜΑ για την εκτίµηση επικινδυνότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της Οδηγίας
2004/49/ΕΚ.
2.5. Επιτήρηση από τους κοινοποιηµένους οργανισµούς
2.5.1. Ο αρµόδιος για τον έλεγχο της παραγωγής κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να έχει συνεχώς πρό-
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σβαση στα εργοτάξια, στα εργοστάσια, στους χώρους αποθήκευσης και, ανάλογα µε την περίπτωση, στις εγκαταστάσεις προκατασκευής ή δοκιµής και, γενικότερα, σε
όλους τους χώρους στους οποίους µπορεί να κρίνει αναγκαία την πρόσβασή του για την εκτέλεση της αποστολής του. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να λάβει
από τον αιτούντα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για
τον σκοπό αυτόν και, ειδικότερα, τα σχέδια εφαρµογής
και την τεχνική τεκµηρίωση σχετικά µε το υποσύστηµα.
2.5.2. Ο αρµόδιος για τον έλεγχο της εφαρµογής κοινοποιηµένος οργανισµός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους προκειµένου να επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µε
τη σχετική ή τις σχετικές ΤΠΔ. Υποβάλλει έκθεση ελέγχου στους υπεύθυνους για την εφαρµογή. Η παρουσία
του µπορεί να είναι απαραίτητη σε ορισµένες φάσεις
των εργασιών κατασκευής.
2.5.3. Εξάλλου, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί
να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στο εργοτάξιο ή στα εργοστάσια. Κατά τις επισκέψεις αυτές ο
κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να διενεργεί πλήρεις ή µερικούς ελέγχους. Στους υπευθύνους για την εφαρµογή παρέχει έκθεση επιθεώρησης και, ενδεχοµένως, έκθεση ελέγχου.
2.5.4. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί υποσύστηµα στο οποίο έχει τοποθετηθεί στοιχείο διαλειτουργικότητας, προκειµένου να αξιολογεί, στις περιπτώσεις που το απαιτεί η αντίστοιχη
ΤΠΔ, την καταλληλότητά του για χρήση στο σιδηροδροµικό περιβάλλον για το οποίο προορίζεται.
2.6. Υποβολή
Ο αιτών τηρεί αντίγραφο του τεχνικού φακέλου που
συνοδεύει τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ» καθ' όλη τη
διάρκεια λειτουργίας του υποσυστήµατος. Ο φάκελος
πρέπει να αποστέλλεται σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος
ή στον Οργανισµό, εφόσον το ζητήσει.
Τα έγγραφα της αίτησης έγκρισης για τη θέση σε λειτουργία υποβάλλονται στην αρχή από την οποία ζητείται
η έγκριση. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ή ο Οργανισµός µπορεί να ζητήσει τη µετάφραση στη γλώσσα του
µέρους ή µερών των εγγράφων που υποβάλλονται µαζί
µε την έγκριση.
2.7. Δηµοσίευση
Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να δηµοσιεύει περιοδικά πληροφορίες σχετικά µε:
α) τις αιτήσεις επαλήθευσης και έκδοσης ΕΔΕ που έλαβε,
β) τις αιτήσεις αξιολόγησης της συµµόρφωσης και καταλληλότητας για χρήση των ΣΔ,
γ) τις ΕΔΕ που εκδόθηκαν ή απορρίφθηκαν,
δ) τα πιστοποιητικά επαλήθευσης και τα πιστοποιητικά
καταλληλότητας για χρήση «ΕΚ» που εκδόθηκαν ή απορρίφθηκαν,
ε) τα πιστοποιητικά επαλήθευσης που εκδόθηκαν ή απορρίφθηκαν.
2.8. Γλώσσα
Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αφορούν τη διαδικασία επαλήθευσης «ΕΚ» πρέπει να συντάσσονται στην
Ελληνική ή σε επίσηµη γλώσσα της Ένωσης αποδεκτή από τον αιτούντα.
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
3.1. Εισαγωγή
Όταν ισχύουν εθνικοί κανόνες, η επαλήθευση περι-

λαµβάνει διαδικασία κατά την οποία ο οργανισµός που ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 15 (ορισµένος οργανισµός) ελέγχει και πιστοποιεί ότι το υποσύστηµα είναι σύµφωνο προς τους εθνικούς κανόνες
που έχουν κοινοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 14 για κάθε κράτος - µέλος στο οποίο προορίζεται να εγκριθεί η
θέση του υποσυστήµατος σε λειτουργία.
3.2. Πιστοποιητικό επαλήθευσης
Ο ορισµένος οργανισµός συντάσσει το πιστοποιητικό
επαλήθευσης το οποίο προορίζεται για τον αιτούντα.
Το πιστοποιητικό περιέχει ακριβή παραποµπή στον ή
στους εθνικούς κανόνες προς τους οποίους έχει εξεταστεί η συµµόρφωση από τον οργανισµό που έχει ορισθεί
στη διαδικασία επαλήθευσης.
Στην περίπτωση εθνικών κανόνων σχετικών µε τα υποσυστήµατα που συνθέτουν όχηµα, ο ορισµένος οργανισµός χωρίζει το πιστοποιητικό σε δύο µέρη: το ένα περιλαµβάνει τις παραποµπές στους εθνικούς κανόνες που
σχετίζονται αυστηρά µε την τεχνική συµβατότητα µεταξύ του οχήµατος και του σχετικού δικτύου, ενώ το άλλο
µέρος αφορά όλους τους άλλους εθνικούς κανόνες.
3.3. Φάκελος
Ο φάκελος που καταρτίζεται από τον ορισµένο οργανισµό και συνοδεύει το πιστοποιητικό επαλήθευσης στην
περίπτωση εθνικών κανόνων πρέπει να περιλαµβάνεται
στον τεχνικό φάκελο που συνοδεύει τη δήλωση επαλήθευσης «ΕΚ» και αναφέρεται στο σηµείο 2.4. και να περιέχει τα τεχνικά δεδοµένα σχετικά µε την αξιολόγηση
της συµµόρφωσης του υποσυστήµατος µε τους εν λόγω
εθνικούς κανόνες.
3.4. Γλώσσα
Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αφορούν τη διαδικασία επαλήθευσης «ΕΚ» πρέπει να συντάσσονται στην
Ελληνική ή σε επίσηµη γλώσσα της Ένωσης αποδεκτή από τον αιτούντα.
4. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΜΕΡΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 15),
Αν πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό επαλήθευσης για
ορισµένα µέρη υποσυστήµατος, για τα µέρη αυτά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/798
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2016 (ΕΕ L 138)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53
Αντικείµενο
(άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Αντικείµενο του δεύτερου µέρους του παρόντος νόµου είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης
Μαΐου 2016, για την ασφάλεια των σιδηροδρόµων.
2. Ο παρών νόµος θεσπίζει διατάξεις για την ανάπτυξη
και τη βελτίωση της ασφάλειας του σιδηροδροµικού συστήµατος, καθώς και για τη βελτιωµένη πρόσβαση στην

28
αγορά σε όσους παρέχουν σιδηροδροµικές υπηρεσίες,
µε:
α) την εναρµόνιση της δοµής του κανονιστικού συστήµατος στην Ελλάδα,
β) τον προσδιορισµό των ευθυνών µεταξύ των παραγόντων του σιδηροδροµικού συστήµατος της Ελλάδας,
γ) την ανάπτυξη κοινών στόχων ασφάλειας («ΚΣΑ»)
και κοινών µεθόδων ασφάλειας («ΚΜΑ») προκειµένου
βαθµιαία να εξαλειφθεί η ανάγκη για εθνικούς κανόνες,
δ) τη θέσπιση αρχών για την έκδοση, την ανανέωση,
την τροποποίηση και τον περιορισµό ή την ανάκληση πιστοποιητικών και εγκρίσεων ασφάλειας,
ε) τη σύσταση αρχής ασφάλειας και φορέα διερεύνησης ατυχηµάτων και συµβάντων στην Ελλάδα και
στ) τον καθορισµό κοινών αρχών διαχείρισης, ρύθµισης και εποπτείας της ασφάλειας των σιδηροδρόµων.
Άρθρο 54
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Ελλάδας, το οποίο ενδέχεται να υποδιαιρείται
σε υποσυστήµατα σχετικά µε τοµείς δοµικής και λειτουργικής φύσεως. Καλύπτει τις απαιτήσεις ασφάλειας
ολόκληρου του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της
ασφαλούς διαχείρισης της υποδοµής, της διεξαγωγής
της κυκλοφορίας και της αλληλεπίδρασης σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, διαχειριστή υποδοµής, διαχειριστή
τροχαίου υλικού και άλλων παραγόντων του σιδηροδροµικού συστήµατος.
2. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται:
α) στους µητροπολιτικούς σιδηρόδροµους (µετρό) για
τη λειτουργία τους εκτός της εθνικής σιδηροδροµικής υποδοµής,
β) στα τραµ και τα ελαφρά σιδηροδροµικά οχήµατα,
καθώς και στις υποδοµές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τα οχήµατα αυτά, ή
γ) στα δίκτυα που είναι λειτουργικώς αποκοµµένα από
το υπόλοιπο ενωσιακό σιδηροδροµικό σύστηµα και προορίζονται µόνο για τη λειτουργία τοπικών, αστικών ή
προαστιακών υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών, καθώς
και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στα εν λόγω δίκτυα,
δ) στη σιδηροδροµική υποδοµή που ανήκει σε ιδιώτες,
συµπεριλαµβανοµένων των παρακαµπτήριων οδών, και
χρησιµοποιείται από τον κύριο ή από τον φορέα εκµετάλλευσης της υποδοµής για τις αντίστοιχες µεταφορές
φορτίου τους ή για τη µεταφορά προσώπων για µη εµπορικούς σκοπούς, καθώς και τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην υποδοµή αυτή,
ε) στις υποδοµές και τα οχήµατα που προορίζονται αποκλειστικά και µόνον για τοπική, ιστορική ή τουριστική
χρήση.
Με απόφαση της ολοµέλειας της Ρυθµιστικής Αρχής
Σιδηροδρόµων προσδιορίζονται οι απαιτήσεις και οι έλεγχοι ασφάλειας στις υποδοµές για τοπική, ιστορική ή
τουριστική χρήση, όπως αυτές ορίζονται µε την απόφαση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1.
στ) στις ελαφριές σιδηροδροµικές υποδοµές που χρησιµοποιούνται περιστασιακά από βαρέα σιδηροδροµικά
οχήµατα µε τους όρους λειτουργίας των ελαφρών σιδη-

ροδροµικών συστηµάτων, εφόσον απαιτείται για τους
σκοπούς συγκοινωνιακής σύνδεσης αποκλειστικά για τα
οχήµατα αυτά, και
ζ) τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται κυρίως σε ελαφριές σιδηροδροµικές υποδοµές αλλά είναι εξοπλισµένα
µε ορισµένα στοιχεία βαρέων σιδηροδροµικών οχηµάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για να επιτρέπουν τη διέλευση σε περιορισµένο τµήµα βαριάς σιδηροδροµικής υποδοµής µόνο για σκοπούς συγκοινωνιακής σύνδεσης.
Άρθρο 55
Ορισµοί
(άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1) «ενωσιακό σιδηροδροµικό σύστηµα»: το σιδηροδροµικό σύστηµα της Ένωσης όπως ορίζεται στο σηµείο 1)
του άρθρου 2,
2) «διαχειριστής υποδοµής»: διαχειριστής υποδοµής
όπως ορίζεται στο σηµείο 2 του άρθρου 3 του ν.
4408/2016 (Α΄ 135),
3) «σιδηροδροµική επιχείρηση»: σιδηροδροµική επιχείρηση όπως ορίζεται στο σηµείο 1 του άρθρου 3 του ν.
4408/2016 και κάθε άλλη δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση
δραστηριότητα της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς εµπορευµάτων και/ή επιβατών, µε την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση αυτή πρέπει να
εξασφαλίζει υποχρεωτικά και την έλξη, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων που παρέχουν µόνο έλξη,
4) «τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας»
(ΤΠΔ): προδιαγραφή που υιοθετείται σύµφωνα µε την οδηγία (ΕΕ) 2016/797 και ισχύει για κάθε καλυπτόµενο υποσύστηµα ή τµήµα υποσυστήµατος, προκειµένου αυτό
να ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα του ενωσιακού σιδηροδροµικού συστήµατος,
5) «κοινοί στόχοι ασφάλειας» (ΚΣΑ): τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας που πρέπει να επιτυγχάνονται σε ολόκληρο το σύστηµα, και όπου είναι εφικτό, στα διάφορα
τµήµατα του ενωσιακού σιδηροδροµικού συστήµατος (όπως το συµβατικό σιδηροδροµικό σύστηµα, το σιδηροδροµικό σύστηµα υψηλής ταχύτητας, οι µακρές σιδηροδροµικές σήραγγες ή οι γραµµές που χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για τις µεταφορές εµπορευµάτων),
6) «κοινές µέθοδοι ασφάλειας» (ΚΜΑ): οι µέθοδοι µε
τις οποίες περιγράφεται η αξιολόγηση των επιπέδων ασφάλειας, η επίτευξη των στόχων ασφάλειας και η συµµόρφωση µε άλλες απαιτήσεις ασφάλειας,
7) «εθνική αρχή ασφάλειας»: ο εθνικός φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τα καθήκοντα που αφορούν στην ασφάλεια των σιδηροδρόµων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
ή κάθε οργανισµός στον οποίο πολλά κράτη µέλη έχουν
αναθέσει τα καθήκοντα αυτά ώστε να εξασφαλίζεται ενιαίο καθεστώς ασφάλειας. Στην Ελλάδα ως εθνική αρχή
ασφάλειας ορίζεται η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων
του ν. 3891/2010 (Α΄ 188),
8) «εθνικοί κανόνες»: όλοι οι δεσµευτικοί κανόνες που
θεσπίζονται σε ένα κράτος - µέλος, ανεξαρτήτως του
φορέα έκδοσης, οι οποίοι περιλαµβάνουν απαιτήσεις σιδηροδροµικής ασφάλειας ή απαιτήσεις τεχνικής φύσης,
εκτός από αυτές που έχουν θεσπιστεί από την Ένωση ή
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διεθνείς κανόνες, και οι οποίοι ισχύουν στο εν λόγω κράτος - µέλος για σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, διαχειριστές υποδοµών ή τρίτα µέρη,
9) «σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας»: η οργάνωση, οι ρυθµίσεις και οι διαδικασίες που θεσπίζονται από
διαχειριστή υποδοµής ή σιδηροδροµική επιχείρηση προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφαλής διαχείριση των εκτελούµενων λειτουργιών,
10) «υπεύθυνος έρευνας»: πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για την οργάνωση, τη διεξαγωγή και τον έλεγχο έρευνας,
11) «ατύχηµα»: κάθε ακούσιο ή ανεπιθύµητο και αιφνίδιο περιστατικό ή ειδική αλληλουχία τέτοιων περιστατικών µε επιζήµιες συνέπειες. Τα ατυχήµατα διακρίνονται
στις εξής κατηγορίες: συγκρούσεις, εκτροχιασµοί, ατυχήµατα σε ισόπεδες διαβάσεις, ατυχήµατα που προκαλούνται σε άτοµα από κινούµενο τροχαίο υλικό, πυρκαγιές και άλλα,
12) «σοβαρό ατύχηµα»: κάθε σύγκρουση ή εκτροχιασµός αµαξοστοιχιών, µε έναν τουλάχιστον νεκρό ή πέντε ή περισσότερους σοβαρά τραυµατισµένους, ή εκτεταµένες ζηµίες στο τροχαίο υλικό, τις υποδοµές ή το περιβάλλον, καθώς και κάθε άλλο ατύχηµα µε τις ίδιες συνέπειες και µε προφανείς επιπτώσεις στη ρύθµιση της ασφάλειας των σιδηροδρόµων ή τη διαχείριση της ασφάλειας. Ως «εκτεταµένες ζηµίες» νοούνται οι ζηµίες οι οποίες µπορεί να εκτιµηθούν αµέσως από τον φορέα διερεύνησης ότι κοστίζουν συνολικά δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ τουλάχιστον,
13) «συµβάν»: κάθε περιστατικό, πλην ατυχήµατος ή
σοβαρού ατυχήµατος, το οποίο επηρεάζει την ασφαλή
λειτουργία των σιδηροδρόµων,
14) «έρευνα» ή «διερεύνηση»: διαδικασία που διεξάγεται µε σκοπό την πρόληψη ατυχηµάτων και συµβάντων και περιλαµβάνει τη συγκέντρωση και την ανάλυση
πληροφοριών, την εξαγωγή συµπερασµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού των αιτίων, και, οσάκις
κρίνεται ενδεδειγµένο, τη διατύπωση συστάσεων ασφάλειας,
15) «αίτια»: ενέργειες, παραλείψεις, γεγονότα ή συνθήκες ή συνδυασµός αυτών, που οδήγησαν σε ατύχηµα
ή συµβάν,
16) «ελαφρός σιδηρόδροµος»: αστικό και/ή προαστιακό σιδηροδροµικό σύστηµα µεταφορών µε αντοχή σε
σύγκρουση C-III ή C-IV (σύµφωνα µε το EN 15227:2011)
και µέγιστη αντοχή οχήµατος 800kN (διαµήκης θλιπτική
δύναµη σε περιοχή ζεύξης). Τα ελαφρά σιδηροδροµικά
συστήµατα ενδέχεται να έχουν δικό τους αποκλειστικό
διάδροµο ή κοινό διάδροµο µε την οδική κυκλοφορία και
κατά κανόνα τα οχήµατά τους δεν εναλλάσσονται µε οχήµατα της σιδηροδροµικής κυκλοφορίας επιβατών ή εµπορευµάτων µεγάλων αποστάσεων,
17) «οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης»: ορίζεται στο σηµείο 42 του άρθρου 2.
18) «στοιχεία διαλειτουργικότητας»: τα στοιχεία διαλειτουργικότητας όπως ορίζονται στο σηµείο 7 του άρθρου 2,
19) «κάτοχος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο,
είτε ως ιδιοκτήτης οχήµατος είτε ως ο έχων το δικαίωµα
χρήσης αυτού, εκµεταλλεύεται το όχηµα ως µέσο µεταφοράς και είναι καταχωρισµένο µε την ιδιότητα αυτή σε
µητρώο οχηµάτων που αναφέρεται στο άρθρο 46,
20) «υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας» («ΥΣΦ»): ο
υπεύθυνος για τη συντήρηση του οχήµατος φορέας που

έχει καταχωριστεί µε την ιδιότητα αυτή στο εθνικό µητρώο οχηµάτων που προβλέπεται στο άρθρο 46.
21) «όχηµα»: σιδηροδροµικό όχηµα δυνάµενο να κινηθεί µε τροχούς επί σιδηροδροµικών γραµµών, µε ή χωρίς
έλξη. Το όχηµα αποτελείται από ένα ή περισσότερα δοµικά και λειτουργικά υποσυστήµατα.
22) «κατασκευαστής»: ο κατασκευαστής όπως ορίζεται στο σηµείο 36 του άρθρου 2,
23) «αποστολέας»: επιχείρηση που αποστέλλει εµπορεύµατα είτε επ' ονόµατι της είτε για λογαριασµό τρίτων,
24) «παραλήπτης»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που παραλαµβάνει τα προϊόντα βάσει σύµβασης µεταφοράς. Αν η µεταφορά λαµβάνει χώρα χωρίς σύµβαση
µεταφοράς, παραλήπτης θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναλαµβάνει τα εµπορεύµατα κατά την
άφιξη,
25) «φορτωτής»: επιχείρηση η οποία φορτώνει συσκευασµένα εµπορεύµατα, µικρά εµπορευµατοκιβώτια ή
φορητές δεξαµενές εντός ή επί φορτάµαξας ή εµπορευµατοκιβωτίου ή φορτώνει εµπορευµατοκιβώτιο, εµπορευµατοκιβώτιο φορτίου χύδην, εµπορευµατοκιβώτιο αερίων πολλαπλών στοιχείων, εµπορευµατοκιβώτιο-δεξαµενή ή φορητή δεξαµενή επί οχήµατος,
26) «εκφορτωτής»: επιχείρηση η οποία αφαιρεί εµπορευµατοκιβώτιο, εµπορευµατοκιβώτιο φορτίου χύδην, εµπορευµατοκιβώτιο αερίων πολλαπλών στοιχείων, εµπορευµατοκιβώτιο-δεξαµενή ή φορητή δεξαµενή από φορτάµαξα, ή επιχείρηση η οποία εκφορτώνει συσκευασµένα εµπορεύµατα, µικρά εµπορευµατοκιβώτια ή φορητές
δεξαµενές µέσα από φορτάµαξα ή εµπορευµατοκιβώτιο,
ή επιχείρηση η οποία εκφορτώνει εµπορεύµατα από δεξαµενή (βυτιοφόρος φορτάµαξα, φορτάµαξα µε αποσπώµενη δεξαµενή, φορητή δεξαµενή ή εµπορευµατοκιβώτιο-δεξαµενή) ή από φορτάµαξα συστοιχίας δοχείων
ή εµπορευµατοκιβώτιο αερίων πολλαπλών στοιχείων ή
από φορτάµαξα, µεγάλο εµπορευµατοκιβώτιο ή µικρό εµπορευµατοκιβώτιο για τη µεταφορά φορτίων χύδην ή από εµπορευµατοκιβώτιο φορτίου χύδην,
27) «υπεύθυνος πλήρωσης»: επιχείρηση που φορτώνει
εµπορεύµατα σε δεξαµενή (συµπεριλαµβανοµένης βυτιοφόρου φορτάµαξας, φορτάµαξας µε αποσπώµενη δεξαµενή, φορητής δεξαµενής ή εµπορευµατοκιβωτίου-δεξαµενής), σε φορτάµαξα, µεγάλο εµπορευµατοκιβώτιο ή
µικρό εµπορευµατοκιβώτιο για τη µεταφορά φορτίων χύδην ή σε φορτάµαξα συστοιχίας δοχείων ή σε εµπορευµατοκιβώτιο αερίων πολλαπλών στοιχείων,
28) «υπεύθυνος κένωσης»: επιχείρηση που αφαιρεί εµπορεύµατα από δεξαµενή (συµπεριλαµβανοµένης βυτιοφόρου φορτάµαξας, φορτάµαξας µε αποσπώµενη δεξαµενή, φορητής δεξαµενής ή εµπορευµατοκιβωτίου-δεξαµενής), από φορτάµαξα, µεγάλο εµπορευµατοκιβώτιο
ή µικρό εµπορευµατοκιβώτιο για τη µεταφορά φορτίων
χύδην ή από φορτάµαξα συστοιχίας δοχείων ή εµπορευµατοκιβώτιο αερίων πολλαπλών στοιχείων,
29) «µεταφορέας»: επιχείρηση που εκτελεί τη µεταφορά βάσει σύµβασης µεταφοράς,
30) «αναθέτων φορέας»: ο δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο οποίος εντέλλει τον σχεδιασµό και/ή την κατασκευή ή την ανακαίνιση ή την αναβάθµιση ενός υποσυστήµατος,
31) «είδος της υπηρεσίας»: είδος χαρακτηριζόµενο από τη µεταφορά επιβατών, είτε συµπεριλαµβάνονται οι
υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας είτε όχι, από τη µεταφορά
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φορτίου, είτε συµπεριλαµβάνονται οι υπηρεσίες επικίνδυνων εµπορευµάτων είτε όχι, ή αποκλειστικά από υπηρεσίες εκτροπής σιδηροδρόµων,
32) «έκταση της υπηρεσίας»: έκταση χαρακτηριζόµενη
από τον αριθµό των επιβατών και/ή όγκο των εµπορευµάτων και από το εκτιµώµενο µέγεθος µιας σιδηροδροµικής επιχείρησης ως προς τον αριθµό των εργαζοµένων
που απασχολεί στον τοµέα των σιδηροδρόµων (όπως
πολύ µικρή, µικρή, µεσαίου µεγέθους ή µεγάλη επιχείρηση),
33) «τόπος παροχής της υπηρεσίας»: δίκτυο ή δίκτυα
εντός ενός ή περισσότερων κρατών - µελών στα οποία
µια σιδηροδροµική επιχείρηση προτίθεται να δραστηριοποιηθεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Άρθρο 56
Ρόλος των παραγόντων του σιδηροδροµικού
συστήµατος στην ανάπτυξη και στη βελτίωση
της ασφάλειας των σιδηροδρόµων
(άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρόµων, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων:
α) διασφαλίζει τη συνολική διατήρηση της σιδηροδροµικής ασφάλειας και, στο µέτρο του δυνατού, τη συνεχή
βελτίωσή της, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης και των διεθνών κανόνων, καθώς και
την τεχνική και επιστηµονική πρόοδο, και δίδοντας προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχηµάτων,
β) διασφαλίζει την επιβολή όλων των εφαρµοστέων
διατάξεων µε ανοικτό και αµερόληπτο τρόπο, για την
προαγωγή της ανάπτυξης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήµατος σιδηροδροµικών µεταφορών,
γ) διασφαλίζει ότι τα µέτρα ανάπτυξης και βελτίωσης
της σιδηροδροµικής ασφάλειας λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη συστηµατικής προσέγγισης,
δ) διασφαλίζει ότι την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδροµικού συστήµατος και τον έλεγχο των
σχετικών κινδύνων αναλαµβάνουν ο διαχειριστής υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, καθένας για
το τµήµα του συστήµατος που εµπίπτει στην αρµοδιότητά του, επιβάλλοντάς τους την υποχρέωση:
αα) να εφαρµόζουν τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο
των κινδύνων τα οποία προβλέπονται στην περίπτωση
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58,
ββ) να εφαρµόζουν τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες,
γγ) να καταρτίζουν συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
ε) µε επιφύλαξη των διατάξεων για την αστική ευθύνη,
διασφαλίζει ότι ο διαχειριστής υποδοµής και κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση αναλαµβάνει την ευθύνη για το
τµήµα του συστήµατος που εµπίπτει στην αρµοδιότητά
του και για την ασφαλή λειτουργία του, συµπεριλαµβανοµένων της προµήθειας υλικού και της ανάθεσης υπηρεσιών έναντι των χρηστών, των πελατών, των οικείων
εργαζοµένων και άλλων παραγόντων που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
στ) καταρτίζει και δηµοσιεύει ετήσια σχέδια ασφάλει-

ας, στα οποία περιγράφονται τα προβλεπόµενα µέτρα
για την επίτευξη των ΚΣΑ, και
ζ) υποστηρίζει, όπου απαιτείται, το έργο του Οργανισµού όσον αφορά στην παρακολούθηση της ανάπτυξης
της ασφάλειας των σιδηροδρόµων σε ενωσιακό επίπεδο.
2. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής
υποδοµής:
α) εφαρµόζουν τα αναγκαία µέτρα για τον έλεγχο των
κινδύνων τα οποία προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 58, κατά περίπτωση, σε συνεργασία µεταξύ τους και µε άλλους παράγοντες,
β) λαµβάνουν υπόψη στα συστήµατα διαχείρισης της
ασφάλειας τους κινδύνους που συνδέονται µε τις δραστηριότητες άλλων παραγόντων και τρίτων,
γ) όπου απαιτείται, υποχρεώνουν, µέσω σύµβασης,
τους άλλους παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, των οποίων η δράση ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην ασφαλή λειτουργία του
σιδηροδροµικού συστήµατος, να εφαρµόζουν µέτρα ελέγχου των κινδύνων, και
δ) διασφαλίζουν ότι οι εργολάβοι τους εφαρµόζουν
µέτρα ελέγχου των κινδύνων µε την εφαρµογή των ΚΜΑ
για την παρακολούθηση διαδικασιών σύµφωνα µε τη
σχετική ΚΜΑ που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 58 και ότι αυτό προβλέπεται
ρητά σε συµβατικές ρυθµίσεις που θα δηµοσιοποιούνται
ύστερα από αίτηµα του Οργανισµού ή της Ρυθµιστικής
Αρχής Σιδηροδρόµων.
3. Με την επιφύλαξη της ευθύνης που φέρουν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής υποδοµής
κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι υπεύθυνοι για τη συντήρηση φορείς και κάθε άλλος παράγοντας µε πιθανό αντίκτυπο στην ασφαλή λειτουργία του
σιδηροδροµικού συστήµατος της Ελλάδας, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστών, εταιρειών συντήρησης,
κατόχων οχηµάτων, παρόχων υπηρεσιών, αναθετόντων
φορέων, µεταφορέων, αποστολέων, παραληπτών, φορτωτών, εκφορτωτών, υπεύθυνων πλήρωσης και κένωσης:
α) εφαρµόζουν τα αναγκαία µέτρα ελέγχου των κινδύνων, όπου απαιτείται, σε συνεργασία µε άλλους παράγοντες,
β) διασφαλίζουν ότι τα υποσυστήµατα, το λοιπό υλικό,
ο εξοπλισµός και οι υπηρεσίες που παρέχουν, πληρούν
τις ισχύουσες προϋποθέσεις και όρους χρήσης, προκειµένου να είναι δυνατή η ασφαλής χρήση τους από τις οικείες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ή και τον οικείο διαχειριστή υποδοµής.
4. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, ο διαχειριστής υποδοµής και κάθε παράγοντας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο οποίος εντοπίζει ή
ενηµερώνεται σχετικά µε κίνδυνο ασφάλειας οφειλόµενο σε ελάττωµα και κατασκευαστικές παρατυπίες ή δυσλειτουργίες τεχνικού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των δοµικών υποσυστηµάτων, οφείλουν, στα πλαίσια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους:
α) να λαµβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για
την αντιµετώπιση του εντοπισθέντος κινδύνου ασφάλειας,
β) να αναφέρουν τους εν λόγω κινδύνους στα οικεία
ενδιαφερόµενα µέρη, προκειµένου αυτά να λάβουν απαιτούµενα περαιτέρω διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των επιδόσεων ασφάλειας του σιδηροδροµικού συστήµατος. Ο Οργανισµός µπορεί να δηµιουργήσει ένα εργαλείο που θα διευκολύνει
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αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων παραγόντων, λαµβάνοντας υπόψη την ιδιωτική ζωή
των χρηστών, τα αποτελέσµατα µιας ανάλυσης κόστους/αποτελεσµατικότητας, καθώς και τις εφαρµογές
πληροφορικής και τα µητρώα που έχουν ήδη συσταθεί από τον Οργανισµό.
5. Σε περίπτωση ανταλλαγής οχηµάτων µεταξύ σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, όλοι οι εµπλεκόµενοι παράγοντες ανταλλάσσουν όλες τις σχετικές µε την ασφαλή
λειτουργία πληροφορίες, οι οποίες περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την κατάσταση και το ιστορικό του οικείου
οχήµατος, στοιχεία από τα αρχεία συντήρησης για σκοπούς ιχνηλασιµότητας, την ιχνηλασιµότητα των εργασιών φόρτωσης και τα δελτία αποστολής.
Άρθρο 57
Κοινοί δείκτες ασφάλειας («ΚΔΑ»)
(άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Προκειµένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της επίτευξης των ΚΣΑ και να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση
της γενικής εξέλιξης της σιδηροδροµικής ασφάλειας, το
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών συγκεντρώνει
πληροφορίες για τους ΚΔΑ µέσω της ετήσιας έκθεσης ασφάλειας της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, σύµφωνα µε το άρθρο 71.
2. Οι ΚΔΑ περιγράφονται στο παράρτηµα I του άρθρου
81 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 58
Κοινές µέθοδοι ασφάλειας («ΚΜΑ»)
(άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Οι ΚΜΑ περιγράφουν τον τρόπο αξιολόγησης των επιπέδων ασφάλειας, της επίτευξης των στόχων ασφάλειας και της συµµόρφωσης προς άλλες απαιτήσεις ασφάλειας κατά περίπτωση, ιδίως µέσω ανεξάρτητου οργανισµού αξιολόγησης µε την εκπόνηση και τον καθορισµό:
α) των µεθόδων αξιολόγησης και εκτίµησης των κινδύνων,
β) των µεθόδων αξιολόγησης της συµµόρφωσης προς
τις απαιτήσεις των πιστοποιητικών ασφάλειας και των εγκρίσεων ασφάλειας που εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 63 και 65,
γ) των µεθόδων εποπτείας που πρέπει να εφαρµόζει η
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων και των µεθόδων παρακολούθησης που πρέπει να εφαρµόζουν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, ο διαχειριστής υποδοµής και οι αρµόδιοι για τη συντήρηση φορείς,
δ) των µεθόδων αξιολόγησης του επιπέδου και των επιδόσεων ασφάλειας των φορέων λειτουργίας των σιδηροδρόµων σε εθνικό επίπεδο και σε ενωσιακό επίπεδο,
ε) των µεθόδων αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης, και
στ) κάθε άλλης µεθόδου, η οποία αφορά σε διαδικασία
του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας που χρειάζεται να εναρµονιστεί σε επίπεδο Ένωσης.
2. Οι ΚΜΑ αναθεωρούνται τακτικά, µε βάση την εµπειρία που αποκτάται από την εφαρµογή τους και µε βάση
τη συνολική εξέλιξη της ασφάλειας των σιδηροδρόµων
και µε σκοπό την εν γένει διατήρηση και, εφόσον είναι
εύλογα εφικτό, τη συνεχή βελτίωσή της.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, εγκρίνονται όλες οι αναγκαίες τροποποιήσεις στους εθνικούς κανόνες στο πλαίσιο
της θέσπισης των ΚΜΑ και των τροποποιήσεών τους.
Άρθρο 59
Κοινοί στόχοι ασφάλειας («ΚΣΑ»)
(άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Οι ΚΣΑ καθορίζουν τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας
που πρέπει να επιτυγχάνονται σε ολόκληρο το σύστηµα
και, όταν είναι εφικτό, στα διάφορα τµήµατα του σιδηροδροµικού συστήµατος στην Ελλάδα. Οι ΚΣΑ µπορεί να
συνίστανται σε κριτήρια αποδοχής κινδύνων ή στοχευόµενα επίπεδα ασφάλειας και λαµβάνουν υπόψη, συγκεκριµένα:
α) µεµονωµένους κινδύνους που αφορούν στους επιβάτες, εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού ή των εργολάβων, στους χρήστες των ισόπεδων διαβάσεων και άλλους και, µε την επιφύλαξη των υφιστάµενων εθνικών και διεθνών κανόνων περί ευθύνης,
µεµονωµένους κινδύνους που αφορούν σε άτοµα µη εξουσιοδοτηµένα να βρίσκονται σε σιδηροδροµικούς χώρους,
β) κινδύνους για την κοινωνία.
2. Οι ΚΣΑ αναθεωρούνται τακτικά, µε βάση τη συνολική εξέλιξη της ασφάλειας των σιδηροδρόµων. Οι αναθεωρηµένοι ΚΣΑ ανταποκρίνονται σε τοµείς προτεραιότητας στους οποίους η ασφάλεια επιβάλλεται να βελτιωθεί.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, εγκρίνεται κάθε αναγκαία
τροποποίηση των κανόνων ασφάλειας ώστε να επιτευχθούν τουλάχιστον οι ΚΣΑ, και αναθεωρηµένοι ΚΣΑ,
σύµφωνα µε τα προσαρτηµένα σε αυτούς χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης. Οι τροποποιήσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη στα ετήσια σχέδια ασφάλειας που προβλέπονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 56. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
κοινοποιεί αυτούς τους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 60.
Άρθρο 60
Εθνικοί κανόνες στον τοµέα της ασφάλειας
(άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Οι εθνικοί κανόνες ασφάλειας, που έχουν κοινοποιηθεί σύµφωνα µε το π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), ισχύουν εφόσον:
α) ανήκουν σε µία από τις κατηγορίες που προσδιορίζονται στο παράρτηµα II του άρθρου 81, και
β) συνάδουν µε το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως µε τις
ΤΠΔ, τους ΚΣΑ και τις ΚΜΑ, και
γ) δεν οδηγούν σε αυθαίρετες διακρίσεις ή σε συγκεκαλυµµένο περιορισµό των σιδηροδροµικών µεταφορών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Υποδοµής και γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, επανεξετάζονται οι εθνικοί κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και
µε όµοια απόφασή του καταργούνται :
α) εθνικοί κανόνες που δεν κοινοποιήθηκαν ή δεν πλη-
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ρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1,
β) εθνικοί κανόνες που έχουν καταστεί περιττοί λόγω
του δικαίου της Ένωσης και ιδίως των ΤΠΔ, ΚΣΑ και
ΚΜΑ.
Για τον σκοπό αυτόν, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών χρησιµοποιεί το µέσο διαχείρισης κανόνων
που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796 και µπορεί να ζητά από τον Οργανισµό να εξετάσει συγκεκριµένους κανόνες µε βάση τα
κριτήρια της παρούσας παραγράφου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Υποδοµής και γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, θεσπίζονται νέοι εθνικοί κανόνες σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο µόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) εφόσον οι κανόνες αφορούν υπάρχουσες µεθόδους
ασφάλειας που δεν καλύπτονται από ΚΜΑ,
β) όταν οι κανόνες λειτουργίας του σιδηροδροµικού
δικτύου δεν καλύπτονται ακόµη από ΤΠΔ,
γ) ως επείγον προληπτικό µέτρο, ιδίως ύστερα από ατύχηµα ή συµβάν,
δ) εφόσον απαιτείται αναθεώρηση ήδη κοινοποιηθέντος κανόνα,
ε) όταν οι κανόνες για τις απαιτήσεις, όσον αφορά στο
προσωπικό το οποίο εκτελεί κρίσιµα καθήκοντα στον τοµέα της ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένων κριτηρίων επιλογής, καλής φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης
και επαγγελµατικής κατάρτισης, δεν καλύπτονται ακόµη
από ΤΠΔ ή από τον ν. 3911/2011 (Α΄ 12).
4. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υποβάλλει
προς εξέταση τα σχέδια νέων εθνικών κανόνων στον
Οργανισµό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκαίρως και
µέσα στις προθεσµίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796, πριν
από την αναµενόµενη καθιέρωση του προτεινόµενου νέου κανόνα στο εθνικό νοµικό σύστηµα, αιτιολογώντας
την καθιέρωσή του, µέσω κατάλληλου συστήµατος πληροφορικής σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2016/796. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
µεριµνά να είναι το σχέδιο επαρκώς επεξεργασµένο, ώστε να µπορεί ο Οργανισµός να προβεί στην εξέτασή
του, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
5. Στην περίπτωση επειγόντων προληπτικών µέτρων,
το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Υποδοµής και γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, µπορεί να εγκρίνει και να
εφαρµόζει νέο κανόνα αµέσως. Ο εν λόγω κανόνας κοινοποιείται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 27
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796 και µε την επιφύλαξη της
αξιολόγησης του Οργανισµού σύµφωνα µε τις παρ. 1, 2
και 5 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
6. Αν ο Οργανισµός λάβει γνώση για κοινοποιηµένο ή
µη εθνικό κανόνα, ο οποίος είτε έχει καταστεί περιττός,
είτε είναι σε σύγκρουση µε τις ΚΜΑ ή οποιοδήποτε άλλο
µέρος του δικαίου της Ένωσης που εκδόθηκε µετά την εφαρµογή του σχετικού εθνικού κανόνα, εφαρµόζεται η
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
7. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών κοινοποιεί
στον Οργανισµό και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους εθνικούς κανόνες που υιοθετεί. Χρησιµοποιεί το κατάλληλο σύστηµα πληροφορικής σύµφωνα µε το άρθρο 27 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796. Το Υπουργείο Υποδοµών και

Μεταφορών µεριµνά ώστε οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες
να είναι εύκολα προσβάσιµοι, κοινής χρήσης και διατυπωµένοι µε όρους κατανοητούς από όλους τους ενδιαφεροµένους. Μπορεί να ζητηθεί από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τους εθνικούς κανόνες.
8. Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να
αποφασίσει να µην κοινοποιήσει κανόνες και περιορισµούς αυστηρά τοπικού χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διαχειριστής υποδοµής αναφέρει τους εν λόγω κανόνες και περιορισµούς στα µητρώα υποδοµής που
αναφέρονται στο άρθρο 47 ή υποδεικνύει στη δήλωση
δικτύου, που αναφέρεται στο άρθρο 27 του ν. 4408/2016,
όπου δηµοσιεύονται οι εν λόγω κανόνες και περιορισµοί.
9. Οι εθνικοί κανόνες, που κοινοποιούνται βάσει του
παρόντος άρθρου, δεν υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης του π.δ. 81/2018 (Α΄ 151).
10. Τα σχέδια εθνικών κανόνων και οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες υποβάλλονται προς εξέταση από τον Οργανισµό σύµφωνα µε τις διαδικασίες των άρθρων 25 και 26
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
11. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, οι εθνικοί
κανόνες που δεν έχουν κοινοποιηθεί βάσει του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τους σκοπούς του παρόντος νόµου.
Άρθρο 61
Συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας
(άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Ο διαχειριστής υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις θεσπίζουν τα αντίστοιχα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας, προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι
το σιδηροδροµικό σύστηµα µπορεί να επιτύχει τουλάχιστον τους ΚΣΑ, ότι συνάδει µε τις απαιτήσεις ασφάλειας
που θεσπίζονται στο πλαίσιο των ΤΠΔ και ότι εφαρµόζονται τα σχετικά µέρη των ΚΜΑ και οι κοινοποιούµενοι
σύµφωνα µε το άρθρο 60 εθνικοί κανόνες.
2. Παρέχεται τεκµηρίωση για όλα τα τµήµατα του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, η οποία περιγράφει κυρίως την κατανοµή των αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο
της οργάνωσης του διαχειριστή υποδοµής ή της σιδηροδροµικής επιχείρησης. Υποδεικνύει, επιπλέον, πώς διασφαλίζεται από τη διαχείριση ο έλεγχος στα διάφορα επίπεδα, πώς συµµετέχει το προσωπικό και οι εκπρόσωποί του σε όλα τα επίπεδα και πώς διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας. Εξασφαλίζεται η σαφής δέσµευση στη συνεκτική
εφαρµογή γνώσεων και µεθόδων των ανθρώπινων παραγόντων. Μέσω του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, ο διαχειριστής υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις προωθούν µια νοοτροπία αµοιβαίας εµπιστοσύνης, καλής πίστης και µάθησης, όπου το προσωπικό
παροτρύνεται να συµβάλει στην ανάπτυξη της ασφάλειας, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα.
3. Το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας περιέχει τα
εξής βασικά στοιχεία:
α) πολιτική ασφάλειας εγκεκριµένη από τον διευθύνοντα σύµβουλο του οργανισµού και κοινοποιηµένη σε όλο
το προσωπικό,
β) ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους του οργανισµού
για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ασφάλειας, καθώς και σχέδια και διαδικασίες επίτευξης των στόχων,
γ) διαδικασίες για τη συµµόρφωση προς τα υφιστάµε-
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να, νέα και τροποποιηµένα τεχνικά και λειτουργικά πρότυπα ή άλλες προϋποθέσεις σχετικές µε προδιαγραφές
που θεσπίζονται βάσει των ΤΠΔ, των εθνικών κανόνων
που αναφέρονται στο άρθρο 60 και στο παράρτηµα II του
άρθρου 81, άλλων σχετικών κανόνων ή αποφάσεων των
αρχών,
δ) διαδικασίες µε στόχο την εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς τα πρότυπα και άλλες προϋποθέσεις σχετικές µε προδιαγραφές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισµού και των λειτουργιών,
ε) διαδικασίες και µεθόδους προσδιορισµού των κινδύνων, αξιολόγησης των κινδύνων και εφαρµογής µέτρων
ελέγχου των κινδύνων κάθε φορά που, λόγω µεταβολής
των όρων εκµετάλλευσης ή της εισαγωγής νέου υλικού,
δηµιουργούνται νέοι κίνδυνοι για την υποδοµή ή τη διασύνδεση ανθρώπου-µηχανής-οργανισµού,
στ) εξασφάλιση προγραµµάτων κατάρτισης του προσωπικού και συστηµάτων, τα οποία διασφαλίζουν ότι διατηρείται η επάρκεια προσόντων του προσωπικού και εκτελούνται αναλόγως τα σχετικά καθήκοντα, συµπεριλαµβανοµένων ρυθµίσεων σχετικά µε την καλή φυσική
και ψυχολογική κατάσταση,
ζ) ρυθµίσεις για την παροχή επαρκούς πληροφόρησης
στο πλαίσιο του οργανισµού και, όπου απαιτείται, µεταξύ οργανισµών του σιδηροδροµικού συστήµατος,
η) διαδικασίες και µορφότυπους για την τεκµηρίωση
των πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια και καθορισµό διαδικασίας ελέγχου της µορφής των ζωτικής σηµασίας πληροφοριών ασφάλειας,
θ) διαδικασίες για την εξασφάλιση της αναφοράς, διερεύνησης και ανάλυσης ατυχηµάτων, συµβάντων, στοιχείων αποσοβηθέντων ατυχηµάτων και άλλων επικίνδυνων περιστατικών, καθώς και της λήψης των απαραίτητων προληπτικών µέτρων,
ι) εξασφάλιση σχεδίων δράσης, προειδοποίησης, καθώς και πληροφόρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα οποία έχουν συµφωνηθεί µε τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές,
ια) διατάξεις για περιοδικούς εσωτερικούς ελέγχους
του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας.
Ο διαχειριστής υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις περιλαµβάνουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για να καλυφθούν οι κίνδυνοι ασφάλειας, σύµφωνα µε την αξιολόγηση κινδύνων που απορρέουν από τη δραστηριότητά τους.
4. Το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας είναι προσαρµοσµένο στο είδος, στην έκταση, στον τόπο παροχής της υπηρεσίας και άλλες συνθήκες της επιδιωκόµενης δραστηριότητας. Διασφαλίζει τον έλεγχο όλων των
κινδύνων που συνδέονται µε τη δραστηριότητα του διαχειριστή υποδοµής ή της σιδηροδροµικής επιχείρησης,
συµπεριλαµβανοµένων της παροχής συντήρησης, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 66, του υλικού και της χρήσης εργολάβων. Με την επιφύλαξη των ισχυόντων εθνικών και
διεθνών κανόνων περί ευθύνης, το σύστηµα διαχείρισης
της ασφάλειας λαµβάνει επίσης υπόψη, οσάκις ενδείκνυται και είναι εύλογο, τους κινδύνους που προκύπτουν
από τις δραστηριότητες άλλων παραγόντων αναφεροµένων στο άρθρο 56.
5. Στο σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας του διαχειριστή υποδοµής λαµβάνονται υπόψη οι συνέπειες της
εκµετάλλευσης του δικτύου από διάφορες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και προβλέπεται ότι όλες οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις µπορούν να ασκούν τις δραστηριότη-

τές τους σύµφωνα µε τις ΤΠΔ και τους εθνικούς κανόνες, καθώς και σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο πιστοποιητικό ασφάλειας που έχουν λάβει.
Τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας αναπτύσσονται µε στόχο τον συντονισµό των διαδικασιών έκτακτης
ανάγκης του διαχειριστή υποδοµής µε όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην
υποδοµή του και µε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ώστε να διευκολύνεται η ταχεία παρέµβαση των σωστικών
συνεργείων, καθώς και µε οποιοδήποτε άλλο µέρος εµπλέκεται σε µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όσον αφορά τις διασυνοριακές υποδοµές, η συνεργασία ανάµεσα στους σχετικούς διαχειριστές υποδοµής διευκολύνει
τον απαραίτητο συντονισµό και την ετοιµότητα των αρµόδιων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και στις δύο πλευρές των συνόρων.
Ύστερα από σοβαρό ατύχηµα, η σιδηροδροµική επιχείρηση παρέχει βοήθεια στα θύµατα βοηθώντας τα σε διαδικασίες καταγγελίας δυνάµει ενωσιακού δικαίου, ιδίως
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2007 (L 315), µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων άλλων µερών. Η βοήθεια αυτή χρησιµοποιεί διαύλους επικοινωνίας µε τις οικογένειες των θυµάτων και περιλαµβάνει ψυχολογική υποστήριξη για τα θύµατα ατυχηµάτων και τις οικογένειές τους.
6. Πριν από τις 31 Μαΐου κάθε έτους, ο διαχειριστής υποδοµής και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ετήσια έκθεση
ασφάλειας για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Η
εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει:
α) πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης στον τοµέα της ασφάλειας και για τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων ασφάλειας,
β) αναφορά για την κατάρτιση των εθνικών δεικτών ασφάλειας και των ΚΔΑ που αναφέρονται στο άρθρο 57,
εφόσον είναι συναφείς µε την επιχείρηση που υποβάλλει την έκθεση,
γ) τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου ασφάλειας,
δ) παρατηρήσεις για ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες
των σιδηροδροµικών υπηρεσιών και της διαχείρισης της
υποδοµής που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τη Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων, συµπεριλαµβανοµένης σύνοψης
των πληροφοριών που παρέχονται από τους σχετικούς
παράγοντες σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 56 και
ε) έκθεση για την εφαρµογή των σχετικών ΚΜΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 62
Ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας
(άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, η πρόσβαση
στη σιδηροδροµική υποδοµή επιτρέπεται µόνο σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, που έχει εκδοθεί από τον Οργανισµό, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 έως 7 ή από τη
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων σύµφωνα µε την παράγραφο 8.
Με το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας αποδεικνύεται
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ότι η οικεία σιδηροδροµική επιχείρηση έχει θεσπίσει σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας και ότι είναι σε θέση να
λειτουργεί µε ασφάλεια στον τόπο στον οποίο σκοπεύει
να παρέχει τις υπηρεσίες της.
2. Στην αίτησή της για έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού
ασφάλειας, η σιδηροδροµική επιχείρηση προσδιορίζει το
είδος και την έκταση των καλυπτόµενων σιδηροδροµικών µεταφορών και τον προβλεπόµενο τόπο παροχής
της υπηρεσίας.
3. Η αίτηση για έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος περιλαµβάνει
έγγραφα που αποδεικνύουν ότι:
α) η σιδηροδροµική επιχείρηση εφαρµόζει σύστηµα
διαχείρισης της ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 61 και
ότι πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις ΤΠΔ, τις
ΚΜΑ και τους ΚΣΑ και σε άλλες σχετικές νοµοθετικές
διατάξεις, ώστε να ελέγχει τους κινδύνους και να παρέχει ασφαλείς µεταφορές στο δίκτυο,
β) όταν συντρέχει περίπτωση, η σιδηροδροµική επιχείρηση πληροί τις απαιτήσεις των οικείων εθνικών κανόνων που κοινοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 60.
Η εν λόγω αίτηση και οι πληροφορίες σχετικά µε όλες
τις αιτήσεις, τα στάδια των σχετικών διαδικασιών και το
αποτέλεσµά τους, καθώς και, κατά περίπτωση, τα αιτήµατα και τις αποφάσεις του τµήµατος προσφυγών, υποβάλλονται µέσω της «υπηρεσίας µιας στάσης» που αναφέρεται στο άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
4. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 8, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εκδίδει το ενιαίο
πιστοποιητικό ασφάλειας ή ενηµερώνει τον αιτούντα
σχετικά µε την απορριπτική του απόφαση µέσα σε προκαθορισµένο και εύλογο χρονικό διάστηµα και, σε κάθε
περίπτωση, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από
την υποβολή εκ µέρους του αιτούντος όλων των απαιτούµενων πληροφοριών και συµπληρωµατικών πληροφοριών που έχουν ζητηθεί. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 8, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εφαρµόζει
τις πρακτικές ρυθµίσεις για τη διαδικασία πιστοποίησης,
οι οποίοι ορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Ο Οργανισµός εκδίδει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις µε τόπο παροχής
της υπηρεσίας σε ένα ή περισσότερα κράτη - µέλη. Για
την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού, ο Οργανισµός:
α) αξιολογεί τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και
β) παραπέµπει άµεσα τον φάκελο της σιδηροδροµικής
επιχείρησης στο σύνολό του στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων και στις λοιπές εθνικές αρχές ασφάλειας
στην αρµοδιότητα των οποίων εµπίπτει ο προβλεπόµενος τόπος παροχής της υπηρεσίας, προς αξιολόγηση
των στοιχείων που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω αξιολόγησης, ο Οργανισµός
ή η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εξουσιοδοτούνται
να επισκέπτονται και να επιθεωρούν τους χώρους της σιδηροδροµικής επιχείρησης και να διενεργούν ελέγχους,
ενώ επίσης µπορούν να ζητούν σχετικές συµπληρωµατικές πληροφορίες. Ο Οργανισµός και η Ρυθµιστική Αρχή
Σιδηροδρόµων συντονίζουν την οργάνωση των εν λόγω
επισκέψεων, ελέγχων και επιθεωρήσεων.
6. Εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή αίτησης για
ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, ο Οργανισµός ενηµερώνει τη σιδηροδροµική επιχείρηση ότι ο φάκελος είναι

πλήρης ή ζητεί την παροχή σχετικών συµπληρωµατικών
πληροφοριών εντός εύλογης προθεσµίας. Όσον αφορά
στην πληρότητα, στη συνάφεια και στη συνοχή του φακέλου, ο Οργανισµός µπορεί επίσης να αξιολογεί τα
στοιχεία που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Ο Οργανισµός λαµβάνει πλήρως υπόψη τις, δυνάµει
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αξιολογήσεις
προτού λάβει την απόφασή του σχετικά µε την έκδοση
του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.
Ο Οργανισµός αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη
για τυχόν ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας τα οποία εκδίδει.
7. Όταν ο Οργανισµός διαφωνεί µε αρνητική αξιολόγηση διεξαχθείσα από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5,
ενηµερώνει τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, αιτιολογώντας τη διαφωνία του. Ο Οργανισµός και η Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων συνεργάζονται µε σκοπό να συµφωνήσουν σε αµοιβαία αποδεκτή αξιολόγηση. Εφόσον
απαιτείται, ο Οργανισµός και η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορούν να αποφασίσουν στη διαδικασία αυτή
να συµµετέχει και η σιδηροδροµική επιχείρηση. Αν δεν
επιτευχθεί αµοιβαία αποδεκτή αξιολόγηση εντός ενός
(1) µηνός αφότου ο Οργανισµός ενηµέρωσε τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων σχετικά µε τη διαφωνία του, ο
Οργανισµός λαµβάνει την οριστική του απόφαση εκτός
αν η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων έχει παραπέµψει
το ζήτηµα προς διαιτησία στην Επιτροπή Προσφυγών, η
οποία συγκροτείται δυνάµει του άρθρου 55 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796. Η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίζει αν θα επιβεβαιώσει το σχέδιο απόφασης του Οργανισµού εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή του αιτήµατος της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων.
Αν η Επιτροπή Προσφυγών συµφωνεί µε τον Οργανισµό, ο Οργανισµός λαµβάνει αµελλητί την απόφασή του.
Αν η Επιτροπή Προσφυγών συµφωνεί µε την αρνητική
αξιολόγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, ο
Οργανισµός χορηγεί ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας µε
τόπο παροχής υπηρεσίας από τον οποίο εξαιρούνται τα
τµήµατα του δικτύου, τα οποία έλαβαν αρνητική αξιολόγηση.
Όταν ο Οργανισµός διαφωνεί µε θετική αξιολόγηση
διεξαχθείσα από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων
σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του
παρόντος άρθρου, ενηµερώνει τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, αιτιολογώντας τη διαφωνία του. Ο Οργανισµός και η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων συνεργάζονται µε σκοπό να συµφωνήσουν σε αµοιβαία αποδεκτή
αξιολόγηση. Εφόσον απαιτείται, ο Οργανισµός και η
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορούν να αποφασίσουν στη διαδικασία αυτή να συµµετέχει και ο αιτών. Αν
δεν συµφωνείται αµοιβαία αποδεκτή αξιολόγηση εντός
χρονικού διαστήµατος ενός (1) µηνός, αφότου ο Οργανισµός ενηµέρωσε τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων
σχετικά µε τη διαφωνία του, ο Οργανισµός λαµβάνει την
οριστική του απόφαση.
8. Όταν ο τόπος παροχής των υπηρεσιών περιορίζεται
εντός της Ελλάδας, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων
µπορεί, υπ' ευθύνη της και ύστερα από αίτηµα του αιτούντος, να εκδώσει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας. Για
την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αξιολογεί τον φάκελο σε σχέση µε όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του πα-
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ρόντος άρθρου και εφαρµόζονται οι πρακτικές ρυθµίσεις
που θα οριστούν στην εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αξιολόγησης,
η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εξουσιοδοτείται να επισκέπτεται και να επιθεωρεί τους χώρους της σιδηροδροµικής επιχείρησης και να διενεργεί ελέγχους. Εντός
χρονικού διαστήµατος ενός (1) µηνός από την παραλαβή
της αίτησης, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ενηµερώνει τον αιτούντα ότι ο φάκελος είναι πλήρης ή ζητεί σχετικές συµπληρωµατικές πληροφορίες. Το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ισχύει επίσης χωρίς επέκταση του
τόπου παροχής των υπηρεσιών για τις σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις που εκτελούν δροµολόγια στους σταθµούς
γειτονικών κρατών - µελών µε παρόµοια χαρακτηριστικά
δικτύου και παρόµοιους κανόνες λειτουργίας, όταν οι
σταθµοί αυτοί βρίσκονται κοντά στα σύνορα, ύστερα από
διαβούλευση µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές ασφάλειας.
Η διαβούλευση αυτή µπορεί να διενεργείται κατά περίπτωση ή να προβλέπεται σε διασυνοριακή συµφωνία µεταξύ των κρατών - µελών ή των εθνικών αρχών ασφάλειας.
Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας τα οποία εκδίδει.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διαχειριστή υποδοµής και γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, επιτρέπεται σε φορείς τρίτης χώρας να αφικνούνται σε σταθµό της Ελλάδας, ο οποίος προορίζεται
για τις διασυνοριακές υπηρεσίες και βρίσκεται κοντά στα
σύνορα της Ελλάδας, χωρίς να απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας µέσω:
α) διασυνοριακής συµφωνίας µεταξύ της Ελλάδας και
της γειτονικής τρίτης χώρας ή
β) συµβατικών ρυθµίσεων µεταξύ του φορέα της τρίτης χώρας και της σιδηροδροµικής επιχείρησης που κατέχει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας ή του διαχειριστή
υποδοµής που κατέχει έγκριση ασφάλειας προκειµένου
να εκµεταλλεύεται το δίκτυο, µε την προϋπόθεση ότι οι
παράµετροι ασφάλειας των εν λόγω ρυθµίσεων αποτυπώνονται δεόντως στο σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειάς τους.
10. Τα ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας προσδιορίζουν
το είδος και την έκταση των καλυπτόµενων σιδηροδροµικών υπηρεσιών και τον τόπο παροχής τους. Μπορεί επίσης να καλύπτουν παρακαµπτήριες γραµµές που ανήκουν στη σιδηροδροµική επιχείρηση, εφόσον αυτές περιλαµβάνονται στο σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας της επιχείρησης.
11. Κάθε απόφαση για την απόρριψη αίτησης έκδοσης
ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή για την εξαίρεση
τµήµατος του δικτύου λόγω αρνητικής αξιολόγησης
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου είναι δεόντως αιτιολογηµένη. Ο αιτών µπορεί, εντός ενός
(1) µηνός από την παραλαβή της απόφασης, να ζητήσει
από τον Οργανισµό ή τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, ανάλογα µε την περίπτωση, να αναθεωρήσει την απόφαση. Ο Οργανισµός ή η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων διαθέτει προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος αναθεώρησης για να επιβεβαιώσει ή να ανακαλέσει την απόφαση.
Αν επιβεβαιωθεί η απορριπτική απόφαση του Οργανισµού, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επι-

τροπής Προσφυγών που ορίζεται στο άρθρο 55 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/796.
Αν επιβεβαιωθεί η απορριπτική απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στα ένδικα βοηθήµατα του άρθρου 34 του ν.
3891/2010.
12. Το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, που εκδόθηκε
είτε από τον Οργανισµό είτε από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων δυνάµει του παρόντος άρθρου, ανανεώνεται ύστερα από αίτηµα της σιδηροδροµικής επιχείρησης,
ανά διαστήµατα, τα οποία δεν υπερβαίνουν την πενταετία. Αναπροσαρµόζεται εν όλω ή εν µέρει σε περίπτωση
ουσιαστικής µεταβολής του είδους ή της έκτασης της υπηρεσίας.
13. Αν ο αιτών κατέχει ήδη ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 5
έως 7 του παρόντος άρθρου, και επιθυµεί να επεκτείνει
τον τόπο παροχής των υπηρεσιών του ή αν κατέχει ήδη
ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας εκδοθέν σύµφωνα µε
την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου και επιθυµεί να
επεκτείνει τον τόπο παροχής των υπηρεσιών του σε άλλο κράτος - µέλος, συµπληρώνει το φάκελο µε τα σχετικά έγγραφα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αναφορικά µε τον νέο τόπο παροχής της υπηρεσίας. Η σιδηροδροµική επιχείρηση υποβάλλει τον φάκελο στον
Οργανισµό ο οποίος, αφού ακολουθήσει τις προβλεπόµενες στις παραγράφους 4 έως 7 του παρόντος άρθρου
διαδικασίες, εκδίδει αναπροσαρµοσµένο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, το οποίο καλύπτει το διευρυµένο
πεδίο παροχής της υπηρεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση,
λαµβάνει χώρα διαβούλευση µόνο µε τις εθνικές αρχές
ασφάλειας τις οποίες αφορά η επέκταση της υπηρεσίας
για τον σκοπό της αξιολόγησης του φακέλου όπως προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Αν η σιδηροδροµική επιχείρηση έχει λάβει ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε
την παρ. 8 του παρόντος άρθρου και επιθυµεί την επέκταση του τόπου παροχής της υπηρεσίας εντός της Ελλάδας, συµπληρώνει το φάκελο µε τα σχετικά έγγραφα
που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου όσον αφορά τον νέο τόπο παροχής της υπηρεσίας. Υποβάλλει τον φάκελο, µέσω της υπηρεσίας µιας στάσης
που αναφέρεται στο άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/796, στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, η οποία,
αφού ακολουθήσει τις προβλεπόµενες στην παράγραφο
8 του παρόντος άρθρου διαδικασίες, εκδίδει αναπροσαρµοσµένο ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, το οποίο καλύπτει το διευρυµένο πεδίο παροχής της υπηρεσίας.
14. Ο Οργανισµός και η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί να απαιτήσουν την αναθεώρηση των ενιαίων
πιστοποιητικών ασφάλειας που έχουν εκδώσει σε περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στο ρυθµιστικό πλαίσιο ασφάλειας.
15. Ο Οργανισµός ενηµερώνει τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων και οπωσδήποτε εντός δύο (2) εβδοµάδων
από την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.
Ο Οργανισµός ενηµερώνει πάραυτα τη Ρυθµιστική Αρχή
Σιδηροδρόµων σε περίπτωση ανανέωσης, τροποποίησης
ή ανάκλησης ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Δηλώνει την επωνυµία και τη διεύθυνση της σιδηροδροµικής
επιχείρησης, την ηµεροµηνία έκδοσης, το είδος, την έκταση, τη διάρκεια ισχύος και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας του ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας και, σε
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περίπτωση ανάκλησης, τους λόγους της απόφασής του.
Όταν πρόκειται για ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας που
έχουν εκδοθεί από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων,
τα αυτά στοιχεία παρέχονται από την Ρυθµιστική Αρχή
Σιδηροδρόµων στον Οργανισµό εντός της αυτής προθεσµίας.
Άρθρο 63
Συνεργασία µεταξύ του Οργανισµού
και της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων
(άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Για τους σκοπούς των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 62, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων συνάπτει
συµφωνίες συνεργασίας µε τον Οργανισµό, σύµφωνα µε
το άρθρο 76 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796. Οι συµφωνίες συνεργασίας είναι ειδικές συµφωνίες ή συµφωνίες πλαίσιο και περιλαµβάνουν τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ή περισσότερες εθνικές αρχές ασφάλειας. Οι
συµφωνίες συνεργασίας περιέχουν λεπτοµερειακή περιγραφή καθηκόντων και τους όρους των αναµενόµενων
αποτελεσµάτων, τις προθεσµίες επίτευξής τους και τον
επιµερισµό των τελών που οφείλει να καταβάλει ο αιτών.
2. Οι συµφωνίες συνεργασίας µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν ειδικές συµφωνίες συνεργασίας στην περίπτωση δικτύων, που απαιτούν συγκεκριµένη εµπειρογνωµοσύνη, λόγω γεωγραφικών ή ιστορικών λόγων, µε
στόχο τη µείωση της διοικητικής επιβάρυνσης και του
κόστους για τον αιτούντα. Στην περίπτωση δικτύων που
είναι αποµονωµένα από το υπόλοιπο ενωσιακό σιδηροδροµικό σύστηµα, αυτές οι ειδικές συµφωνίες συνεργασίας είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν τη δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, όταν αυτό είναι αναγκαίο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική και αναλογική κατανοµή των πόρων για την
πιστοποίηση. Οι εν λόγω συµφωνίες συνεργασίας συνάπτονται ήδη πριν ο Οργανισµός αναλάβει καθήκοντα πιστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.
Άρθρο 64
Έγκριση ασφάλειας του διαχειριστή υποδοµής
(άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Για να έχει το δικαίωµα να διαχειρίζεται και να εκµεταλλεύεται την εθνική σιδηροδροµική υποδοµή, ο διαχειριστής υποδοµής λαµβάνει έγκριση ασφάλειας από τη
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων.
Η έγκριση ασφάλειας περιλαµβάνει άδεια, που επιβεβαιώνει την αποδοχή των µέτρων που έχουν ληφθεί µε
το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας του διαχειριστή
υποδοµής, όπως ορίζεται στο άρθρο 61, και περιλαµβάνει τις διαδικασίες και τις διατάξεις που πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές απαραίτητες για τον ασφαλή
σχεδιασµό, συντήρηση και λειτουργία της σιδηροδροµικής υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένης, εφόσον παρίσταται ανάγκη, της συντήρησης και λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου της κυκλοφορίας και της σηµατοδότησης.
Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων επεξηγεί τις απαιτήσεις για τις εγκρίσεις ασφάλειας και τα απαιτούµενα
έγγραφα, όταν κρίνεται σκόπιµο, µε τη µορφή εγγράφου
οδηγιών για την υποβολή αιτήσεων.

2. Η έγκριση ασφάλειας ισχύει για πέντε (5) έτη και ανανεώνεται ύστερα από αίτηση του διαχειριστή της υποδοµής. Κάθε φορά που πραγµατοποιούνται ουσιώδεις
µεταβολές στα υποσυστήµατα υποδοµής, σηµατοδότησης ή ενέργειας ή στις αρχές της λειτουργίας και συντήρησής τους, η εν λόγω έγκριση αναθεωρείται, εν µέρει ή
στο σύνολό της. Ο διαχειριστής της υποδοµής ενηµερώνει αµελλητί τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων για τις
µεταβολές αυτές.
Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί να απαιτήσει
την αναθεώρηση της έγκρισης ασφάλειας ύστερα από
ουσιαστικές µεταβολές του ρυθµιστικού πλαισίου ασφάλειας.
3. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων λαµβάνει απόφαση σχετικά µε αίτηση χορήγησης έγκρισης ασφάλειας αµελλητί και το αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από
την υποβολή όλων των απαιτούµενων πληροφοριών και
συµπληρωµατικών πληροφοριών από τον αιτούντα.
4. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ενηµερώνει τον
Οργανισµό αµελλητί και το αργότερο εντός δύο (2) εβδοµάδων για τις εγκρίσεις ασφάλειας που έχουν εκδοθεί, ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή ανακληθεί. Γνωστοποιεί
το όνοµα και τη διεύθυνση του διαχειριστή υποδοµής,
την ηµεροµηνία έκδοσης, το πεδίο και την περίοδο ισχύος της έγκρισης ασφάλειας και, σε περίπτωση ανάκλησης, τους λόγους της απόφασής της.
5. Στην περίπτωση διασυνοριακής υποδοµής, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων συνεργάζεται µε τις αρµόδιες
αρχές ασφάλειας των κρατών µελών για την έκδοση των
εγκρίσεων ασφάλειας.
Άρθρο 65
Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κατάρτισης
(άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής
υποδοµής, καθώς και το προσωπικό τους που επιτελεί
κρίσιµα καθήκοντα ασφάλειας έχουν χωρίς διακρίσεις
δικαίωµα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις κατάρτισης
των µηχανοδηγών και του προσωπικού των αµαξοστοιχιών, εφόσον η κατάρτιση αυτή είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση δροµολογίων στο δίκτυό τους.
2. Το προσωπικό των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων
και του διαχειριστή υποδοµής, το οποίο επιτελεί κρίσιµα
καθήκοντα ασφάλειας, ορίζεται στο οικείο σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας και σύµφωνα µε τις διατάξεις
της ΤΠΔ για το υποσύστηµα «διεξαγωγή και διαχείριση
της κυκλοφορίας».
Η κατάρτιση του προσωπικού του διαχειριστή υποδοµής και των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, που εκτελεί
κρίσιµα καθήκοντα ασφάλειας, παρέχεται από τον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.). Ο Ο.Σ.Ε.
Α.Ε. οργανώνει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία, και παρέχει αυτήν έναντι αµοιβής προς όλους τους ενδιαφεροµένους, χωρίς διακρίσεις, χορηγώντας την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς
παρακολούθησης.
Οι υπηρεσίες κατάρτισης περιλαµβάνουν εκπαίδευση
για τις απαραίτητες γνώσεις, κανόνες και διαδικασίες
λειτουργίας, τη σηµατοδότηση και το σύστηµα ελέγχου χειρισµού, καθώς και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
που ισχύουν για τα εκτελούµενα δροµολόγια. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης καταρτίζεται από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
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και υποβάλλεται, όπως και το πρόγραµµα των εξετάσεων, προς έγκριση στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων
στην αρχή κάθε έτους.
3. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων διασφαλίζει ότι οι
υπηρεσίες κατάρτισης πληρούν αντιστοίχως τις απαιτήσεις του ν. 3911/2011 , των ΤΠΔ ή των εθνικών κανόνων,
που προβλέπονται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 60.
Με απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την πιστοποίηση του προσωπικού που εκτελεί κρίσιµα καθήκοντα ασφάλειας, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της
παρούσας.
4. Ο διαχειριστής υποδοµής, διαθέτει τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες κατάρτισης σε όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις χωρίς διακρίσεις, µε εύλογο κόστος, το οποίο περιλαµβάνει ένα περιθώριο κέρδους.
5. Κατά την πρόσληψη νέων µηχανοδηγών, προσωπικού επί των αµαξοστοιχιών και προσωπικού, που είναι επιφορτισµένο µε κρίσιµα καθήκοντα ασφάλειας, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις µπορούν να λαµβάνουν υπόψη
κατάρτιση, προσόντα και εµπειρία που έχουν αποκτηθεί
στο παρελθόν από άλλες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις.
Για τον σκοπό αυτόν, τα εν λόγω µέλη του προσωπικού
έχουν δικαίωµα πρόσβασης, λήψης αντιγράφων και γνωστοποίησης αναφορικά µε όλα τα έγγραφα που πιστοποιούν την κατάρτιση, τα προσόντα και την εµπειρία
τους.
6. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και ο διαχειριστής
υποδοµής ευθύνονται για το επίπεδο της κατάρτισης και
των προσόντων του προσωπικού τους που επιτελεί βασική εργασία ασφάλειας.
Άρθρο 66
Συντήρηση οχηµάτων
(άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Για κάθε όχηµα, πριν χρησιµοποιηθεί στο δίκτυο, υπάρχει φορέας υπεύθυνος για τη συντήρησή του και ο
φορέας αυτός καταχωρίζεται στο µητρώο οχηµάτων
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του παρόντος νόµου.
2. Με την επιφύλαξη της ευθύνης των σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων και του διαχειριστή υποδοµής για την ασφαλή λειτουργία των αµαξοστοιχιών σύµφωνα µε το
άρθρο 56 του παρόντος νόµου, ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας εξασφαλίζει ότι τα οχήµατα, για τη συντήρηση των οποίων είναι υπεύθυνος, βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση κυκλοφορίας. Για τον σκοπό αυτόν, ο
υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας θεσπίζει σύστηµα
συντήρησης για τα εν λόγω οχήµατα και µέσω του συστήµατος αυτού:
α) διασφαλίζει ότι τα οχήµατα συντηρούνται σύµφωνα
µε το βιβλίο συντήρησης κάθε οχήµατος και τις ισχύουσες απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων
συντήρησης και των σχετικών διατάξεων ΤΠΔ,
β) εφαρµόζει τις απαραίτητες µεθόδους αξιολόγησης
και εκτίµησης των κινδύνων που καθορίζονται στις ΚΜΑ,
όπως αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 58 κατά περίπτωση σε συνεργασία µε άλλους παράγοντες,
γ) διασφαλίζει ότι οι εργολάβοι τους εφαρµόζουν µέ-

τρα ελέγχου των κινδύνων µε την εφαρµογή της ΚΜΑ
για την παρακολούθηση διαδικασιών που αναφέρεται
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 και
ότι αυτό προβλέπεται ρητά σε συµβατικές ρυθµίσεις που
θα δηµοσιοποιούνται ύστερα από αίτηµα του Οργανισµού ή της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων,
δ) διασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα των δραστηριοτήτων συντήρησης.
3. Το σύστηµα συντήρησης συνίσταται στις εξής λειτουργίες:
α) λειτουργία διαχείρισης για την εποπτεία και το συντονισµό των λειτουργιών συντήρησης που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως δ΄ και για τη διασφάλιση
της κατάστασης ασφαλούς λειτουργίας του οχήµατος
στο σιδηροδροµικό σύστηµα,
β) λειτουργία ανάπτυξης σε θέµατα συντήρησης, στο
πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιείται η διαχείριση της
τεκµηρίωσης που αφορά τη συντήρηση, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης της διάταξης, µε βάση το σχεδιασµό και τα λειτουργικά δεδοµένα, καθώς και µε βάση
τις επιδόσεις και την αποκτώµενη εµπειρία,
γ) λειτουργία διαχείρισης της συντήρησης του στόλου
για τη διαχείριση της απόσυρσης οχήµατος για συντήρηση και της επαναφοράς του σε λειτουργία µετά τη συντήρηση,
δ) λειτουργία πραγµατοποίησης της συντήρησης για
την πραγµατοποίηση της απαιτούµενης τεχνικής συντήρησης οχήµατος ή τµηµάτων αυτού, συµπεριλαµβανοµένης της τεκµηρίωσης για τη διάθεση σε λειτουργία.
Ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας ασκεί ο ίδιος
τη λειτουργία διαχείρισης, µπορεί όµως να αναθέσει τις
λειτουργίες συντήρησης που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως δ΄ ή τµήµατα αυτών σε άλλα συµβαλλόµενα
µέρη, όπως συνεργεία συντήρησης.
Ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας διασφαλίζει ότι όλες οι λειτουργίες, όπως καθορίζονται στις περιπτώσεις α΄ έως δ΄ συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις και τα
κριτήρια αξιολόγησης που παρατίθενται στο παράρτηµα
III του άρθρου 81.
Τα συνεργεία συντήρησης εφαρµόζουν τα σχετικά
τµήµατα του παραρτήµατος III του άρθρου 81, όπως
προσδιορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αντιστοιχούν στις λειτουργίες και
τις δραστηριότητες που πρέπει να πιστοποιηθούν.
4. Όσον αφορά στις φορτάµαξες και, όσον αφορά άλλα οχήµατα, µετά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε υπεύθυνος για τη
συντήρηση φορέας πιστοποιείται και λαµβάνει πιστοποιητικό υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα (πιστοποιητικό ΥΣΦ) από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους:
α) οι διαδικασίες αναγνώρισης βασίζονται σε κριτήρια
ανεξαρτησίας, επάρκειας και αµεροληψίας,
β) το σύστηµα πιστοποίησης παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας έχει καθιερώσει σύστηµα συντήρησης, ώστε να εγγυάται την ασφαλή κατάσταση κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων για
τη συντήρηση των οποίων είναι υπεύθυνος,
γ) η πιστοποίηση ΥΣΦ βασίζεται σε αξιολόγηση της ικανότητας του υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα να
πληροί τις σχετικές απαιτήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στο παράρτηµα III του άρθρου 81 και
να τα εφαρµόζει µε συνέπεια. Περιλαµβάνει σύστηµα ε-
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πιτήρησης για τη διασφάλιση διαρκούς συµµόρφωσης µε
τις απαιτήσεις αυτές και κριτήρια αξιολόγησης µετά τη
χορήγηση του πιστοποιητικού ΥΣΦ,
δ) η πιστοποίηση των συνεργείων συντήρησης βασίζεται στη συµµόρφωση µε τα σχετικά τµήµατα του παραρτήµατος III του άρθρου 81 που εφαρµόζονται στις αντίστοιχες λειτουργίες και δραστηριότητες που θα λάβουν
πιστοποίηση.
Εφόσον ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας είναι
σιδηροδροµική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδοµής, η
συµµόρφωση µε τους κοινούς όρους που καθορίζονται
στο πρώτο εδάφιο ελέγχεται από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων στο πλαίσιο των διαδικασιών του άρθρου
62 ή 64 και να επιβεβαιώνεται µε τα πιστοποιητικά που
εκδίδονται σύµφωνα µε τις εν λόγω διαδικασίες.
5. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση.
6. Το σύστηµα πιστοποίησης που ισχύει για εµπορευµατικές φορτάµαξες και έχει εγκριθεί µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. 445/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
10ης Μαΐου 2011 (L 122) εξακολουθεί να εφαρµόζεται
µέχρι να εφαρµοστεί ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ)
2019/779 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Μαΐου
2019 (L 139).
Άρθρο 67
Παρεκκλίσεις από το σύστηµα πιστοποίησης
υπεύθυνων για τη συντήρηση φορέων
(άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων καθορισµού του υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα µπορεί να γίνει µε εναλλακτικά µέτρα ως προς το σύστηµα συντήρησης που
προβλέπεται στο άρθρο 66, στις εξής περιπτώσεις:
α) οχηµάτων τα οποία είναι καταχωρηµένα σε τρίτη
χώρα και συντηρούνται σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας
αυτής,
β) οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται σε δίκτυα ή
γραµµές των οποίων το εύρος σιδηροτροχιών είναι διαφορετικό από το εύρος του κύριου σιδηροδροµικού δικτύου της Ένωσης και για τα οποία η τήρηση των απαιτήσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 66
διασφαλίζεται από διεθνείς συµφωνίες µε τρίτες χώρες,
γ) εµπορευµατικών φορταµαξών και επιβαταµαξών
που χρησιµοποιούνται από κοινού µε τρίτες χώρες και έχουν εύρος σιδηροτροχιών διαφορετικό από το εύρος
του κύριου σιδηροδροµικού δικτύου της Ένωσης,
δ) οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται στα δίκτυα
που αναφέρονται στα σηµεία δ, ε, στ και ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 54, καθώς και οχηµάτων για τη µεταφορά στρατιωτικού εξοπλισµού και για ειδικές υπηρεσίες µεταφορών, για τις οποίες απαιτείται ειδική άδεια
της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, που χορηγείται
πριν από την έναρξη χρήσης τους. Στην περίπτωση αυτή,
χορηγούνται παρεκκλίσεις για χρονικά διαστήµατα που
δεν υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη.
2. Τα εναλλακτικά µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µέσω
παρεκκλίσεων που χορηγεί η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ή ο Οργανισµός:
α) κατά την καταχώριση οχηµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 46, όσον αφορά στον καθορισµό του υπεύθυνου για
τη συντήρηση φορέα,

β) κατά τη χορήγηση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας και εγκρίσεων ασφάλειας σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και στο διαχειριστή υποδοµής σύµφωνα µε τα άρθρα 62 και 64, όσον αφορά στον καθορισµό ή την πιστοποίηση του υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα.
3. Οι παρεκκλίσεις προσδιορίζονται και αιτιολογούνται
στην ετήσια έκθεση του άρθρου 71. Αν προκύπτει ότι έχουν αναληφθεί αδικαιολόγητοι κίνδυνοι ασφάλειας στο
σιδηροδροµικό σύστηµα της Ελλάδας, ύστερα από αίτηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αποσύρει την απόφασή της για χορήγηση παρέκκλισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 68
Καθήκοντα
(άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Ως εθνική αρχή ασφάλειας ορίζεται η Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων
διαθέτει την απαραίτητη εσωτερική και εξωτερική οργανωτική ικανότητα από άποψη ανθρώπινων και υλικών πόρων. Είναι ανεξάρτητη ως προς την οργάνωση, τη νοµική
µορφή και τη λήψη αποφάσεων από οποιαδήποτε σιδηροδροµική επιχείρηση, διαχειριστή υποδοµής, αιτούντα
ή αναθέτοντα φορέα και από οποιονδήποτε φορέα αναθέτοντα δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών.
2. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αναλαµβάνει και
ασκεί τα εξής καθήκοντα:
α) την έγκριση θέσης σε λειτουργία των υποσυστηµάτων ελέγχου - χειρισµού και σηµατοδότησης, ενέργειας
και υποδοµής που αποτελούν το σιδηροδροµικό σύστηµα σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18,
β) την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση
εγκρίσεων για τη θέση οχηµάτων στην αγορά σύµφωνα
µε την παράγραφο 8 του άρθρου 21,
γ) την υποστήριξη του Οργανισµού κατά την έκδοση,
ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση εγκρίσεων για τη
θέση οχηµάτων στην αγορά σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του παρόντος νόµου και εγκρίσεων
τύπου οχήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του παρόντος
νόµου,
δ) την εποπτεία, στο έδαφός της, της συµµόρφωσης
των στοιχείων διαλειτουργικότητας µε τις βασικές απαιτήσεις, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 8,
ε) την διασφάλιση ότι έχει αποδοθεί αριθµός οχήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 45, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 46,
στ) την υποστήριξη του Οργανισµού κατά την έκδοση,
ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας που χορηγούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 62,
ζ) την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση
ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας που έχουν χορηγηθεί
σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 62,
η) την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση
εγκρίσεων ασφάλειας που έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε
το άρθρο 64,
θ) την παρακολούθηση, προώθηση και, όπου απαιτείται, επιβολή και επικαιροποίηση του ρυθµιστικού πλαισίου ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος
εθνικών κανόνων,
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ι) την εποπτεία των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και
των διαχειριστών υποδοµής σύµφωνα µε το άρθρο 69,
ια) την κατά περίπτωση και κατ' εφαρµογή του εθνικού
δικαίου, έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση
αδειών µηχανοδηγών σύµφωνα µε τον ν. 3911/2011,
ιβ) την κατά περίπτωση και κατ' εφαρµογή του εθνικού
δικαίου, έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση
πιστοποιητικών που χορηγήθηκαν σε φορείς υπεύθυνους για τη συντήρηση.
3. Τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου δεν µεταβιβάζονται ούτε ανατίθενται βάσει υπεργολαβίας σε οποιονδήποτε διαχειριστή
υποδοµής, σιδηροδροµική επιχείρηση ή αναθέτοντα φορέα.
Άρθρο 69
Εποπτεία
(άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εποπτεύει τη συνεχή συµµόρφωση µε την επιβαλλόµενη από το νόµο υποχρέωση για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και το
διαχειριστή υποδοµής να χρησιµοποιούν σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο
61.
Για τον σκοπό αυτό, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων
εφαρµόζει τις αρχές που ορίζονται στις σχετικές ΚΜΑ
για την εποπτεία, όπως αναφέρονται στην περίπτωση γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 58, µεριµνώντας ώστε
στις δραστηριότητες εποπτείας να περιλαµβάνεται, ιδίως, η εξακρίβωση ότι οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
και οι διαχειριστές υποδοµής εφαρµόζουν:
α) το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας προς παρακολούθηση της αποδοτικότητάς του,
β) τα ατοµικά ή µερικά στοιχεία του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, της παροχής συντήρησης και υλικού και της χρήσης εργολάβων, προς παρακολούθηση της αποδοτικότητάς τους,
γ) τις σχετικές ΚΜΑ που αναφέρονται στο άρθρο 58.
Οι σχετικές µε το παρόν στοιχείο δραστηριότητες εποπτείας εφαρµόζονται και στους υπεύθυνους για τη συντήρηση φορείς, κατά περίπτωση.
2. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ενηµερώνουν τη
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων δύο (2) τουλάχιστον µήνες πριν αρχίσουν κάποια νέα υπηρεσία µεταφοράς, ώστε να µπορεί να σχεδιάσει τις δραστηριότητες εποπτείας. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις παρέχουν επίσης
κατανοµή των κατηγοριών προσωπικού και των τύπων οχηµάτων.
3. Ο κάτοχος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ενηµερώνει τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, χωρίς καθυστέρηση, για µείζονες τροποποιήσεις των πληροφοριών
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τους ισχύοντες κανόνες περί του χρόνου εργασίας, οδήγησης
και ανάπαυσης για τους µηχανοδηγούς αναλαµβάνει η
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων. Με προεδρικό διάταγµα
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και τυχόν συναρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι κανόνες περί του
χρόνου εργασίας, οδήγησης και ανάπαυσης των µηχανοδηγών, η διαδικασία ελέγχου από την Ρυθµιστική Αρ-

χή Σιδηροδρόµων, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
5. Αν η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων κρίνει ότι κάτοχος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας δεν πληροί
πλέον τους όρους πιστοποίησης, ζητεί από τον Οργανισµό να περιορίσει ή να ανακαλέσει το εν λόγω πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του Οργανισµού και
της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, εφαρµόζεται η
διαδικασία διαιτησίας που αναφέρεται στην παράγραφο
7 του άρθρου 62. Αν από την εν λόγω διαδικασία διαιτησίας προκύψει ότι το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας
δεν πρέπει ούτε να περιοριστεί ούτε να ανακληθεί, αναστέλλονται τα προσωρινά µέτρα ασφάλειας που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Όταν η
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων έχει εκδώσει η ίδια το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 62, µπορεί να περιορίζει ή να ανακαλεί το πιστοποιητικό µε αιτιολογηµένη απόφαση και ενηµερώνει σχετικά τον Οργανισµό.
Ο κάτοχος ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας, του οποίου το πιστοποιητικό περιορίστηκε ή ανακλήθηκε, είτε
από τον Οργανισµό είτε από την Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, έχει σχετικό δικαίωµα προσφυγής σύµφωνα
µε την παράγραφο 11 του άρθρου 62.
6. Αν, κατά τη διενέργεια της εποπτείας, η Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων εντοπίσει σοβαρό κίνδυνο για την
ασφάλεια, µπορεί ανά πάσα στιγµή να εφαρµόσει προσωρινά µέτρα ασφάλειας, ιδίως άµεσο περιορισµό ή αναστολή των σχετικών δραστηριοτήτων. Αν το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας έχει εκδοθεί από τον Οργανισµό, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ενηµερώνει αµελλητί τον Οργανισµό και παρέχει στοιχεία που τεκµηριώνουν την απόφασή της.
Αν ο Οργανισµός κρίνει δυσανάλογα τα µέτρα που εφαρµόζει η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, µπορεί να
της ζητήσει να άρει ή να προσαρµόσει τα µέτρα αυτά. Ο
Οργανισµός και η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων συνεργάζονται µε σκοπό να καταλήξουν σε αµοιβαία αποδεκτή λύση. Εφόσον είναι απαραίτητο, στη διαδικασία θα
αναµιχθεί και η σιδηροδροµική επιχείρηση. Αν δεν τελεσφορήσει η δεύτερη αυτή διαδικασία, παραµένει σε ισχύ
η απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων να εφαρµόσει τα προσωρινά µέτρα.
Η απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων που
σχετίζεται µε προσωρινά µέτρα ασφάλειας υπόκειται σε
εθνικό δικαστικό έλεγχο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 70. Εν τοιαύτη περιπτώσει, τα προσωρινά µέτρα ασφάλειας µπορούν να ισχύσουν έως το
πέρας του δικαστικού ελέγχου, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
Αν η διάρκεια προσωρινού µέτρου υπερβαίνει τους
τρεις (3) µήνες, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ζητεί
από τον Οργανισµό να περιορίσει ή να ανακαλέσει το ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας και εφαρµόζεται η διαδικασία της παραγράφου 5.
7. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ελέγχει τα παρατρόχια υποσυστήµατα ελέγχου - χειρισµού και σηµατοδότησης, ενέργειας και υποδοµής και διασφαλίζει ότι
πληρούν τις κύριες απαιτήσεις. Σε περίπτωση διασυνοριακών υποδοµών, ασκεί τις εποπτικές της δραστηριότητες σε συνεργασία µε άλλες αρµόδιες εθνικές αρχές ασφάλειας. Αν η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων διαπιστώσει ότι ο διαχειριστής υποδοµής δεν πληροί πλέον
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τους όρους της οικείας έγκρισης ασφάλειας, περιορίζει
ή ανακαλεί την εν λόγω έγκριση, αιτιολογώντας την απόφασή της.
8. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, όταν ελέγχει την
αποδοτικότητα των συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας του διαχειριστή υποδοµής και των σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων, µπορεί να λαµβάνει υπόψη τις επιδόσεις
ασφάλειας των παραγόντων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 56 και, κατά περίπτωση, των κέντρων κατάρτισης που αναφέρονται στον ν. 3911/2011,
στο βαθµό που οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν την
ασφάλεια των σιδηροδρόµων. Η παρούσα διάταξη ισχύει
µε την επιφύλαξη της ευθύνης των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και του διαχειριστή υποδοµής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 56.
9. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων και οι εθνικές αρχές ασφάλειας των κρατών - µελών όπου δραστηριοποιείται σιδηροδροµική επιχείρηση συνεργάζονται, συντονίζοντας τις εποπτικές δραστηριότητές τους, όσον αφορά την εν λόγω σιδηροδροµική επιχείρηση, ώστε να διασφαλίζεται η ανταλλαγή οποιασδήποτε βασικής πληροφορίας σχετικά µε τη συγκεκριµένη σιδηροδροµική επιχείρηση, ιδίως ως προς γνωστούς κινδύνους και τις επιδόσεις ασφάλειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ανταλλάσσει επίσης πληροφορίες µε άλλες εθνικές αρχές ασφάλειας και τον Οργανισµό, εφόσον κρίνει ότι η
σιδηροδροµική επιχείρηση δεν λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ελέγχου των κινδύνων.
Με την εν λόγω συνεργασία διασφαλίζεται ότι η εποπτεία έχει επαρκή κάλυψη και ότι αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις επιθεωρήσεων και λογιστικών ελέγχων. Η
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µε τις λοιπές εθνικές
αρχές ασφάλειας µπορούν να διαµορφώνουν κοινό πρόγραµµα εποπτείας, ώστε να διασφαλίζεται η τακτική διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, λαµβανοµένων υπόψη του τύπου και της έκτασης των µεταφορών σε κάθε συµµετέχον κράτος - µέλος.
10. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί να απευθύνει προειδοποιήσεις προς τον διαχειριστή υποδοµής
και τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης αυτών µε τις υποχρεώσεις τους, όπως
αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου.
11. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων χρησιµοποιεί τις
πληροφορίες που συγκεντρώνει ο Οργανισµός κατά την
εκτίµηση του φακέλου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 62 για σκοπούς εποπτείας της σιδηροδροµικής επιχείρησης µετά την έκδοση του οικείου ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας. Χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη διαδικασία της έγκρισης ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 64 για σκοπούς εποπτείας του διαχειριστή υποδοµής.
12. Προς τον σκοπό της ανανέωσης των ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας που εκδίδονται σύµφωνα µε
την παράγραφο 8 του άρθρου 62 και εγκρίσεων ασφάλειας, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων χρησιµοποιεί
τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τις εποπτικές της δραστηριότητες.
13. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων προβαίνει στις
απαραίτητες ρυθµίσεις, ώστε να συντονίζει και να διασφαλίζει την πλήρη ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 70
Αρχές για τη λήψη αποφάσεων
(άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, στο πλαίσιο έκδοσης ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας, εκτελεί τα καθήκοντά της µε ανοικτό και αµερόληπτο τρόπο και µε
διαφάνεια. Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη να εκφράζουν τις απόψεις τους και
να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους.
Απαντά αµέσως στα αιτήµατα και τις υποβαλλόµενες
αιτήσεις και διαβιβάζει τα αιτήµατά τους για ενηµέρωση
αµελλητί και εκδίδει όλες τις αποφάσεις της εντός τεσσάρων (4) µηνών από τότε που ο αιτών υπέβαλε όλες τις
σχετικές πληροφορίες. Μπορεί επίσης ανά πάσα στιγµή
να ζητά την τεχνική συνδροµή των διαχειριστών υποδοµής και των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή άλλων ειδικευµένων οργάνων, όταν εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 68.
Κατά την κατάρτιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων διαβουλεύεται µε
όλους τους συµµετέχοντες παράγοντες και τα ενδιαφερόµενα µέρη, µεταξύ των οποίων ο διαχειριστής υποδοµής, ο διαχειριστής τροχαίου υλικού, οι σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις, οι κατασκευαστές και οι φορείς συντήρησης, καθώς και οι εκπρόσωποι των χρηστών και του προσωπικού.
2. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων έχει το δικαίωµα
να διενεργεί όλες τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους και
τις έρευνες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και στους χώρους, τις εγκαταστάσεις και
τον εξοπλισµό των διαχειριστών υποδοµής και των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, καθώς και, εφόσον απαιτείται, οποιουδήποτε παράγοντα που αναφέρεται στο άρθρο 56.
3. Οι αποφάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων υπόκεινται στα ένδικα βοηθήµατα του άρθρου 34
του ν. 3891/2010.
4. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων συµµετέχει ενεργά στην ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, ιδίως
στο πλαίσιο του δικτύου που έχει δηµιουργήσει ο Οργανισµός, για να εναρµονίσουν τα κριτήρια λήψης των αποφάσεών τους στην Ένωση.
Άρθρο 71
Ετήσιες εκθέσεις
(άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων δηµοσιεύει ετήσια
έκθεση για τις δραστηριότητές της του προηγούµενου έτους και την αποστέλλει στον Οργανισµό έως τις 30 Σεπτεµβρίου. Η έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες για:
α) την εξέλιξη της σιδηροδροµικής ασφάλειας, περιλαµβανοµένης συγκεντρωτικής κατάστασης σε εθνικό επίπεδο για τους ΚΔΑ σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 57,
β) τις σηµαντικές µεταβολές στις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις, όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόµων,
γ) τις εξελίξεις ως προς την πιστοποίηση και την έγκριση της ασφάλειας,
δ) τα αποτελέσµατα και εµπειρίες από την εποπτεία
διαχειριστών υποδοµής και σιδηροδροµικών επιχειρήσε-
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ων, περιλαµβανοµένου του αριθµού και της έκβασης των
επιθεωρήσεων και λογιστικών ελέγχων,
ε) τις παρεκκλίσεις που αποφασίστηκαν σύµφωνα µε
το άρθρο 67 και
στ) την πείρα των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και
του διαχειριστή υποδοµής, όσον αφορά την εφαρµογή
των σχετικών ΚΜΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Άρθρο 72
Υποχρέωση διερεύνησης
(άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Ο φορέας διερεύνησης που προβλέπεται στο άρθρο
74 διεξάγει έρευνα ύστερα από κάθε σοβαρό ατύχηµα
στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Ελλάδας. Στόχος της έρευνας είναι η βελτίωση της σιδηροδροµικής ασφάλειας
και η πρόληψη ατυχηµάτων.
2. Ο φορέας διερεύνησης του άρθρου 74 διερευνά τα
ατυχήµατα και τα συµβάντα που κάτω από διαφορετικές
συνθήκες, θα µπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε σοβαρά
ατυχήµατα, µεταξύ των οποίων τεχνικές βλάβες στα
διαρθρωτικά υποσυστήµατα ή στα στοιχεία διαλειτουργικότητας του σιδηροδροµικού συστήµατος.
Ο φορέας διερεύνησης αποφασίζει κατά πόσο πρέπει
να διερευνηθεί ή όχι ένα τέτοιο ατύχηµα ή συµβάν. Στην
απόφασή του, λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
α) η σοβαρότητα του ατυχήµατος ή του συµβάντος,
β) αν αυτό εντάσσεται σε µια σειρά ατυχηµάτων ή
συµβάντων σηµαντικών σε επίπεδο συστήµατος, ως σύνολο,
γ) ο αντίκτυπός του στην ασφάλεια των σιδηροδρόµων,
δ) τα αιτήµατα διαχειριστή υποδοµής, διαχειριστή τροχαίου υλικού, σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων ή του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
3. Η έκταση των ερευνών και η διαδικασία που εφαρµόζεται κατά τη διεξαγωγή τους καθορίζονται από το
φορέα διερεύνησης, λαµβάνοντας υπόψη τα άρθρα 73
και 75, καθώς και σε συνάρτηση µε τα διδάγµατα που αναµένεται να συναχθούν για τη βελτίωση της ασφάλειας
από το ατύχηµα ή το συµβάν.
4. Η έρευνα δεν αφορά την απόδοση υπαιτιότητας ή
ευθύνης.
Άρθρο 73
Καθεστώς έρευνας
(άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Στους διερευνητές του φορέα διερεύνησης που
προβλέπεται στο άρθρο 74 ή στους διερευνητές οποιουδήποτε αντίστοιχου φορέα διερεύνησης άλλου κράτους
µέλους ή στους διερευνητές ή τεχνικούς συµβούλους
της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 4313/2014 (Α΄
261) και για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής της έρευνας, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, ο διαχειριστής υποδοµής, καθώς και κάθε αρµόδια για τη δικαστική ανάκριση αρχή, υποχρεούνται να παρέχουν:
α) άµεση πρόσβαση στον τόπο του ατυχήµατος ή του
συµβάντος, καθώς και στο σχετικό τροχαίο υλικό και τις
εγκαταστάσεις υποδοµής και τις εγκαταστάσεις ελέγ-

χου και σηµατοδότησης της κυκλοφορίας,
β) δικαίωµα άµεσης καταγραφής των αποδεικτικών
στοιχείων και ελεγχόµενης αποµάκρυνσης των συντριµµιών, των εγκαταστάσεων ή στοιχείων υποδοµής για εξέταση ή ανάλυση,
γ) απεριόριστη πρόσβαση και δικαίωµα χρήσης των
στοιχείων των συσκευών καταγραφής επί των αµαξοστοιχιών, καθώς και του εξοπλισµού εγγραφής φωνητικών µηνυµάτων και δεδοµένων για τη λειτουργία του συστήµατος σηµατοδότησης και ελέγχου της κυκλοφορίας,
δ) πρόσβαση στα αποτελέσµατα της νεκροψίας των
θυµάτων,
ε) πρόσβαση στα αποτελέσµατα της εξέτασης του
προσωπικού του τρένου και του λοιπού σιδηροδροµικού
προσωπικού που εµπλέκεται στο ατύχηµα ή συµβάν,
στ) δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων του εµπλεκόµενου στο ατύχηµα ή συµβάν σιδηροδροµικού προσωπικού
και λοιπών µαρτύρων και
ζ) πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία που τηρούν ο διαχειριστής της υποδοµής, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι για τη συντήρηση
φορείς και η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων.
2. Η έρευνα πραγµατοποιείται ανεξαρτήτως οποιασδήποτε δικαστικής έρευνας.
Άρθρο 74
Φορέας διερεύνησης
(άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Τα ατυχήµατα και τα συµβάντα που αναφέρονται
στο άρθρο 72 διερευνώνται από την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4313/2014, εφεξής καλούµενη «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ». Η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» είναι ανεξάρτητη
ως προς την οργάνωση, τη νοµική µορφή και τη λήψη αποφάσεων από οποιονδήποτε διαχειριστή υποδοµής, σιδηροδροµική επιχείρηση, φορέα χρέωσης, φορέα κατανοµής και οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης και
από οποιονδήποτε τρίτο µε συµφέροντα αντικρουόµενα
µε τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί. Επιπλέον, είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, από τον Οργανισµό και από οποιονδήποτε
ρυθµιστικό φορέα για σιδηρόδροµους.
2. Η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» ασκεί τα εκτελεστικά της καθήκοντα
ανεξαρτήτως των άλλων φορέων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 και για τον σκοπό αυτόν διαθέτει τους πόρους του άρθρου 10 του ν. 4313/2014.
3. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, ο διαχειριστής υποδοµής και, όποτε ενδείκνυται, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων υποχρεούνται να κοινοποιούν αµέσως στην
«Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» τα ατυχήµατα και τα συµβάντα που αναφέρονται στο άρθρο 72 και να παρέχουν κάθε διαθέσιµη
πληροφόρηση. Η κοινοποίηση αυτή επικαιροποιείται, µόλις καθίστανται διαθέσιµες πληροφορίες που ελλείπουν.
Η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» αποφασίζει, χωρίς καθυστέρηση και, εν
πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από
την παραλαβή της κοινοποίησης του ατυχήµατος ή του
συµβάντος, αν θα αρχίσει ή όχι η έρευνα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» µπορεί να συνδυάζει τα καθήκοντα
που αναλαµβάνει, βάσει του παρόντος νόµου, µε τα καθήκοντα διερεύνησης άλλων περιστατικών πέραν των σιδηροδροµικών ατυχηµάτων και συµβάντων, ενόσω οι άλ-
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λες έρευνες αυτές δε θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της.
5. Εφόσον απαιτείται, και εφόσον δεν υπονοµεύεται η
ανεξαρτησία της όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1,
η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» µπορεί να ζητά τη βοήθεια φορέων διερεύνησης άλλων κρατών - µελών ή του Οργανισµού για
την παροχή εµπειρογνωµοσύνης ή τη διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων, αναλύσεων ή αξιολογήσεων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ανατίθεται στην «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» η διεξαγωγή ερευνών
για άλλα σιδηροδροµικά ατυχήµατα και συµβάντα πέραν
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 72.
7. Η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» συµµετέχει ενεργά στην ανταλλαγή
απόψεων και εµπειριών µε άλλους φορείς διερεύνησης,
µε στόχο την κατάρτιση κοινών µεθόδων διερεύνησης
και κοινών αρχών για την παρακολούθηση των συστάσεων ασφάλειας, καθώς και για την προσαρµογή στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο.
Η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» , µε την υποστήριξη του Οργανισµού
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796, καταρτίζει πρόγραµµα αξιολόγησης από οµότιµους φορείς για να παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητα και η ανεξαρτησία της. Η
«Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ», µε την υποστήριξη της Γραµµατείας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796, δηµοσιεύει:
α) το κοινό πρόγραµµα αξιολόγησης από οµότιµους
και τα κριτήρια αξιολόγησης και
β) ετήσια έκθεση επί του προγράµµατος, που να αναδεικνύει πλεονεκτήµατα και προτάσεις για βελτιώσεις.
Οι εκθέσεις της αξιολόγησης από οµότιµους φορείς
διαβιβάζονται σε όλους τους φορείς διερεύνησης και
στον Οργανισµό. Οι εν λόγω εκθέσεις δηµοσιεύονται σε
εθελοντική βάση.
Άρθρο 75
Διαδικασία διερεύνησης
(άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Η διερεύνηση ατυχήµατος ή συµβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 72 διενεργείται από την «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» αν
το ατύχηµα συνέβη στην Ελληνική Επικράτεια. Αν δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί σε ποιο κράτος - µέλος συνέβη ή αν συνέβη σε συνοριακή εγκατάσταση µεταξύ δύο
κρατών µελών ή πλησίον αυτής, η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ»και οι αρµόδιοι φορείς διερεύνησης των άλλων κρατών - µελών
συµφωνούν ποιος από τους δύο πρέπει να αναλάβει τη
διεξαγωγή της διερεύνησης ή συµφωνούν να συνεργαστούν για την πραγµατοποίησή της. Στην πρώτη περίπτωση, ο άλλος φορέας διερεύνησης έχει το δικαίωµα
να συµµετέχει στη διερεύνηση και να λαµβάνει πλήρη
γνώση των αποτελεσµάτων της.
Φορείς διερεύνησης από άλλα κράτη - µέλη καλούνται
από την «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ», εφόσον απαιτείται, να συµµετέχουν σε έρευνες όποτε:
α) στο ατύχηµα ή το συµβάν ενέχεται σιδηροδροµική
επιχείρηση εγκατεστηµένη σε ένα από τα εν λόγω κράτη
- µέλη και αδειοδοτηµένη από αυτό ή
β) όχηµα καταχωρισµένο ή συντηρούµενο σε ένα από
τα εν λόγω κράτη - µέλη ενέχεται στο ατύχηµα ή το συµβάν.
Στους φορείς διερεύνησης από προσκεκληµένα κράτη
- µέλη παρέχονται οι απαραίτητες εξουσίες, προκειµέ-

νου να µπορούν, εφόσον τους ζητηθεί, να παρέχουν
συνδροµή στη συλλογή στοιχείων.
Στους φορείς διερεύνησης από προσκεκληµένα κράτη
µέλη παρέχεται πρόσβαση στα πληροφοριακά και αποδεικτικά στοιχεία που είναι αναγκαία, προκειµένου να
µπορούν να συµµετέχουν ουσιαστικά στην έρευνα, µε το
δέοντα σεβασµό προς το εθνικό δίκαιο που διέπει τη δικαστική διαδικασία.
Η παρούσα δεν εµποδίζει την «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» και τους
σχετικούς φορείς να διεξάγουν διερευνήσεις σε συνεργασία µεταξύ τους υπό άλλες συνθήκες.
2. Για κάθε ατύχηµα ή συµβάν αρµοδιότητάς της, η
«Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» εξασφαλίζει τα ενδεδειγµένα µέσα, µεταξύ
των οποίων την απαραίτητη για την εκτέλεση της διερεύνησης πραγµατογνωµοσύνη σε λειτουργικά και τεχνικά θέµατα. Η πραγµατογνωµοσύνη διενεργείται από
την «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» ή από εξωτερικό φορέα ανάλογα µε το
χαρακτήρα του προς διερεύνηση ατυχήµατος ή συµβάντος.
3. Η διερεύνηση διενεργείται µε διαφάνεια και εξασφαλίζει ότι όλα τα εµπλεκόµενα µέρη εκφράζουν τις απόψεις τους και λαµβάνουν γνώση των αποτελεσµάτων.
Ο διαχειριστής υποδοµής, ο διαχειριστής τροχαίου υλικού και οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, η Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων, ο Οργανισµός, τα θύµατα και οι
συγγενείς τους, οι ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων που υπέστησαν ζηµίες, οι κατασκευαστές, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι εκπρόσωποι
του προσωπικού και των χρηστών έχουν την ευκαιρία να
παρέχουν σχετικές τεχνικές πληροφορίες, προκειµένου
να βελτιωθεί η ποιότητα της έκθεσης διερεύνησης. Η
«Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» λαµβάνει επίσης υπόψη της τις εύλογες ανάγκες των θυµάτων και των συγγενών τους και τους
παρέχει ενηµέρωση όσον αφορά την πρόοδο της διερεύνησης.
4. Η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» ολοκληρώνει τις εξετάσεις του τόπου του ατυχήµατος, το ταχύτερο δυνατό, προκειµένου
ο διαχειριστής της υποδοµής να είναι σε θέση να αποκαταστήσει την υποδοµή και να την ανοίξει για τις σιδηροδροµικές µεταφορές όσο το δυνατόν συντοµότερα.
Άρθρο 76
Εκθέσεις
(άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Για τη διερεύνηση ατυχήµατος ή συµβάντος που αναφέρεται στο άρθρο 72, συντάσσονται εκθέσεις σε
µορφή ανάλογη µε το είδος και τη σοβαρότητα του ατυχήµατος ή του συµβάντος και τη σηµασία των πορισµάτων. Στις εκθέσεις δηλώνονται οι στόχοι των διερευνήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
72 και περιλαµβάνονται, όπου απαιτείται, συστάσεις για
την ασφάλεια.
2. Η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» δηµοσιεύει την τελική έκθεση το συντοµότερο δυνατόν και κατά κανόνα το αργότερο εντός
χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία σηµειώθηκε το περιστατικό. Αν η
τελική έκθεση δεν είναι δυνατόν να δηµοσιοποιηθεί εντός δώδεκα (12) µηνών, η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» δίδει στη δηµοσιότητα προσωρινή δήλωση το αργότερο σε κάθε επέτειο του ατυχήµατος, όπου αναφέρονται λεπτοµερώς η
πρόοδος που σηµειώνεται στη διερεύνηση και θέµατα ασφάλειας που προέκυψαν. Η έκθεση, µαζί µε τις συστά-
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σεις ασφάλειας, κοινοποιείται στα εµπλεκόµενα µέρη
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 75, καθώς και στους ενδιαφερόµενους φορείς και µέρη άλλων
κρατών - µελών.
3. Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ»
δηµοσιεύει ετήσια έκθεση απολογισµού για όλες τις διερευνήσεις που διενεργήθηκαν το προηγούµενο έτος, τις
συστάσεις ασφάλειας που εκδόθηκαν και τα µέτρα που
λήφθηκαν σύµφωνα µε τις προεκδοθείσες συστάσεις.
Άρθρο 77
Πληροφορίες προς διαβίβαση στον Οργανισµό
(άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Εντός επτά (7) ηµερών από τη λήψη της απόφασης
να αρχίσει η διεξαγωγή διερεύνησης, η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» ενηµερώνει σχετικά τον Οργανισµό. Παρέχονται πληροφορίες για την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο του περιστατικού, καθώς και για το είδος και τις συνέπειές του
όσον αφορά την απώλεια ζώων, τραυµατισµών και υλικών ζηµιών.
2. Η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» διαβιβάζει στον Οργανισµό αντίγραφο των τελικών εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 76, καθώς και της ετήσιας έκθεσης
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 76.
Άρθρο 78
Συστάσεις ασφάλειας
(άρθρο 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Σύσταση ασφάλειας που εκδίδεται από την
«Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» δεν δηµιουργεί σε καµία περίπτωση τεκµήριο υπαιτιότητας ή ευθύνης για ατύχηµα ή συµβάν.
2. Οι συστάσεις απευθύνονται στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων και, όπου απαιτείται λόγω του χαρακτήρα
της σύστασης, στον Οργανισµό, σε άλλους φορείς ή αρχές της χώρας ή άλλων κρατών - µελών. Οι εν λόγω αρχές, εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων τους, λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι
συστάσεις για την ασφάλεια που εκδίδονται από την
«Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ», αλλά και από τους φορείς διερεύνησης άλλων κρατών - µελών λαµβάνονται δεόντως υπόψη και, όποτε ενδείκνυται, ακολουθούνται από τις δέουσες ενέργειες.
3. Ο Οργανισµός, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων,
καθώς και άλλες αρχές ή φορείς ή, εφόσον ενδείκνυται,
άλλα κράτη - µέλη αποδέκτες των συστάσεων ενηµερώνουν ανά τακτά διαστήµατα την «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» για τα µέτρα που λαµβάνονται ή προγραµµατίζονται, ώστε να δοθεί συνέχεια σε ορισµένη σύσταση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79
Κυρώσεις
(άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Στις περιπτώσεις παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται στο δεύτερο µέρος του παρόντος
νόµου, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της και ύστερα από προηγούµενη
κλήση για παροχή εξηγήσεων των ενδιαφεροµένων,
µπορεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται

στον Κανονισµό Ακροάσεων της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων (Β΄ 3080/2013), να επιβάλλει διοικητικές
κυρώσεις στο Διαχειριστή Υποδοµής, στις Σιδηροδροµικές Επιχειρήσεις και στον υπεύθυνο φορέα συντήρησης.
Οι διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής:
α) για τη µη θέσπιση συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας του διαχειριστή υποδοµής και των σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ,
β) για τη µη συµµόρφωση προς τις συστάσεις που εκδίδονται από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων και τις
συστάσεις ασφάλειας που εκδίδονται από την Επιτροπή
Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
γ) για τη µη αποστολή στοιχείων που ζητούνται από τη
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων προς εκπλήρωση των
καθηκόντων της επιβάλλεται πρόστιµο χίλια (1.000) ευρώ,
δ) για τη µη θέσπιση συστήµατος συντήρησης ή τη µη
πιστοποίηση του υπεύθυνου φορέα για τη συντήρηση επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,
ε) για τη µη υποβολή ή εκπρόθεσµη υποβολή της έκθεσης ασφάλειας της παραγράφου 6 του άρθρου 61 στη
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων επιβάλλεται πρόστιµο
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
στ) για τη µη συµµόρφωση στο άρθρο 65 επιβάλλεται
πρόστιµο είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ,
ζ) για τη µη ενηµέρωση Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων ή της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων για σιδηροδροµικά συµβάντα και ατυχήµατα επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
η) για τη µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις µε το οικείο σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας του Διαχειριστή Υποδοµής και των Σιδηροδροµικών Επιχειρήσεων επιβάλλεται πρόστιµο είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
θ) για τη µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις µε το οικείο σύστηµα συντήρησης του υπεύθυνου φορέα για τη
συντήρηση επιβάλλεται πρόστιµο είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ.
2. Στις περιπτώσεις πολλαπλών παραβάσεων των διατάξεων του δεύτερου µέρους, καθώς και σε περιπτώσεις
που δεν εµπίπτουν σαφώς σε µία από τις κατηγορίες των
περιπτώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
επιβάλλεται πρόστιµο το οποίο δεν υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
3. Στις περιπτώσεις υποτροπής το επιβληθέν πρόστιµο
διπλασιάζεται και ανακαλείται για έναν (1) έως τρεις (3)
µήνες το πιστοποιητικό ασφάλειας ή η έγκριση ασφάλειας.
4. Για τον καθορισµό του προστίµου λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων, η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια
της παράβασης.
5. Οι πιο πάνω αναφερόµενες διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών
ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Τα πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων και
αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να αναπροσαρµόζεται
το ύψος των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 80
Μεταβατικές διατάξεις
(άρθρο 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)
1. Το Παράρτηµα V του άρθρου 29 του π.δ. 160/2007 εφαρµόζεται έως την ηµεροµηνία εφαρµογής των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.
2. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που χρειάζονται πιστοποίηση µεταξύ 15 Ιουνίου 2016 και 16 Ιουνίου 2019 υπάγονται στο π.δ. 160/2007. Τα εν λόγω πιστοποιητικά ασφάλειας ισχύουν έως την ηµεροµηνία λήξης τους.
Άρθρο 81
Παραρτήµατα Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798
Κοινοί δείκτες ασφάλειας

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/798)
Οι κοινοί δείκτες ασφάλειας (ΚΔΑ) αναφέρονται ετησίως από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων.
Αν διαπιστωθούν νέα περιστατικά ή σφάλµατα µετά
την υποβολή της έκθεσης, οι δείκτες συγκεκριµένου έτους τροποποιούνται ή διορθώνονται από τη Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων µε την πρώτη ευκαιρία και, το αργότερο, στην επόµενη ετήσια έκθεση.
Στο προσάρτηµα προβλέπονται κοινοί ορισµοί των
ΚΔΑ και κοινές µέθοδοι υπολογισµού των οικονοµικών
συνεπειών των ατυχηµάτων.
1. Δείκτες σχετικοί µε ατυχήµατα
1.1. Συνολικό και σχετικό (σε συρµοχιλιόµετρα) πλήθος σοβαρών ατυχηµάτων και κατανοµή τους ανά είδος
ατυχήµατος βάσει των ακόλουθων κατηγοριών:
α) σύγκρουση αµαξοστοιχίας µε σιδηροδροµικό όχηµα,
β) σύγκρουση αµαξοστοιχιών, µε εµπόδιο εντός του
διάκενου του εύρους των σιδηροτροχιών,
γ) εκτροχιασµός αµαξοστοιχιών,
δ) ατύχηµα σε ισόπεδη διάβαση, καθώς και ατύχηµα µε
πεζούς σε ισόπεδη διάβαση, και νέα κατανοµή για τους
πέντε τύπους ισόπεδων διαβάσεων που ορίζονται στο
σηµείο 6.2,
ε) ατύχηµα που προκαλείται σε άτοµα από κινούµενο
τροχαίο υλικό, µε εξαίρεση τις αυτοκτονίες και τις απόπειρες αυτοκτονίας,
στ) πυρκαγιές σε τροχαίο υλικό,
ζ) άλλο.
Κάθε σοβαρό ατύχηµα αναφέρεται µε τον τύπο του
πρωτογενούς ατυχήµατος, ακόµη και όταν οι συνέπειες
του δευτερογενούς ατυχήµατος είναι σοβαρότερες (π.χ.
πυρκαγιά λόγω εκτροχιασµού).
1.2. Συνολικό και σχετικό (σε συρµοχιλιόµετρα) πλήθος σοβαρά τραυµατισµένων και νεκρών ανά είδος ατυχήµατος, µε κατανοµή τους βάσει των ακόλουθων κατηγοριών:
α) επιβάτης (και ως προς το σύνολο επιβατοχιλιοµέτρων και επιβατοσυρµοχιλιοµέτρων),
β) υπάλληλος ή εργολήπτης,
γ) χρήστης ισόπεδης διάβασης,
δ) άτοµο µη εξουσιοδοτηµένο να βρίσκεται σε σιδηροδροµικούς χώρους,
ε) άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε αποβάθρα,
στ) άλλο πρόσωπο που δε βρίσκεται σε αποβάθρα.

2. Δείκτες σχετικοί µε επικίνδυνα εµπορεύµατα
Συνολικό και σχετικό (σε συρµοχιλιόµετρα) πλήθος ατυχηµάτων που σχετίζονται µε τη σιδηροδροµική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, µε κατανοµή τους βάσει των ακόλουθων κατηγοριών:
α) Ατύχηµα, στο οποίο ενέχεται ένα τουλάχιστον σιδηροδροµικό όχηµα που µεταφέρει επικίνδυνα εµπορεύµατα, όπως ορίζονται στο προσάρτηµα,
β) πλήθος τέτοιων ατυχηµάτων, κατά τα οποία ελευθερώνονται επικίνδυνα εµπορεύµατα.
3. Δείκτες σχετικοί µε αυτοκτονίες
Συνολικό και σχετικό (σε συρµοχιλιόµετρα) πλήθος
αυτοκτονιών και αποπειρών αυτοκτονίας.
4. Δείκτες σχετικοί µε πρόδροµους παράγοντες ατυχηµάτων
Συνολικό και σχετικό (σε συρµοχιλιόµετρα) πλήθος
πρόδροµων παραγόντων ατυχηµάτων και κατανοµή τους
ανά είδος πρόδροµου παράγοντα ατυχήµατος, ως εξής:
α) σιδηροτροχιές που έχουν υποστεί ρήξη,
β) παραµόρφωση και άλλη απευθυγράµµιση τροχιάς,
γ) αστοχίες σηµατοδότησης, λόγω τοποθέτησης σε
λάθος πλευρά,
δ) παραβίαση σηµατοδότη κατά τη διέλευση από επικίνδυνο σηµείο,
ε) παραβίαση σηµατοδότη χωρίς διέλευση από επικίνδυνο σηµείο,
στ) τροχός χρησιµοποιούµενου τροχαίου υλικού που
έχει υποστεί ρήξη,
ζ) άξονας σε τροχαίο υλικό σε λειτουργία που έχει υποστεί ρήξη.
Όλοι οι πρόδροµοι παράγοντες πρέπει να αναφέρονται, ασχέτως αν οδήγησαν σε ατύχηµα. (Ένας πρόδροµος παράγοντας που οδήγησε σε σοβαρό ατύχηµα αναφέρεται επίσης στους δείκτες για τους πρόδροµους παράγοντες. Ένας πρόδροµος παράγοντας που δεν οδήγησε σε σοβαρό ατύχηµα αναφέρεται µόνο στους δείκτες
για τους πρόδροµους παράγοντες).
5. Δείκτες για τον υπολογισµό των οικονοµικών επιπτώσεων των ατυχηµάτων
Συνολικό κόστος σε ευρώ και σχετικό κόστος (σε συρµοχιλιόµετρα):
α) πλήθος θανάτων και σοβαρών τραυµατισµών επί
την τιµή πρόληψης απώλειας (ΤΠΑ) (Value of Preventing
a Casualty (VPC)),
β) κόστος της ζηµίας στο περιβάλλον,
γ) κόστος υλικών ζηµιών στο τροχαίο υλικό ή στην υποδοµή,
δ) κόστος των καθυστερήσεων συνεπεία ατυχηµάτων.
Οι εθνικές αρχές ασφάλειας υποβάλλουν αναφορά για
τις οικονοµικές επιπτώσεις των σοβαρών ατυχηµάτων.
Η ΤΠΑ είναι η τιµή που αποδίδει η κοινωνία στην πρόληψη µιας απώλειας και ως τέτοια δεν αποτελεί σηµείο
αναφοράς για την αποζηµίωση των µερών που ενέχονται
σε ατυχήµατα.
6. Δείκτες σχετικοί µε την τεχνική ασφάλεια της υποδοµής και την εφαρµογή της
6.1. Ποσοστό των τροχιών µε συστήµατα προστασίας
αµαξοστοιχίας (TPS) σε λειτουργία και ποσοστό συρµοχιλιοµέτρων µε συστήµατα TPS επί της αµαξοστοιχίας,
εφόσον τα συστήµατα αυτά παρέχουν:
α) ειδοποίηση,
β) ειδοποίηση και αυτόµατη στάση,
γ) ειδοποίηση και αυτόµατη στάση, καθώς και ασυνεχή
επιτήρηση της ταχύτητας,
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δ) ειδοποίηση και αυτόµατη στάση, καθώς και συνεχή
επιτήρηση της ταχύτητας.
6.2. Πλήθος ισόπεδων διαβάσεων (συνολικά, ανά χιλιόµετρο γραµµής και ανά χιλιόµετρο τροχιάς) µε βάση
τους παρακάτω πέντε τύπους:
α) παθητική ισόπεδη διάβαση
β) ενεργή ισόπεδη διάβαση:
αα) χειροκίνητη,
ββ) αυτόµατη µε ειδοποίηση στην πλευρά του χρήστη,
γγ) αυτόµατη µε προστασία στην πλευρά του χρήστη,
δδ) µε προστασία στην πλευρά του συρµού.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Κοινοί ορισµοί των ΚΔΑ και µέθοδοι υπολογισµού των
οικονοµικών συνεπειών των ατυχηµάτων
1. Δείκτες σχετικοί µε ατυχήµατα
1.1. Ως «σοβαρό ατύχηµα» νοείται κάθε ατύχηµα, στο
οποίο ενέχεται ένα τουλάχιστον εν κινήσει σιδηροδροµικό όχηµα, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα έναν τουλάχιστον νεκρό ή σοβαρά τραυµατισµένο άτοµο ή σηµαντικές ζηµίες σε τροχαίο υλικό, στις τροχιές, σε άλλες εγκαταστάσεις ή στο περιβάλλον ή εκτεταµένη διαταραχή της κυκλοφορίας. Εξαιρούνται τα ατυχήµατα σε συνεργεία, αποθήκες και αµαξοστάσια.
1.2. ως «σηµαντική ζηµία σε τροχαίο υλικό, τροχιές,
σε άλλες εγκαταστάσεις ή στο περιβάλλον» νοείται ζηµία ίση ή µεγαλύτερη από εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ.
1.3. ως «εκτεταµένη διαταραχή της κυκλοφορίας» νοείται η αναστολή σιδηροδροµικών δροµολογίων σε κύρια
σιδηροδροµική γραµµή επί έξι ώρες ή περισσότερο.
1.4. ως «αµαξοστοιχία» νοούνται ένα ή περισσότερα
σιδηροδροµικά οχήµατα που έλκονται από µία ή περισσότερες µηχανές ή αυτοκινητάµαξες, ή µία αυτοκινητάµαξα που κυκλοφορεί µόνη της, µε καθορισµένο αριθµό
ή συγκεκριµένη ονοµασία από ένα σταθερό σηµείο αφετηρίας σε ένα σταθερό σηµείο τέρµατος. Ελαφρά µηχανή, δηλαδή µηχανή που κυκλοφορεί µόνη της, θεωρείται
αµαξοστοιχία.
1.5. ως «σύγκρουση αµαξοστοιχίας µε σιδηροδροµικό
όχηµα» νοείται µετωπική σύγκρουση ή σύγκρουση εµπρόσθιου άκρου αµαξοστοιχίας µε οπίσθιο άκρο άλλης
αµαξοστοιχίας ή πλευρική σύγκρουση µέρους αµαξοστοιχίας και άλλης αµαξοστοιχίας ή σιδηροδροµικού οχήµατος, ή τροχαίου υλικού σε ελιγµό.
1.6. ως «σύγκρουση αµαξοστοιχίας µε εµπόδια εντός
της ελεύθερης διατοµής των τροχιών» νοείται σύγκρουση µέρους αµαξοστοιχίας µε αντικείµενα σταθερά ή
προσωρινά υπάρχοντα στην τροχιά ή κοντά σε αυτήν (εξαιρουµένων των ισόπεδων διαβάσεων, εφόσον τα αντικείµενα αυτά έχουν απολεσθεί από διερχόµενο όχηµα ή
χρήστη). Συµπεριλαµβάνεται η σύγκρουση µε εναέριες
γραµµές επαφής.
1.7. ως «εκτροχιασµός αµαξοστοιχίας» νοείται κάθε
περίπτωση κατά την οποία ένας τουλάχιστον τροχός αµαξοστοιχίας εκτρέπεται από τροχιά.
1.8. ως «ατύχηµα σε ισόπεδη διάβαση» νοείται ατύχηµα σε ισόπεδη διάβαση στο οποίο ενέχονται ένα τουλάχιστον σιδηροδροµικό όχηµα και ένα ή περισσότερα
διερχόµενα οχήµατα, άλλοι διερχόµενοι χρήστες όπως
πεζοί ή άλλα αντικείµενα προσωρινά υπάρχοντα επί της
τροχιάς ή κοντά σε αυτήν, εφόσον έχουν απολεσθεί από
διερχόµενο όχηµα ή χρήστη.
1.9. ως «ατύχηµα που προκαλείται σε άτοµα από τρο-

χαίο υλικό εν κινήσει» νοείται ατύχηµα που προκαλείται
σε ένα ή περισσότερα άτοµα, τα οποία, είτε χτυπήθηκαν
από σιδηροδροµικό όχηµα, είτε από αντικείµενο προσαρτηµένο στο όχηµα ή που αποσπάστηκε από αυτό. Συµπεριλαµβάνονται άτοµα που πέφτουν από σιδηροδροµικά οχήµατα και άτοµα επιβιβασµένα σε οχήµατα που πέφτουν ή χτυπούν από ανεξέλεγκτα αντικείµενα.
1.10. ως «πυρκαγιά σε τροχαίο υλικό» νοείται πυρκαγιά ή έκρηξη που σηµειώνεται σε σιδηροδροµικό όχηµα
(και στο φορτίο του) κατά την κυκλοφορία του µεταξύ
του σταθµού αναχώρησης και του σταθµού προορισµού,
κατά τη στάση του στο σταθµό αναχώρησης ή προορισµού ή σε ενδιάµεσες στάσεις, καθώς και κατά τις κινήσεις του σε σταθµούς διαλογής.
1.11. ως «άλλοι τύποι (ατυχήµατος)» νοούνται όλα τα
ατυχήµατα εκτός από τη σύγκρουση αµαξοστοιχίας µε
σιδηροδροµικό όχηµα, τη σύγκρουση αµαξοστοιχίας µε
εµπόδιο εντός της ελεύθερης διατοµής των σιδηροτροχιών, τον εκτροχιασµό αµαξοστοιχίας, το ατύχηµα σε ισόπεδη διάβαση, το ατύχηµα που προκαλείται σε άτοµα
από τροχαίο υλικό εν κινήσει και την πυρκαγιά σε τροχαίο υλικό.
1.12. ως «επιβάτης» νοείται κάθε άτοµο, εκτός από τα
µέλη του πληρώµατος, που ταξιδεύει µε σιδηροδροµικό
όχηµα. Αποκλειστικά στις στατιστικές ατυχηµάτων συµπεριλαµβάνονται οι επιβάτες που επιχειρούν να επιβιβαστούν/αποβιβαστούν σε/από τρένο εν κινήσει.
1.13. ως «υπάλληλος ή εργολήπτης» νοείται κάθε
πρόσωπο του οποίου η απασχόληση συνδέεται µε σιδηρόδροµο και το οποίο είναι σε ώρα εργασίας κατά τη
στιγµή του ατυχήµατος. Συµπεριλαµβάνονται το προσωπικό των εργολάβων και οι αυτοαπασχολούµενοι εργολάβοι, το πλήρωµα της αµαξοστοιχίας και τα πρόσωπα
που χειρίζονται τροχαίο υλικό και εγκαταστάσεις υποδοµής.
1.14. ως «χρήστης ισόπεδης διάβασης» νοείται κάθε
πρόσωπο που χρησιµοποιεί ισόπεδη διάβαση για να διασχίσει σιδηροδροµική γραµµή µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς ή πεζή.
1.15. ως «άτοµο µη εξουσιοδοτηµένο να βρίσκεται σε
σιδηροδροµικούς χώρους» νοείται κάθε πρόσωπο του οποίου η παρουσία απαγορεύεται σε σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις, εξαιρουµένων των χρηστών ισόπεδων
διαβάσεων.
1.16. ως «άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε αποβάθρα»
νοείται κάθε πρόσωπο που βρίσκεται σε αποβάθρα και
δεν ορίζεται ως «επιβάτης», «υπάλληλος ή εργολήπτης», «χρήστης ισόπεδης διάβασης», «άλλο πρόσωπο
που δεν βρίσκεται σε αποβάθρα» ή «άτοµο µη εξουσιοδοτηµένο να βρίσκεται σε σιδηροδροµικούς χώρους».
1.17. ως «άλλο πρόσωπο που δεν βρίσκεται σε αποβάθρα» νοείται κάθε πρόσωπο που δε βρίσκεται σε αποβάθρα και δεν ορίζεται ως «επιβάτης», «υπάλληλος ή εργολήπτης», «χρήστης ισόπεδης διάβασης», «άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε αποβάθρα» ή «άτοµο µη εξουσιοδοτηµένο να βρίσκεται σε σιδηροδροµικούς χώρους».
1.18. ως «νεκρός» νοείται κάθε άτοµο που σκοτώνεται
ακαριαία ή πεθαίνει εντός τριάντα (30) ηµερών λόγω ατυχήµατος, εξαιρουµένων των αυτοκτονιών.
1.19. ως «σοβαρά τραυµατισµένος» νοείται κάθε τραυµατίας ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκοµείο για χρονικό
διάστηµα άνω των 24 ωρών λόγω ατυχήµατος, εξαιρουµένων των περιπτώσεων απόπειρας αυτοκτονίας.
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2. Δείκτες σχετικοί µε επικίνδυνα εµπορεύµατα
2.1. Ως «ατύχηµα, στο οποίο ενέχεται η µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων» νοείται ατύχηµα ή περιστατικό που πρέπει να αναφερθεί σύµφωνα µε το άρθρο 1.8.5
των κανονισµών RID/ADR.
2.2. Ως «επικίνδυνα εµπορεύµατα» νοούνται ουσίες
και είδη των οποίων η µεταφορά απαγορεύεται από τους
κανονισµούς RID ή επιτρέπεται µόνον µε τους όρους
που προβλέπονται σε αυτούς.
3. Δείκτες σχετικοί µε αυτοκτονίες
3.1. Ως «αυτοκτονία» νοείται ενέργεια σκόπιµου αυτοτραυµατισµού που καταλήγει σε θάνατο, όπως καταχωρίζεται και ταξινοµείται από την αρµόδια εθνική αρχή.
3.2. Ως «απόπειρα αυτοκτονίας» νοείται ενέργεια σκόπιµου αυτοτραυµατισµού που καταλήγει σε σοβαρό
τραυµατισµό.
4. Δείκτες σχετικοί µε πρόδροµους παράγοντες ατυχηµάτων
4.1. Ως «σιδηροτροχιά που έχει υποστεί ρήξη» νοείται
κάθε σιδηροτροχιά που έχει διαχωριστεί σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια ή κάθε σιδηροτροχιά από την οποία αποσπάται µεταλλικό κοµµάτι, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία κενού µήκους άνω των 50 mm και βάθους άνω
των 10 mm στην επιφάνεια κύλισης.
4.2. Ως «παραµόρφωση ή άλλη απευθυγράµµιση τροχιάς» νοείται κάθε ελάττωµα συνδεόµενο µε τη συνέχεια και τη γεωµετρία τροχιάς, το οποίο απαιτεί τη θέση
της τροχιάς εκτός λειτουργίας ή την άµεση µείωση της
επιτρεπόµενης ταχύτητας.
4.3. Ως «αστοχία σηµατοδότησης λόγω τοποθέτησης
σε λάθος πλευρά» νοείται κάθε τεχνική αστοχία του συστήµατος σηµατοδότησης (είτε στην υποδοµή είτε στο
τροχαίο υλικό), η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη σηµατοδότηση πληροφοριών λιγότερο περιοριστικών από τα απαιτούµενα.
4.4. Ως «παραβίαση σηµατοδότη κατά τη διέλευση από
επικίνδυνο σηµείο» νοείται κάθε περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος αµαξοστοιχίας υπερβαίνει εγκεκριµένη κίνησή της και κινείται πέρα από το επικίνδυνο σηµείο.
4.5. Ως «παραβίαση σηµατοδότη χωρίς διέλευση από
επικίνδυνο σηµείο» νοείται κάθε περίπτωση που οποιοδήποτε µέρος αµαξοστοιχίας υπερβαίνει εγκεκριµένη κίνησή της αλλά δεν κινείται πέρα από το επικίνδυνο σηµείο.
Ως µη εγκεκριµένη κίνηση, όπως αναφέρεται στα σηµεία 4.4 και 4.5, νοείται:
α) η παραβίαση παρατρόχιου έγχρωµου σήµατος ή απαγορευτικού σήµατος σηµαφόρου, ή εντολής STOP, σε
γραµµές στις οποίες δεν λειτουργεί σύστηµα προστασίας αµαξοστοιχίας (TPS),
β) η παραβίαση της λήξης έγκρισης κίνησης σχετικής
µε την ασφάλεια από το σύστηµα TPS,
γ) η παραβίαση σηµείου που κοινοποιήθηκε µε προφορική ή γραπτή έγκριση, όπως ορίζεται στους κανονισµούς,
δ) η παραβίαση πινακίδων στάσης (δεν περιλαµβάνονται οι προστατευτικοί προσκρουστήρες) ή σηµάτων διά
χειρών και βραχιόνων.
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οχήµατα µη συνδεδεµένα µε µονάδες έλξης ή αµαξοστοιχίες χωρίς επιτήρηση τίθενται σε κίνηση και παραβιάζουν απαγορευτικό σήµα, δεν περιλαµβάνονται. Δεν περιλαµβάνονται οι περι-

πτώσεις κατά τις οποίες, για οποιοδήποτε λόγο, το σήµα
δεν µετατρέπεται έγκαιρα σε απαγορευτικό, ώστε να είναι σε θέση ο µηχανοδηγός να σταµατήσει την αµαξοστοιχία πριν από το σηµατοδότη.
Οι εθνικές αρχές ασφάλειας µπορεί να υποβάλουν χωριστά αναφορά για τους τέσσερις δείκτες της µη εγκεκριµένης κίνησης που απαριθµούνται στις περιπτώσεις
του παρόντος σηµείου και πρέπει να υποβάλλουν µια
τουλάχιστον συγκεντρωτική αναφορά η οποία περιλαµβάνει στοιχεία και για τους τέσσερις δείκτες.
4.6. Ως «τροχός χρησιµοποιούµενου τροχαίου υλικού,
ο οποίος έχει υποστεί ρήξη» νοείται ρήξη σε τροχό η οποία δηµιουργεί κίνδυνο ατυχήµατος (εκτροχιασµό ή σύγκρουση).
4.7. Ως «άξονας χρησιµοποιούµενου τροχαίου υλικού,
ο οποίος έχει υποστεί ρήξη» νοείται ρήξη σε άξονα, η οποία δηµιουργεί κίνδυνο ατυχήµατος (εκτροχιασµό ή σύγκρουση).
5. Κοινές µέθοδοι υπολογισµού των οικονοµικών επιπτώσεων των ατυχηµάτων
5.1. Η τιµή πρόληψης απώλειας (ΤΠΑ) συνίσταται στα
εξής:
1) Αυτήν καθ' εαυτήν την αξία της ασφάλειας: τιµές
βούλησης πληρωµής [ΤΒΠ —Willingness to Pay (WTP)
values], βασιζόµενες σε µελέτες δεδηλωµένης προτίµησης που έχουν πραγµατοποιηθεί στο κράτος - µέλος όπου εφαρµόζονται.
2) Άµεσο και έµµεσο οικονοµικό κόστος: τιµές του κόστους βάσει εκτίµησης στο κράτος - µέλος, οι οποίες συνίστανται στα εξής:
α) το κόστος περίθαλψης και αποκατάστασης,
β) τα δικαστικά έξοδα, το κόστος της αστυνοµίας, το
κόστος των ιδιωτικών ερευνών για τη σύγκρουση, το κόστος των υπηρεσιών άµεσης βοήθειας και το διοικητικό
κόστος της ασφάλισης,
γ) τις απώλειες παραγωγής: την αξία που αντιπροσωπεύουν για την κοινωνία τα εµπορεύµατα και οι υπηρεσίες που θα µπορούσαν να είχαν παραχθεί από το οικείο
πρόσωπο, αν δεν είχε συµβεί το ατύχηµα.
Κατά τον υπολογισµό του κόστους των απωλειών, οι
θάνατοι και οι σοβαροί τραυµατισµοί υπολογίζονται ξεχωριστά (διαφορετικές ΤΠΑ για απώλεια ζωής και σοβαρό τραυµατισµό).
5.2. Κοινές αρχές για την εκτίµηση της αξίας της ασφάλειας αυτής καθ' εαυτήν και του άµεσου ή και έµµεσου οικονοµικού κόστους:
Για την αξία της ασφάλειας αυτής καθ' εαυτή, η αξιολόγηση κατά πόσον είναι ορθές οι διαθέσιµες εκτιµήσεις
βασίζεται στα εξής:
α) οι εκτιµήσεις συνδέονται µε σύστηµα αποτίµησης
της µείωσης του κινδύνου θνησιµότητας στις µεταφορές
και να ακολουθούν προσέγγιση ΤΒΠ σύµφωνα µε µεθόδους δεδηλωµένης προτίµησης,
β) το δείγµα των ερωτηθέντων που χρησιµοποιείται
για τις τιµές είναι αντιπροσωπευτικό του αντίστοιχου
πληθυσµού. Πιο συγκεκριµένα, το δείγµα πρέπει να είναι
αντιπροσωπευτικό της ηλικίας/κατανοµής εισοδήµατος,
καθώς και άλλων σχετικών κοινωνικοοικονοµικών και/ή
δηµογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού,
γ) µέθοδο συναγωγής τιµών ΤΒΠ: η έρευνα σχεδιάζεται κατά τρόπο, ώστε οι ερωτήσεις να είναι σαφείς/να έχουν νόηµα για τους ερωτώµενους.
Το άµεσο και έµµεσο οικονοµικό κόστος εκτιµάται µε

47
βάση το πραγµατικό κόστος που αναλαµβάνει η κοινωνία.
5.3. Ορισµοί
5.3.1. Ως «κόστος της ζηµίας στο περιβάλλον» νοείται
το κόστος που αναλαµβάνουν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι διαχειριστές υποδοµής, το οποίο εκτιµούν
µε βάση την πείρα τους, µε σκοπό την επαναφορά της
περιοχής που υπέστη τη ζηµία στην προ του σιδηροδροµικού ατυχήµατος κατάσταση.
5.3.2. Ως «κόστος υλικών ζηµιών στο τροχαίο υλικό ή
την υποδοµή» νοείται το κόστος της προµήθειας νέου
τροχαίου υλικού ή υποδοµής, µε τις ίδιες λειτουργικές
δυνατότητες και τεχνικές παραµέτρους που είχε πριν υποστεί ανεπανόρθωτη ζηµιά, και το κόστος αποκατάστασης του τροχαίου υλικού ή της υποδοµής που µπορεί να
επισκευαστεί και να επανέλθει στην προ του ατυχήµατος
κατάσταση. Το ανώτερο κόστος εκτιµάται από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και τους Διαχειριστές Υποδοµής µε βάση την πείρα τους. Συµπεριλαµβάνεται το κόστος χρονοµίσθωσης τροχαίου υλικού, λόγω έλλειψης
τροχαίου υλικού συνεπεία της ζηµίας που υπέστησαν τα
οχήµατα.
5.3.3. Ως «κόστος των καθυστερήσεων συνεπεία ατυχηµάτων» νοείται η χρηµατική αξία των καθυστερήσεων
που υφίστανται οι χρήστες των σιδηροδροµικών µεταφορών (επιβάτες και πελάτες των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών) λόγω ατυχήµατος, η οποία
υπολογίζεται µε τον κάτωθι µαθηµατικό τύπο:
VT = χρηµατική αξία της εξοικονόµησης χρόνου µετακίνησης
Τιµή του χρόνου για έναν επιβάτη αµαξοστοιχίας (ανά
ώρα)
VTP = [VT επιβατών που ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς σκοπούς] * [µέσο ποσοστό µετακινούµενων εργαζοµένων ανά έτος] [VT των µετακινούµενων µη εργαζοµένων] * [µέσο ποσοστό µετακινούµενων µη εργαζοµένων ανά έτος]
VTP µετρούµενη σε ευρώ ανά επιβάτη ανά ώρα
ως «επιβάτης που ταξιδεύει για επαγγελµατικούς σκοπούς» νοείται ο επιβάτης που ταξιδεύει σε σχέση µε τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες, εξαιρουµένων των µετακινήσεων µεταξύ κατοικίας και εργασίας.
Τιµή του χρόνου για µια εµπορική αµαξοστοιχία (µία ώρα)
VTF = [VT εµπορευµατικών αµαξοστοιχιών] * [(τονοχιλιόµετρα)/(συρµοχιλιόµετρα)]
Η VTF µετράται σε ευρώ ανά τόνο φορτίου ανά ώρα
Μέσος όρος τόνων φορτίου που µεταφέρονται σιδηροδροµικώς µέσα σε ένα έτος = (τονοχιλιόµετρα)/(συρµοχιλιόµετρα)
CM = κόστος 1 λεπτού καθυστέρησης µιας αµαξοστοιχίας
Επιβατικές αµαξοστοιχίες
CMP = K1 * (VT P /60) * [(επιβατοχιλιόµετρα)/(συρµοχιλιόµετρα)]
Μέσος αριθµός επιβατών που µεταφέρονται σιδηροδροµικώς µέσα σε ένα έτος = (επιβατοχιλιόµετρα)/(συρµοχιλιόµετρα)

Εµπορευµατικές αµαξοστοιχίες
CMF = K 2 * (VT F /60)
Οι συντελεστές K1 και K2 υπεισέρχονται µεταξύ της
τιµής του χρόνου και της τιµής της καθυστέρησης, σύµφωνα µε τις µελέτες δεδηλωµένης προτίµησης, προκειµένου να ληφθεί υπόψη ότι η απώλεια χρόνου λόγω των
καθυστερήσεων εκλαµβάνεται πολύ πιο αρνητικά από
τον συνήθη χρόνο µετακίνησης.
Κόστος των καθυστερήσεων εξαιτίας ατυχήµατος =
CMP * (σε πρώτα λεπτά για καθυστέρηση επιβατικών αµαξοστοιχιών) CMF * (σε πρώτα λεπτά για καθυστέρηση
εµπορευµατικών αµαξοστοιχιών)
Πεδίο εφαρµογής του µοντέλου
Το κόστος των καθυστερήσεων υπολογίζεται για τα
σοβαρά ατυχήµατα ως εξής:
α) πραγµατικός χρόνος καθυστέρησης στις σιδηροδροµικές γραµµές όπου συνέβη το ατύχηµα, όπως αυτή
µετράται στον τερµατικό σταθµό,
β) πραγµατικός χρόνος καθυστέρησης ή, εφόσον δεν
είναι δυνατόν, εκτιµώµενος χρόνος καθυστέρησης σε
άλλες θιγόµενες γραµµές.
6. Δείκτες σχετικοί µε την τεχνική ασφάλεια της υποδοµής και την εφαρµογή της
6.1. Ως «σύστηµα προστασίας αµαξοστοιχίας (TPS)»
νοείται σύστηµα που βοηθά την ενίσχυση της υπακοής
στα σήµατα και στους περιορισµούς ταχύτητας.
6.2. Ως «συστήµατα επί του οχήµατος» νοούνται συστήµατα που παρέχουν βοήθεια στον µηχανοδηγό ώστε
να παρατηρεί την παρατρόχια σηµατοδότηση και τη σηµατοδότηση θαλάµου οδήγησης και, κατά συνέπεια, εξασφαλίζουν προστασία σε επικίνδυνα σηµεία και την επιβολή ορίων ταχύτητας. Τα συστήµατα TPS επί της αµαξοστοιχίας περιγράφονται ως εξής:
α) ειδοποίηση, µε αυτόµατη ειδοποίηση του µηχανοδηγού,
β) ειδοποίηση και αυτόµατη στάση, µε αυτόµατη ειδοποίηση του µηχανοδηγού και αυτόµατη ακινητοποίηση
κατά τη διέλευση από απαγορευτικό σήµα,
γ) ειδοποίηση και αυτόµατη στάση, καθώς και ασυνεχής επιτήρηση της ταχύτητας, µε παροχή προστασίας σε
επικίνδυνα σηµεία. Ως «ασυνεχής επιτήρηση της ταχύτητας» νοείται επιτήρηση της ταχύτητας σε ορισµένες
θέσεις (ενέδρες ταχύτητας) κατά την προσέγγιση ενός
σήµατος,
δ) ειδοποίηση και αυτόµατη στάση, καθώς και συνεχής
επιτήρηση της ταχύτητας, µε παροχή προστασίας σε επικίνδυνα σηµεία και συνεχή επιτήρηση των ορίων ταχύτητας της σιδηροδροµικής γραµµής. Ως «συνεχής επιτήρηση της ταχύτητας» νοείται συνεχής ένδειξη και επιβολή
της µέγιστης επιτρεπόµενης ταχύτητας-στόχου για όλα
τα τµήµατα της γραµµής.
Ο τύπος δ) θεωρείται σύστηµα αυτόµατης προστασίας
αµαξοστοιχιών (ΑΠΑ).
6.3. Ως «ισόπεδη διάβαση» νοείται κάθε ισόπεδη διασταύρωση οδού ή οδού διέλευσης και σιδηροδροµικής
γραµµής, αναγνωρισµένη από το διαχειριστή υποδοµής
και ανοικτή στο κοινό ή σε ιδιώτες χρήστες. Οι οδοί διέλευσης που συνδέουν αποβάθρες σε σιδηροδροµικούς
σταθµούς εξαιρούνται, καθώς και οι διαβάσεις άνωθεν
τροχιών για την αποκλειστική διέλευση των εργαζοµένων.
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6.4. Ως «οδός» νοείται, για τους σκοπούς των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα σιδηροδροµικά ατυχήµατα, κάθε δηµόσια ή ιδιωτική οδός ή εθνική οδός, συµπεριλαµβανοµένων των πεζοδρόµων και παρακείµενων
ποδηλατολωρίδων.
6.5. Ως «δίοδος» νοείται κάθε δρόµος, πλην της οδού,
για τη διέλευση ανθρώπων, ζώων, οχηµάτων ή µηχανηµάτων.
6.6. Ως «παθητική ισόπεδη διάβαση» νοείται ισόπεδη
διάβαση στην οποία δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση
κάποιου συστήµατος ειδοποίησης ή προστασίας όταν
δεν είναι ασφαλής η διάβαση για τον χρήστη.
6.7. Ως «ενεργή ισόπεδη διάβαση», νοείται ισόπεδη
διασταύρωση στην οποία οι διερχόµενοι χρήστες προστατεύονται ή ειδοποιούνται, κατά την προσέγγιση αµαξοστοιχίας, µε µέσα τα οποία ενεργοποιούνται όταν δεν
είναι ασφαλής η διάβαση για τον χρήστη.
α) Προστασία του χρήστη µε φυσικά µέσα, κυρίως:
αα) µισά ή πλήρη δρύφακτα,
ββ) θύρες.
β) Προειδοποίηση µε τη χρήση σταθερού εξοπλισµού
σε ισόπεδες διαβάσεις:
αα) ορατά µέσα: φώτα,
ββ) ακουστικά µέσα: κώδωνες, σειρήνες, κλάξον κ.λπ..
Οι ενεργές ισόπεδες διαβάσεις κατατάσσονται ως εξής:
α) Χειροκίνητη: ισόπεδη διάβαση, στην οποία η προστασία στην πλευρά του χρήστη ή η ειδοποίηση ενεργοποιείται χειροκίνητα από σιδηροδροµικό υπάλληλο.
β) Αυτόµατη µε ειδοποίηση στην πλευρά του χρήστη:
ισόπεδη διάβαση, στην οποία η ειδοποίηση στην πλευρά
του χρήστη ενεργοποιείται από την αµαξοστοιχία που
προσεγγίζει.
γ) Αυτόµατη µε προστασία στην πλευρά του χρήστη: ισόπεδη διάβαση, στην οποία η προστασία στην πλευρά
του χρήστη ενεργοποιείται από την αµαξοστοιχία που
προσεγγίζει. Περιλαµβάνεται ισόπεδη διάβαση, η οποία
έχει συγχρόνως προστασία και ειδοποίηση στην πλευρά
του χρήστη.
δ) Με προστασία στην πλευρά του συρµού: ισόπεδη
διάβαση, στην οποία ένα σήµα ή άλλο σύστηµα προστασίας αµαξοστοιχίας επιτρέπει τη διέλευση αµαξοστοιχίας µόνον εφόσον, η ισόπεδη διάβαση είναι πλήρως
προστατευµένη στην πλευρά του χρήστη και εφόσον
δεν υπάρχει παρείσφρηση.
7. Ορισµοί των µονάδων µέτρησης
7.1. Ως «συρµοχιλιόµετρο», νοείται µονάδα µέτρησης
που αντιπροσωπεύει τη µετακίνηση αµαξοστοιχίας σε απόσταση ενός χιλιοµέτρου. Η απόσταση που χρησιµοποιείται είναι, αν είναι δυνατόν, η πραγµατικά διανυθείσα
απόσταση, ειδάλλως χρησιµοποιείται η κανονική απόσταση δικτύου µεταξύ των τόπων αναχώρησης και προορισµού. Λαµβάνεται υπόψη µόνον η απόσταση που διανύεται στην εθνική επικράτεια του δηλούντος κράτους.
7.2. Ως «επιβατοχιλιόµετρο», νοείται µονάδα µέτρησης που αντιπροσωπεύει τη σιδηροδροµική µεταφορά ενός επιβάτη σε απόσταση ενός χιλιοµέτρου. Λαµβάνεται
υπόψη µόνον η απόσταση που διανύεται στην εθνική επικράτεια του δηλούντος κράτους.
7.3. Ως «γραµµοχιλιόµετρο», νοείται το µήκος σε χιλιόµετρα του σιδηροδροµικού δικτύου στα κράτη - µέλη,
του οποίου η έκταση καθορίζεται στο άρθρο 54. Για σιδηροδροµικές γραµµές πολλαπλής τροχιάς, λαµβάνεται υ-

πόψη µόνον η απόσταση µεταξύ των τόπων αναχώρησης
και προορισµού.
7.4. Ως «τροχιοχιλιόµετρο», νοείται το µήκος σε χιλιόµετρα του σιδηροδροµικού δικτύου στα κράτη - µέλη,
του οποίου η έκταση καθορίζεται στο άρθρο 54. Λαµβάνεται υπόψη κάθε τροχιά των σιδηροδροµικών γραµµών
πολλαπλής τροχιάς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι εθνικοί κανόνες ασφάλειας που κοινοποιούνται
σύµφωνα µε την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 60 περιλαµβάνουν:
1. κανόνες που αφορούν τους υφιστάµενους εθνικούς
στόχους ασφάλειας και τις µεθόδους ασφάλειας,
2. κανόνες που αφορούν τις απαιτήσεις για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας και την πιστοποίηση ασφάλειας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων,
3. κοινούς κανόνες εκµετάλλευσης του σιδηροδροµικού δικτύου που δεν καλύπτονται ακόµα από ΤΠΔ, µεταξύ των οποίων κανόνες που αφορούν το σύστηµα σηµατοδότησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας,
4. κανόνες στο πλαίσιο των οποίων θεσπίζονται οι απαιτήσεις για τις πρόσθετες εσωτερικές ρυθµίσεις λειτουργίας (εταιρικούς κανόνες) που πρέπει να καθοριστούν από τους διαχειριστές υποδοµής και τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις,
5. κανόνες που αφορούν τις απαιτήσεις για το προσωπικό που εκτελεί κρίσιµα καθήκοντα ασφάλειας, µεταξύ
των οποίων κριτήρια επιλογής, καλή ιατρική κατάσταση
και επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και πιστοποίηση, εφόσον δεν καλύπτονται από ΤΠΔ,
6. κανόνες σχετικά µε τη διερεύνηση των ατυχηµάτων
και συµβάντων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΦΟΡΕΑ Ή ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΕΑ
Πρέπει να τεκµηριώνονται όλες οι οικείες πτυχές της
διαχείρισης του οργανισµού και να περιγράφεται κυρίως
η κατανοµή των αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο του οργανισµού και όταν συµµετέχουν υπεργολάβοι. Καταδεικνύεται πώς διασφαλίζεται από τη διαχείριση ο έλεγχος στα
διάφορα επίπεδα, πώς συµµετέχουν το προσωπικό και οι
εκπρόσωποί του σε όλα τα επίπεδα και πώς εξασφαλίζεται συνεχής βελτίωση.
Οι ακόλουθες βασικές απαιτήσεις ισχύουν για τις τέσσερις λειτουργίες ενός υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα (ΥΣΦ) που πρέπει να καλύπτονται από τον ίδιο τον
οργανισµό ή µε υπεργολαβική ανάθεση:
1. Ηγετικός ρόλος— δέσµευση για την ανάπτυξη και εφαρµογή του συστήµατος συντήρησης του οργανισµού
και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς
του.
2. Εκτίµηση κινδύνων— δοµηµένη προσέγγιση για την
εκτίµηση των κινδύνων που συνδέονται µε τη συντήρηση
των οχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων
που απορρέουν απευθείας από επιχειρησιακές διαδικα-
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σίες και δραστηριότητες άλλων οργανισµών ή προσώπων, και για τον προσδιορισµό των κατάλληλων µέτρων
ελέγχου των κινδύνων.
3. Παρακολούθηση— δοµηµένη προσέγγιση για να εξασφαλίζεται ότι έχουν προβλεφθεί µέτρα ελέγχου των
κινδύνων, τα οποία λειτουργούν σωστά και επιτυγχάνουν τους στόχους του οργανισµού.
4. Συνεχής βελτίωση— δοµηµένη προσέγγιση για την
ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται µέσω της
τακτικής παρακολούθησης, του ελέγχου ή άλλων συναφών πηγών και για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων
για την άντληση διδαγµάτων και τη λήψη προληπτικών ή
διορθωτικών µέτρων µε σκοπό τη διατήρηση ή βελτίωση
του επιπέδου ασφάλειας.
5. Δοµή και ευθύνη— δοµηµένη προσέγγιση για τον
καθορισµό των αρµοδιοτήτων των προσώπων και οµάδων µε σκοπό την ασφαλή υλοποίηση των στόχων του
οργανισµού στον τοµέα της ασφάλειας.
6. Διαχείριση της επάρκειας— δοµηµένη προσέγγιση
που εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι έχουν την απαιτούµενη επάρκεια για την επίτευξη των στόχων του οργανισµού µε ασφάλεια, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα σε όλες τις περιστάσεις.
7. Πληροφόρηση— δοµηµένη προσέγγιση που εξασφαλίζει ότι οι σηµαντικές πληροφορίες τίθενται στη
διάθεση των προσώπων που καλούνται να κρίνουν και να
λάβουν αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού
και που εξασφαλίζει την πληρότητα και ορθότητα των
πληροφοριών.
8. Τεκµηρίωση— δοµηµένη προσέγγιση που εξασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα όλων των σχετικών πληροφοριών.
9. Ανάθεση δραστηριοτήτων— δοµηµένη προσέγγιση
για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση των δραστηριοτήτων που ανατίθενται υπεργολαβικά, ούτως ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του οργανισµού και να
καλύπτονται όλες οι ικανότητες και απαιτήσεις.
10. Δραστηριότητες συντήρησης— δοµηµένη προσέγγιση που εξασφαλίζει:
α) τον προσδιορισµό και την ορθή διαχείριση όλων των
δραστηριοτήτων συντήρησης που επηρεάζουν την ασφάλεια και κρίσιµα για την ασφάλεια δοµικά στοιχεία
και τον προσδιορισµό όλων των αναγκαίων τροποποιήσεων των δραστηριοτήτων συντήρησης που επηρεάζουν
την ασφάλεια, την ορθή τους διαχείριση βάσει της αποκτηθείσας πείρας και της εφαρµογής των κοινών µεθόδων ασφάλειας για την εκτίµηση κινδύνων σύµφωνα µε
την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 58 και την ορθή τους
τεκµηρίωση,
β) τη συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας,
γ) την υλοποίηση και τον έλεγχο των ειδικών εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και εργαλείων συντήρησης των οποίων η ανάπτυξη απαιτείται για τη διεκπεραίωση της
συντήρησης,
δ) την ανάλυση της αρχικής τεκµηρίωσης σχετικά µε
το όχηµα για τη δηµιουργία του πρώτου φακέλου συντήρησης και την ορθή εφαρµογή του φακέλου µέσω της εκπόνησης εντολών όσον αφορά τη συντήρηση,
ε) ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία, καθώς και τα ανταλλακτικά χρησιµοποιούνται όπως ορίζεται στις εντολές συντήρησης και στα έγγραφα τεκµηρίωσης του προµηθευτή. Η αποθήκευση, ο χειρισµός και η µεταφορά
τους διενεργούνται καταλλήλως όπως ορίζεται στις ε-

ντολές συντήρησης και στα έγγραφα τεκµηρίωσης του
προµηθευτή και συνάδουν προς τους οικείους εθνικούς
και διεθνείς κανόνες, καθώς και προς τις απαιτήσεις των
σχετικών εντολών συντήρησης,
στ) ότι προβλέπονται, προσδιορίζονται, παρέχονται,
καταγράφονται και διατίθενται κατάλληλες και επαρκείς
εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και εργαλεία προκειµένου
να επιτρέπεται η παροχή των υπηρεσιών συντήρησης
σύµφωνα µε τις οικείες εντολές και άλλες εφαρµοστέες
προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διεκπεραίωση της συντήρησης, την τήρηση των αρχών της εργονοµίας και την προστασία της υγείας,
ζ) ότι ο οργανισµός διαθέτει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισµός µέτρησης, όλες οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός και τα εργαλεία του χρησιµοποιούνται, βαθµονοµούνται, φυλάσσονται και συντηρούνται
ορθά σύµφωνα µε τεκµηριωµένες διαδικασίες.
11. Δραστηριότητες ελέγχου— δοµηµένη προσέγγιση
που εξασφαλίζει:
α) την απόσυρση των οχηµάτων από τη λειτουργία για
προγραµµατισµένη συντήρηση, συντήρηση βάσει της κατάστασης ή διορθωτική συντήρηση σε εύθετο χρόνο ή οσάκις διαπιστώνονται ελαττώµατα ή άλλες ανάγκες,
β) τα αναγκαία µέτρα ελέγχου της ποιότητας,
γ) την εκτέλεση των καθηκόντων συντήρησης σύµφωνα µε τις εντολές συντήρησης και την έκδοση της ειδοποίησης επαναφοράς σε λειτουργία, η οποία περιλαµβάνει ενδεχοµένως περιορισµούς χρήσης,
δ) ότι περιπτώσεις µη συµµόρφωσης κατά την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ατυχήµατα, περιστατικά, αποσοβηθέντα ατυχήµατα ή άλλα επικίνδυνα περιστατικά αναφέρονται,
διερευνώνται και αναλύονται και ότι λαµβάνονται τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα σύµφωνα µε την κοινή µέθοδο ασφάλειας για την παρακολούθηση που προβλέπεται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 58,
ε) περιοδική διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και παρακολούθησης σύµφωνα µε την κοινή µέθοδο ασφάλειας
για την παρακολούθηση που προβλέπεται στην περ. γ
της παρ. 1 του άρθρου 58.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/2370 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 82
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4408/2016 (Α΄ 135)
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
Α. Αντικείµενο του Τρίτου Μέρους του παρόντος νόµου είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της
Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 14ης Δεκεµβρίου (L 352) για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ, όσον αφορά το
άνοιγµα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδροµικής υποδοµής.
Β. Στον ν. 4408/2016 (Α΄135), µε τον οποίον ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2012/34/ΕΕ,
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο άρθρο 2 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
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(α) στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται νέο εδάφιο,
(β) αντικαθίσταται η εισαγωγική διάταξη της παραγράφου 2 και
(γ) προστίθεται νέα παράγραφος 4.
Το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2016/2370ΕΕ)
1. Το Κεφάλαιο ΙΙ (άρθρα 4 έως 15) δεν εφαρµόζεται
στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εκτελούν µόνον
αστικές, προαστιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες
(services) σε τοπικά και περιφερειακά µεµονωµένα δίκτυα για υπηρεσίες µεταφορών στη σιδηροδροµική υποδοµή ή σε δίκτυα που προορίζονται µόνον για την εκτέλεση αστικών ή προαστιακών σιδηροδροµικών υπηρεσιών.
Παρά τα προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, όταν µια τέτοια σιδηροδροµική επιχείρηση
τελεί υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο επιχείρησης ή άλλης οντότητας (entity) που εκτελεί ή ενσωµατώνει υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών, πλην των αστικών,
προαστιακών ή περιφερειακών, εφαρµόζονται τα άρθρα
4 και 5. Το άρθρο 6 εφαρµόζεται επίσης στις εν λόγω σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, όσον αφορά τη σχέση µεταξύ της σιδηροδροµικής επιχείρησης και της επιχείρησης
ή οντότητας (entity) που την ελέγχει άµεσα ή έµµεσα.
Εξαιρούνται από την εφαρµογή του Κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 16-25):
α) επιχειρήσεις που εκτελούν µόνον σιδηροδροµικές
µεταφορές επιβατών σε τοπική και περιφερειακή αυτόνοµη σιδηροδροµική υποδοµή,
β) επιχειρήσεις που εκτελούν µόνον αστικές ή προαστιακές µεταφορές επιβατών,
γ) επιχειρήσεις που εκτελούν µόνον περιφερειακές σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων,
δ) επιχειρήσεις που εκτελούν µόνο µεταφορές εµπορευµάτων σε σιδηροδροµική υποδοµή, η οποία ανήκει σε
ιδιώτες και υπάρχει για να χρησιµοποιείται αποκλειστικά
από τον κύριο της υποδοµής για δικές της µεταφορές εµπορευµάτων.
2. Από το πεδίο εφαρµογής των άρθρων 7, 7α, 7β,7γ,
7δ, 8 και 13, και του Κεφαλαίου ΙV (άρθρα 26-57) εξαιρούνται:
α) Τα τοπικά και περιφερειακά αυτόνοµα δίκτυα επιβατικών µεταφορών στη σιδηροδροµική υποδοµή, τα οποία
έχουν πλάτος γραµµής διαφορετικό του κυρίως σιδηροδροµικού δικτύου και προορίζονται για αποκλειστικά
τουριστική λειτουργία ή έχουν µόνον ιστορική αξία.
β) Η ιδιωτική σιδηροδροµική υποδοµή που υπάρχει αποκλειστικά για χρήση από τον ιδιοκτήτη της υποδοµής
για ίδιες δραστηριότητες µεταφοράς εµπορευµάτων.
3. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται
στις αστικές και προαστιακές µεταφορές που διενεργούνται στην υποδοµή του µετρό, του τραµ και των ηλεκτροκίνητων µητροπολιτικών σιδηροδρόµων.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από
εισήγηση του διαχειριστή υποδοµής και της γνώµης της
Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, µπορεί να εξαιρού-

νται από το πεδίο εφαρµογής της παράγραφο 3 του άρθρου 8 τοπικές και περιφερειακές σιδηροδροµικές υποδοµές χωρίς στρατηγική σηµασία για τη λειτουργία της
αγοράς σιδηροδροµικών µεταφορών και να εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρµογής των άρθρων 7, 7α και 7γ και
του Κεφαλαίου IV (άρθρα 26-57) τοπικές σιδηροδροµικές
υποδοµές χωρίς στρατηγική σηµασία για τη λειτουργία
της αγοράς σιδηροδροµικών µεταφορών. Το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή την πρόθεσή του να εξαιρέσει τέτοιου είδους
σιδηροδροµικές υποδοµές.»
2. Στο άρθρο 3 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
(α) το σηµείο 2 αντικαθίσταται και µετά το σηµείο 2
προστίθενται σηµεία 2α έως και 2στ,
(β) το εδάφιο β του σηµείου 3 διαγράφεται,
(γ) µετά το σηµείο 30 προστίθενται σηµεία 31 έως και
34,
(δ) στο σηµείο 16 αντικαθίσταται η φράση «Υπουργός
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων» µε τη φράση «Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών».
Το άρθρο 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ορισµοί
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2016/2370ΕΕ)
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, νοούνται ως:
1) «σιδηροδροµική επιχείρηση»: κάθε δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η οποία έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο, η κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η
εκτέλεση σιδηροδροµικής µεταφοράς εµπορευµάτων
ή/και επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι, η επιχείρηση
αυτή εξασφαλίζει και την έλξη. Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει επίσης και τις επιχειρήσεις που παρέχουν µόνον έλξη.
2) «διαχειριστής υποδοµής»: κάθε φορέας ή εταιρεία
που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση,
την αναβάθµιση και την ανακαίνιση της σιδηροδροµικής
υποδοµής σε ένα δίκτυο, καθώς και την ευθύνη για τη
συµµετοχή στην ανάπτυξή της, σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζει το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του για την ανάπτυξη και τη χρηµατοδότηση της υποδοµής. Διαχειριστής υποδοµής είναι ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Ο.Σ.Ε..
2α) «ανάπτυξη της σιδηροδροµικής υποδοµής»: σχεδιασµός δικτύου, οικονοµικός και επενδυτικός σχεδιασµός, καθώς και κατασκευή και αναβάθµιση της υποδοµής,
2β) «λειτουργία της σιδηροδροµικής υποδοµής»: κατανοµή σιδηροδροµικών δροµολογίων, διαχείριση της κυκλοφορίας και χρέωση της χρήσης της υποδοµής,
2γ) «συντήρηση της σιδηροδροµικής υποδοµής»: έργα
για τη διατήρηση της κατάστασης και της ικανότητας της
υφιστάµενης υποδοµής,
2δ) «ανακαίνιση της σιδηροδροµικής υποδοµής»: σοβαρές εργασίες αντικατάστασης επί της υφιστάµενης υποδοµής οι οποίες δεν µεταβάλλουν τις συνολικές επιδόσεις της,
2ε) «αναβάθµιση της σιδηροδροµικής υποδοµής»: σοβαρές εργασίες τροποποίησης της υποδοµής οι οποίες
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βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της,
2στ) «βασικά καθήκοντα” του διαχειριστή της υποδοµής»: λήψη αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή των σιδηροδροµικών δροµολογίων, συµπεριλαµβανοµένου τόσο του καθορισµού και της εκτίµησης της διαθεσιµότητας όσο και της κατανοµής συγκεκριµένων σιδηροδροµικών δροµολογίων και λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη
χρέωση της χρήσης της υποδοµής, περιλαµβανοµένου
του καθορισµού και της είσπραξης των τελών, σύµφωνα
µε το πλαίσιο χρέωσης και το πλαίσιο κατανοµής χωρητικότητας που θεσπίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 29 και
39.
3) «σιδηροδροµική υποδοµή»: τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του άρθρου 62.
4) «διεθνής εµπορευµατική υπηρεσία»: υπηρεσία µεταφοράς, κατά την οποία ο συρµός διασχίζει τουλάχιστον ένα σύνορο κράτους-µέλους. Ο συρµός µπορεί να
συνενώνεται ή/και να χωρίζεται σε επιµέρους τµήµατα
συρµών µε ενδεχοµένως διαφορετικές αφετηρίες και
προορισµούς, αρκεί όλα τα βαγόνια να διασχίζουν τουλάχιστον ένα σύνορο.
5) «διεθνής επιβατική υπηρεσία»: υπηρεσία µεταφοράς επιβατών, κατά την οποία ο συρµός διασχίζει τουλάχιστον ένα σύνορο κράτους-µέλους και ο κύριος σκοπός
της οποίας είναι η µεταφορά επιβατών µεταξύ σταθµών
που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη-µέλη, ο συρµός
µπορεί να συνενώνεται ή/και να διαχωρίζεται, και τα διάφορα τµήµατα είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές
προελεύσεις και διαφορετικούς προορισµούς, µε την
προϋπόθεση ότι, όλα τα βαγόνια διέρχονται τουλάχιστον ένα σύνορο.
6) «αστικές και προαστιακές υπηρεσίες (services)»: υπηρεσίες (services) µεταφοράς που έχουν ως κύριο σκοπό να εξυπηρετούν τις ανάγκες αστικού κέντρου ή αστικής περιοχής, συµπεριλαµβανοµένης της διασυνοριακής
αστικής περιοχής σε συνδυασµό µε τις ανάγκες µεταφορών µεταξύ ενός τέτοιου κέντρου ή αστικής περιοχής
και των προαστίων του.
7) «περιφερειακές υπηρεσίες (services)»: υπηρεσίες
(services) µεταφοράς που έχουν ως κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών µεταφορών µιας περιοχής,
συµπεριλαµβανοµένων των διασυνοριακών περιοχών.
8) «διαµετακόµιση»: η διάσχιση εδάφους της Ένωσης,
χωρίς φόρτωση ή εκφόρτωση εµπορευµάτων ή/και χωρίς
επιβίβαση επιβατών ή αποβίβασή τους στο έδαφος της
Ένωσης.
9) «εναλλακτική διαδροµή»: κάποια άλλη διαδροµή µεταξύ της ίδιας αφετηρίας και του ίδιου προορισµού µε
δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ των δύο διαδροµών
για την εκµετάλλευση των οικείων υπηρεσιών, εµπορευµάτων ή επιβατών από τη σιδηροδροµική επιχείρηση.
10) «βιώσιµη εναλλακτική επιλογή»: πρόσβαση σε άλλη εγκατάσταση για την παροχή υπηρεσιών οικονοµικά
αποδεκτή για τη σιδηροδροµική επιχείρηση που της επιτρέπει την εκµετάλλευση των οικείων υπηρεσιών εµπορευµάτων ή επιβατών.
11) «εγκατάσταση για την παροχή υπηρεσιών»: η εγκατάσταση, συµπεριλαµβανοµένων του γηπέδου και
του εξοπλισµού, η οποία έχει ειδικά διαµορφωθεί, εν όλω ή εν µέρει, ώστε να επιτρέπει την παροχή µίας ή περισσότερων υπηρεσιών που αναφέρονται στα σηµεία 2
έως 4 του Παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 62.
12) «φορέας εκµετάλλευσης εγκατάστασης για την
παροχή υπηρεσιών»: οποιαδήποτε δηµόσια ή ιδιωτική ο-

ντότητα (entity), υπεύθυνη για τη διαχείριση µίας ή περισσότερων εγκαταστάσεων ή για την παροχή µίας ή περισσότερων υπηρεσιών στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στα σηµεία 2 έως 4 του Παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 62.
13) «διασυνοριακή συµφωνία»: οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών-µελών ή µεταξύ
κρατών-µελών και τρίτων χωρών που έχει ως σκοπό να
διευκολύνει την παροχή διασυνοριακών σιδηροδροµικών
υπηρεσιών.
14) «άδεια»: η έγκριση που χορηγείται από την αρχή
αδειοδότησης (licensing authority) σε επιχείρηση, µε την
οποία αναγνωρίζεται η ικανότητά της να παρέχει υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών ως σιδηροδροµική επιχείρηση. Η ικανότητα αυτή µπορεί να περιοριστεί στην
παροχή ορισµένων µόνον ειδών υπηρεσιών.
15) «αρχή αδειοδότησης» (licensing authority): ο φορέας που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση των αδειών εντός της ελληνικής επικράτειας. Ως αρχή αδειοδότησης
ορίζεται η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων του
ν. 3891/2010 (Α΄ 188).
16) «συµβατική συµφωνία»: συµφωνία µεταξύ αφενός
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, και Μεταφορών και αφετέρου του διαχειριστή υποδοµής.
17) «εύλογο κέρδος»: συντελεστής απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (own capital) που λαµβάνει υπόψη τον
κίνδυνο, µεταξύ άλλων, των εσόδων ή την έλλειψη του
κινδύνου, που αντιµετωπίζει ο φορέας εκµετάλλευσης
της εγκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών, και ευθυγραµµίζεται µε τον µέσο συντελεστή του συγκεκριµένου
τοµέα κατά τα πρόσφατα έτη.
18) «κατανοµή»: η κατανοµή της χωρητικότητας σιδηροδροµικής υποδοµής από το διαχειριστή υποδοµής.
19) «αιτών»: σιδηροδροµική επιχείρηση ή διεθνής όµιλος σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή και άλλα πρόσωπα
ή νοµικές οντότητες, όπως αρµόδιες αρχές δυνάµει του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 και οι φορτωτές, οι
πράκτορες µεταφορών και οι επιχειρήσεις συνδυασµένων µεταφορών που ενδιαφέρονται, για σκοπούς παροχής δηµόσιας υπηρεσίας ή για εµπορικούς σκοπούς, να
προµηθευτούν (procure) χωρητικότητα υποδοµής.
20) «κορεσµένη υποδοµή»: στοιχείο υποδοµής για το
οποίο η ζήτηση χωρητικότητας υποδοµής δεν µπορεί να
ικανοποιηθεί πλήρως κατά τη διάρκεια ορισµένων περιόδων, ακόµη και µετά από συντονισµό διαφορετικών αιτηµάτων χωρητικότητας.
21) «σχέδιο βελτίωσης (enhancement) χωρητικότητας»: µέτρο ή σειρά µέτρων µε χρονοδιάγραµµα εφαρµογής για τον µετριασµό των περιορισµών χωρητικότητας που έχουν ως αποτέλεσµα τον χαρακτηρισµό ενός
στοιχείου υποδοµής ως «κορεσµένης υποδοµής».
22) «συντονισµός»: η διαδικασία µέσω της οποίας ο
διαχειριστής υποδοµής και οι αιτούντες επιχειρούν να επιλύουν τις περιπτώσεις αντικρουόµενων αιτήσεων για
χωρητικότητα υποδοµής.
23) «συµφωνία-πλαίσιο»: νοµικά δεσµευτική γενική
συµφωνία δυνάµει του δηµοσίου ή του ιδιωτικού δικαίου,
η οποία καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις ενός αιτούντος και του διαχειριστή της υποδοµής, όσον
αφορά την κατανεµητέα χωρητικότητα υποδοµής και τα
καταβλητέα τέλη για περίοδο µεγαλύτερη µιας περιόδου
πίνακα δροµολογίου.
24) «χωρητικότητα υποδοµής»: η δυνατότητα χρονικού προγραµµατισµού σιδηροδροµικών διαδροµών που
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ζητούνται για ένα στοιχείο της υποδοµής για µια συγκεκριµένη περίοδο.
25) «δίκτυο»: το σύνολο της σιδηροδροµικής υποδοµής το οποίο διαχειρίζεται ένας διαχειριστής υποδοµής.
26) «δήλωση δικτύου»: η δήλωση που ορίζει λεπτοµερώς τους γενικούς κανόνες, τις προθεσµίες, τις διαδικασίες και τα κριτήρια για τα συστήµατα χρέωσης και κατανοµής χωρητικότητας η οποία περιέχει όσες πληροφορίες απαιτούνται, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων χωρητικότητας υποδοµής.
27) «σιδηροδροµική διαδροµή»: η χωρητικότητα υποδοµής που απαιτείται για να κινηθεί ένας συρµός µεταξύ
δύο τόπων σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα.
28) «πίνακας δροµολογίων»: τα δεδοµένα που καθορίζουν όλες τις προγραµµατισµένες κινήσεις συρµών και
τροχαίου υλικού που λαµβάνουν χώρα στην εν λόγω υποδοµή κατά την περίοδο ισχύος του πίνακα.
29) «γραµµές εναπόθεσης» (storage siding): παρακαµπτήριες γραµµές που διατίθενται ειδικά για την προσωρινή φύλαξη σιδηροδροµικών οχηµάτων µεταξύ δύο µετακινήσεων.
30) «βαριά (heavy) συντήρηση»: εργασίες οι οποίες
δεν εκτελούνται στο πλαίσιο ελέγχου ρουτίνας ως τµήµα της καθηµερινής λειτουργίας και απαιτούν να τεθεί το
όχηµα εκτός υπηρεσίας.
31) «σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα»: δεσµευτική ρύθµιση µεταξύ δηµόσιων φορέων και µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων πλην του κύριου διαχειριστή υποδοµής, σύµφωνα µε την οποία οι επιχειρήσεις εν µέρει
ή εν όλω κατασκευάζουν ή και χρηµατοδοτούν σιδηροδροµική υποδοµή ή/και αποκτούν το δικαίωµα να ασκούν
οποιοδήποτε από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
σηµείο 2 για προκαθορισµένη χρονική περίοδο.
32) «Διοικητικό Συµβούλιο»: το ανώτερο όργανο επιχείρησης που ασκεί εκτελεστικά και διοικητικά καθήκοντα και είναι υπεύθυνο και λογοδοτεί για την καθηµερινή
διαχείριση της επιχείρησης.
33) «ενιαίο εισιτήριο για ολόκληρη τη διαδροµή»: το
εισιτήριο ή τα εισιτήρια που απεικονίζουν σύµβαση µεταφοράς για τη διεκπεραίωση διαδοχικών σιδηροδροµικών
υπηρεσιών από µία ή περισσότερες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις.
34) «υψηλής ταχύτητας υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών»: υπηρεσίες σιδηροδροµικής µεταφοράς επιβατών
που εκτελούνται χωρίς ενδιάµεσους σταθµούς µεταξύ
δύο τόπων που απέχουν πάνω από 200 τουλάχιστον χιλιόµετρα, σε ειδικά κατασκευασµένες συνδέσεις υψηλής ταχύτητας κατάλληλες για ταχύτητες που κατά κανόνα φθάνουν ή ξεπερνούν τα 250 km/ώρα και στις οποίες οι συρµοί κινούνται στις ταχύτητες αυτές κατά µέσο
όρο.»
3. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδοµής
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Ο διαχειριστής υποδοµής είναι υπεύθυνος για τη
λειτουργία, τη συντήρηση, την αναβάθµιση και την ανακαίνιση του δικτύου και είναι επιφορτισµένος µε την ανάπτυξη της σιδηροδροµικής υποδοµής του εν λόγω δικτύου, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.

2. Ο διαχειριστής υποδοµής είναι οργανωµένος ως οντότητα νοµικά διακριτή από κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση.
3. Τα ίδια άτοµα δεν µπορούν να απασχολούνται ή να
διορίζονται ταυτόχρονα:
α) ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου διαχειριστή υποδοµής και ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου σιδηροδροµικής επιχείρησης,
β) ως πρόσωπα που είναι αρµόδια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα βασικά καθήκοντα και ως µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου σιδηροδροµικής επιχείρησης.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τα δικαιώµατα λήψης αποφάσεων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Υποδοµών και Μεταφορών όσον αφορά την ανάπτυξη και τη χρηµατοδότηση της σιδηροδροµικής υποδοµής
και τις αρµοδιότητες των κρατικών φορέων όσον αφορά
τη χρηµατοδότηση και τη χρέωση της υποδοµής, καθώς
και την κατανοµή της χωρητικότητας, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 και στα άρθρα 8, 29 και
39.»
4. Μετά το άρθρο 7 προστίθενται άρθρα 7α έως 7στ ως
εξής :
«Άρθρο 7α
Ανεξαρτησία των βασικών καθηκόντων
(άρθρο 7α της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Ο διαχειριστής υποδοµής έχει οργανωτική ανεξαρτησία και ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων µέσα στα
όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4
και στα άρθρα 29 και 39, όσον αφορά τα βασικά καθήκοντα.
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών διασφαλίζει, ιδίως, ότι:
α) µια σιδηροδροµική επιχείρηση ή οποιαδήποτε άλλη
νοµική οντότητα δεν ασκεί αποφασιστική επιρροή στο
διαχειριστή υποδοµής σε σχέση µε τα βασικά καθήκοντα. Το πλαίσιο χρέωσης και το πλαίσιο κατανοµής της
χωρητικότητας και οι συγκεκριµένοι κανόνες χρέωσης
καθορίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 29 και 39,
β) η κινητικότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα
για τα βασικά καθήκοντα δεν δηµιουργεί σύγκρουση
συµφερόντων.
Άρθρο 7β
Αµεροληψία του διαχειριστή υποδοµής όσον αφορά
τη διαχείριση της κυκλοφορίας
και τον προγραµµατισµό της συντήρησης
(άρθρο 7β της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Τα καθήκοντα διαχείρισης της κυκλοφορίας και του
προγραµµατισµού της συντήρησης ασκούνται µε διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα εν λόγω
καθήκοντα δεν επηρεάζονται από συγκρούσεις συµφερόντων.
2. Όσον αφορά τη διαχείριση της κυκλοφορίας, οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, σε περιπτώσεις διαταραχής
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που τις αφορούν, έχουν πλήρη και έγκαιρη πρόσβαση σε
σχετικές πληροφορίες. Όταν ο διαχειριστής υποδοµής
παρέχει περαιτέρω πρόσβαση στη διαδικασία διαχείρισης της κυκλοφορίας, το πράττει για τις οικείες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις µε διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις.
3. Όσον αφορά το µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό
της σηµαντικής συντήρησης ή και ανακαίνισης της σιδηροδροµικής υποδοµής, ο διαχειριστής υποδοµής συµβουλεύεται τους αιτούντες και λαµβάνει υπόψη, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, τις ανησυχίες που εκφράστηκαν.
Ο προγραµµατισµός των εργασιών συντήρησης διενεργείται από τον διαχειριστή υποδοµής, κατά τρόπο
που δεν εισάγει διακρίσεις.
Άρθρο 7γ
Εξωτερική ανάθεση και καταµερισµός
των καθηκόντων του διαχειριστή υποδοµής
(άρθρο 7γ της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Με την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει σύγκρουση
συµφερόντων και ότι διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα
των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, ο διαχειριστής
υποδοµής µπορεί να αναθέτει:
α) καθήκοντα σε διαφορετική οντότητα, µε την προϋπόθεση ότι η τελευταία δεν είναι σιδηροδροµική επιχείρηση, δεν ελέγχει σιδηροδροµική επιχείρηση και δεν ελέγχεται από σιδηροδροµική επιχείρηση,
β) την εκτέλεση έργων και σχετικών καθηκόντων σχετιζόµενων µε την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την ανακαίνιση της σιδηροδροµικής υποδοµής σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ή εταιρείες που ελέγχουν τη σιδηροδροµική επιχείρηση ή ελέγχονται από τη σιδηροδροµική
επιχείρηση.
Ο διαχειριστής υποδοµής διατηρεί την εποπτική εξουσία κατά την άσκηση των καθηκόντων που περιγράφονται στα σηµεία 2 έως 2στ του άρθρου 3 και φέρει την
τελική ευθύνη για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων.
Κάθε οντότητα που επιτελεί βασικά καθήκοντα συµµορφώνεται µε τα άρθρα 7, 7α, 7β και 7δ.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του άρθρου
7, τα καθήκοντα του διαχειριστή υποδοµής µπορούν να
εκτελούνται από συµβαλλόµενα µέρη σε ρυθµίσεις σύµπραξης δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα, εφόσον όλοι πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 7 και των άρθρων 7α, 7β και 7δ και αναλαµβάνουν
την πλήρη ευθύνη για την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται ο σκοπός, η αναγκαιότητα εκτέλεσης καθηκόντων του διαχειριστή υποδοµής από διαφορετικούς διαχειριστές υποδοµής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Όταν δεν ανατίθενται βασικά καθήκοντα σε φορέα
παροχής ενέργειας, ο φορέας αυτός εξαιρείται από τους
κανόνες που εφαρµόζονται στο διαχειριστή υποδοµής,
µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε
τις σχετικές διατάξεις που αφορούν την ανάπτυξη του
δικτύου, ιδίως, µε το άρθρο 8.
4. Με την επιφύλαξη της εποπτείας από τη Ρυθµιστική

Αρχή Σιδηροδρόµων, ο διαχειριστής υποδοµής µπορεί να
συνάπτει συµφωνίες συνεργασίας µε µία ή περισσότερες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις κατά τρόπο αµερόληπτο και µε σκοπό την παροχή ωφεληµάτων στους πελάτες, όπως τη µείωση του κόστους ή τη βελτίωση των επιδόσεων όσον αφορά το µέρος του δικτύου που καλύπτεται από τη συµφωνία.
Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων παρακολουθεί την
εκτέλεση των συµφωνιών αυτών και µπορεί, όπου απαιτείται, να υποδείξει ότι πρέπει να τερµατιστούν.
Άρθρο 7δ
Χρηµατοοικονοµική διαφάνεια
(άρθρο 7δ της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Τα εισοδήµατα από δραστηριότητες διαχείρισης δικτύων υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένων των κρατικών
πόρων, µπορεί να χρησιµοποιούνται από το διαχειριστή
υποδοµής µόνο για τη χρηµατοδότηση των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένης της εξυπηρέτησης των δανείων του. Ο διαχειριστής υποδοµής
µπορεί επίσης να χρησιµοποιεί τα έσοδα αυτά για την
καταβολή µερισµάτων στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, στους οποίους µπορεί να περιλαµβάνονται ιδιώτες
µέτοχοι.
2. Ο διαχειριστής υποδοµής δεν χορηγεί δάνεια σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις είτε απευθείας είτε έµµεσα.
3. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις δεν χορηγούν δάνεια στο διαχειριστή υποδοµής είτε απευθείας είτε έµµεσα.
4. Οι λογαριασµοί του διαχειριστή υποδοµής τηρούνται µε τρόπο που διασφαλίζει την τήρηση του παρόντος
άρθρου και επιτρέπει την ύπαρξη χωριστών λογιστικών
κυκλωµάτων, καθώς και διαφανών χρηµατοοικονοµικών
κυκλωµάτων εντός της επιχείρησης.
Άρθρο 7ε
Μηχανισµοί συντονισµού
(άρθρο 7ε της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
Ο διαχειριστής υποδοµής αναπτύσσει µηχανισµό συντονισµού µε όλες τις ενδιαφερόµενες σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις, καθώς και τους αιτούντες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8. Όποτε κρίνεται
σκόπιµο, καλούνται να συµµετάσχουν εκπρόσωποι των
χρηστών των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών και των υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών, καθώς και
των εθνικών, τοπικών ή περιφερειακών αρχών. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί να συµµετάσχει ως
παρατηρητής. Ο συντονισµός αφορά µεταξύ άλλων:
α) τις ανάγκες των αιτούντων όσον αφορά τη συντήρηση και την ανάπτυξη της χωρητικότητας των υποδοµών,
β) το περιεχόµενο των στόχων επιδόσεων µε επίκεντρο το χρήστη που περιλαµβάνονται στις συµβατικές
συµφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 30 και των κινήτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
30 και την υλοποίησή τους,
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γ) το περιεχόµενο και την εφαρµογή της δήλωσης δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 27,
δ) θέµατα διατροπικότητας και διαλειτουργικότητας,
ε) οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετίζεται µε τους όρους
πρόσβασης και τη χρήση των υποδοµών, καθώς και την
ποιότητα των υπηρεσιών του διαχειριστή υποδοµής.
Ο διαχειριστής υποδοµής καταρτίζει και δηµοσιεύει
κατευθυντήριες γραµµές για τον συντονισµό, σε διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Ο συντονισµός πραγµατοποιείται µία τουλάχιστον φορά το έτος και ο διαχειριστής υποδοµής δηµοσιεύει στον ιστότοπο του επισκόπηση των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν κατ'
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Ο συντονισµός σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δεν θίγει
το δικαίωµα των αιτούντων να προσφεύγουν στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, ούτε τις εξουσίες της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, όπως ορίζονται στο άρθρο
56.
Άρθρο 7στ
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών υποδοµής
(άρθρο 7στ της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Με σκοπό να διευκολυνθεί η παροχή αποδοτικών και
αποτελεσµατικών σιδηροδροµικών υπηρεσιών εντός της
Ένωσης, ο διαχειριστής υποδοµής συµµετέχει και συνεργάζεται στο πλαίσιο δικτύου που συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε σκοπό:
α) την ανάπτυξη των σιδηροδροµικών υποδοµών της
Ένωσης,
β) τη στήριξη της έγκαιρης και αποτελεσµατικής εφαρµογής του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου,
γ) την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,
δ) την παρακολούθηση και τη συγκριτική αξιολόγηση
των επιδόσεων,
ε) τη συµβολή στις δραστηριότητες παρακολούθησης
της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 15,
στ) την αντιµετώπιση των διασυνοριακών σηµείων
συµφόρησης,
ζ) τη συζήτηση της εφαρµογής των άρθρων 37 και 40.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης δ΄, το δίκτυο προσδιορίζει κοινές αρχές και πρακτικές για την παρακολούθηση και τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων κατά
τρόπο συνεπή.
Ο συντονισµός σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο,
δεν θίγει το δικαίωµα των αιτούντων να προσφεύγουν
στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ούτε τις εξουσίες
της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 56.»
5. Στο άρθρο 10 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
(α) µετά την παράγραφο 1 προστίθεται νέα παράγραφος 1α,
(β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται,
(γ) οι παράγραφοι 3 και 4 καταργούνται.
Το άρθρο 10 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10
Όροι πρόσβασης στη σιδηροδροµική υποδοµή
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις παρέχεται, υπό
δίκαιους, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις όρους, δικαίωµα πρόσβασης στην εθνική σιδηροδροµική υποδοµή, µε
σκοπό την εκτέλεση παντός τύπου σιδηροδροµικών υπηρεσιών εµπορευµάτων. Σε αυτήν περιλαµβάνεται και η
πρόσβαση στην υποδοµή που συνδέει θαλάσσιους λιµένες και άλλες εγκαταστάσεις για την παροχή υπηρεσιών
που αναφέρονται στο σηµείο 2 του Παραρτήµατος II του
άρθρου 62 και στην υποδοµή που εξυπηρετεί ή µπορεί να
εξυπηρετεί περισσότερους από έναν τελικούς πελάτες.
1α. Με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της
Ε.Ε. και των κρατών - µελών, µε απόφαση τού Υπουργού
Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διαχειριστή υποδοµής και γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, µπορεί να περιορίζεται το
δικαίωµα πρόσβασης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο
όσον αφορά δροµολόγια από και προς τρίτη χώρα η οποία χρησιµοποιεί δίκτυο του οποίου το εύρος τροχιάς
είναι διαφορετικό από αυτό του κύριου σιδηροδροµικού
δικτύου εντός της Ένωσης, αν ανακύπτουν στρεβλώσεις
του ανταγωνισµού στις διασυνοριακές σιδηροδροµικές
µεταφορές µεταξύ της Ελλάδας και της εν λόγω τρίτης
χώρας. Παρόµοιες στρεβλώσεις µπορεί να προκύπτουν,
µεταξύ άλλων, από την έλλειψη πρόσβασης χωρίς διακρίσεις στη σιδηροδροµική υποδοµή και τις συναφείς υπηρεσίες στην εν λόγω τρίτη χώρα.
Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υποβάλλει
το σχέδιο της απόφασης του πρώτου εδαφίου για τον
περιορισµό του δικαιώµατος πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαβουλεύεται µε τα άλλα κράτη - µέλη.
Αν παρέλθουν τρεις (3) µήνες από την υποβολή του
σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν εγερθούν αντιρρήσεις είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από
άλλο κράτος µέλος, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών εκδίδει την ανωτέρω απόφαση.
2. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 (L 315), στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις παρέχεται, µε δίκαιους, διαφανείς
και χωρίς διακρίσεις όρους, δικαίωµα πρόσβασης στη σιδηροδροµική υποδοµή όλων των κρατών µελών, µε σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς
επιβατών. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις έχουν το δικαίωµα να επιβιβάζουν επιβάτες από οποιονδήποτε
σταθµό και να τους αποβιβάζουν σε οποιονδήποτε άλλον που αναφέρεται στη δήλωση δικτύου, όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν.
4408/2016 (Α΄ 135). Σ΄ αυτό το δικαίωµα περιλαµβάνεται η πρόσβαση σε υποδοµή που συνδέει εγκαταστάσεις
για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο σηµείο
2 του Παραρτήµατος II.»
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6. Στο άρθρο 11 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
(α) οι παράγραφοι 1 και 3 αντικαθίστανται,
(β) Στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο,
(γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται η φράση «Η αρµόδια αρχή ή αρχές που έχουν» µε
τη φράση «Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών που
έχει»,
(δ) η φράση «ρυθµιστικός φορέας» αντικαθίσταται από
τη φράση «Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων».
Το άρθρο 11 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 11
Περιορισµός του δικαιώµατος πρόσβασης
και του δικαιώµατος επιβίβασης
και αποβίβασης επιβατών
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, µπορεί να περιορίζεται το δικαίωµα πρόσβασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 10 σε υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών µεταξύ ενός δεδοµένου σηµείου αναχώρησης και ενός δεδοµένου σηµείου προορισµού, όταν µία ή περισσότερες
συµβάσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας καλύπτουν την
ίδια ή εναλλακτική διαδροµή, αν η άσκηση του εν λόγω
δικαιώµατος θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική ισορροπία
της εν λόγω σύµβασης ή των εν λόγω συµβάσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.
2. Για να προσδιοριστεί αν τίθεται σε κίνδυνο η οικονοµική ισορροπία µιας σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων πραγµατοποιεί αντικειµενική οικονοµική ανάλυση και βασίζει την απόφασή της σε προκαθορισµένα κριτήρια. Η εκτίµηση αυτή
πραγµατοποιείται ύστερα από αίτηµα οποιουδήποτε από
τους κατωτέρω, το οποίο υποβάλλεται µέσα σε ένα (1)
µήνα από την παραλαβή της πληροφορίας σχετικά µε τη
σχεδιαζόµενη υπηρεσία µεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 38:
α) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που αναθέτει τη σύµβαση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας,
β) του διαχειριστή υποδοµής,
γ) της σιδηροδροµικής επιχείρησης που εκτελεί τη
σύµβαση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.
Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών που έχει συνάψει τη σύµβαση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και οι
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που παρέχουν τις δηµόσιες υπηρεσίες παρέχουν στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων τις πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται για
να λάβει απόφαση. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εξετάζει τις παρεχόµενες από αυτά τα µέρη πληροφορίες
και, κατά περίπτωση, ζητεί σχετικές πληροφορίες και ξεκινά διαβουλεύσεις µε όλα τα σχετικά ενδιαφερόµενα
µέρη εντός ενός (1) µηνός από τη λήψη του αιτήµατος.
Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων διαβουλεύεται µε όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη, κατά περίπτωση, και τα ενηµερώνει για την αιτιολογηµένη απόφασή του εντός προκαθορισµένου εύλογου χρονικού διαστήµατος και, οπωσ-

δήποτε εντός έξι (6) εβδοµάδων από τη λήψη όλων των
σχετικών πληροφοριών.
3. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αιτιολογεί την απόφασή της και καθορίζει τους όρους, µε τους οποίους
οποιοσδήποτε από τους παρακάτω µπορεί να ζητήσει αναθεώρηση της απόφασης εντός ενός (1) µήνα από την
κοινοποίησή της:
α) το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών,
β) ο διαχειριστής υποδοµής,
γ) η σιδηροδροµική επιχείρηση που εκτελεί τη σύµβαση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας,
δ) η σιδηροδροµική επιχείρηση που διεκδικεί πρόσβαση.
Όταν η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αποφασίσει ότι, τίθεται σε κίνδυνο η οικονοµική ισορροπία µιας σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας από τη σχεδιαζόµενη υπηρεσία µεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 38, υποδεικνύει πιθανές µεταβολές στην εν λόγω υπηρεσία οι οποίες διασφαλίζουν
την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του
δικαιώµατος πρόσβασης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10.
4. Ως προς τη διαδικασία και τα κριτήρια εφαρµογής
των παραγράφων 1, 2 και 3 τηρούνται οι διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 869/2014 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2014 για τις νέες σιδηροδροµικές επιβατικές υπηρεσίες (ΕΕ L239/1 της
12.8.2014).
5. Κατά των αποφάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 µπορεί να ασκηθούν ένδικα βοηθήµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του
ν. 3891/2010 (Α΄ 188).».
7. Μετά το άρθρο 11 προστίθεται άρθρο 11α ως εξής:
«Άρθρο 11α
Υψηλής ταχύτητας υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών
(άρθρο 11α της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Με απώτερο στόχο να αναπτυχθεί η αγορά για υψηλής ταχύτητας υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών, να προαχθεί η βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων υποδοµών και
προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ανταγωνιστικότητα των
υψηλής ταχύτητας υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών µε
αποτέλεσµα οφέλη για τους επιβάτες, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 5 του άρθρου 11, η άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 όσον
αφορά τις υψηλής ταχύτητας υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών υπόκειται µόνο στις απαιτήσεις που θεσπίζονται
από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο.
2. Αν η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, µετά την ανάλυση που προβλέπεται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του
άρθρου 11, κρίνει ότι η σχεδιαζόµενη υψηλής ταχύτητας
υπηρεσία µεταφοράς επιβατών µεταξύ ενός δεδοµένου
σηµείου αναχώρησης και ενός δεδοµένου προορισµού
θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική ισορροπία µιας σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας η οποία καλύπτει την
ίδια διαδροµή ή µια εναλλακτική διαδροµή, υποδεικνύει
πιθανές µεταβολές στην εν λόγω υπηρεσία, οι οποίες
διασφαλίζουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη
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χορήγηση του δικαιώµατος πρόσβασης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10. Οι τροποποιήσεις
αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν την τροποποίηση της
προβλεπόµενης υπηρεσίας.»
8. Μετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13α ως εξής:
«Άρθρο 13α
Κοινά συστήµατα πληροφοριών και έκδοσης
ενιαίου εισιτηρίου
(άρθρο 13α της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 (L 315) και του π.δ.
50/2012, (Α΄ 100) (Οδηγία 2010/40/ΕΕ, L 207), το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών µπορεί να αιτείται, από
τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών, να συµµετέχουν σε
κοινό σύστηµα πληροφοριών και ενοποιηµένο σύστηµα
έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση εισιτηρίων, ενιαίων
εισιτηρίων και κρατήσεων ή να παρέχουν εξουσιοδότηση
στις αρµόδιες αρχές για την καθιέρωση του εν λόγω συστήµατος. Το σύστηµα αυτό θα λειτουργεί µε τρόπο, ο οποίος δεν θα δηµιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή διακρίσεις µεταξύ των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και τη
διαχείρισή του θα ασκεί δηµόσια ή ιδιωτική νοµική οντότητα ή ένωση όλων των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων
που εκτελούν υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών.
2. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εκτελούν υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών εφαρµόζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και µεριµνούν ώστε τα σχέδια αυτά να συντονίζονται δεόντως, για να παρέχουν συνδροµή στους
επιβάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1371/2007, σε περίπτωση σηµαντικής διαταραχής
της κυκλοφορίας.»
9. Στο άρθρο 19 µετά την περίπτωση δ΄ προστίθεται
περίπτωση ε΄ και το άρθρο 19 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 19
Απαιτήσεις αξιοπιστίας
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Για την απόδειξη της συνδροµής των απαιτήσεων αξιοπιστίας, η επιχείρηση, η οποία υποβάλλει αίτηση άδειας ή τα αρµόδια για τη διαχείρισή της άτοµα οφείλουν
να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να µην έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήµατα,
περιλαµβανοµένων των αδικηµάτων εµπορικού χαρακτήρα,
β) να µην έχουν αποτελέσει αντικείµενο διαδικασίας
πτώχευσης,
γ) να µην έχουν καταδικαστεί για σοβαρές παραβάσεις
νοµοθετικών διατάξεων που ισχύουν στον τοµέα των µεταφορών,
δ) να µην έχουν καταδικαστεί για σοβαρές ή κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις υποχρεώσεων που απορρέουν
από την κοινωνική ή εργατική νοµοθεσία, περιλαµβανοµένων των υποχρεώσεων δυνάµει της νοµοθεσίας περί

προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την τελωνειακή νοµοθεσία, στην περίπτωση εταιρείας η οποία σκοπεύει να εκτελέσει διασυνοριακές εµπορευµατικές µεταφορές που υπόκεινται σε τελωνειακές
διαδικασίες.
ε) να µην έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήµατα
που σχετίζονται µε υποχρεώσεις που απορρέουν από
δεσµευτικές συλλογικές συµβάσεις, όποτε συντρέχει
περίπτωση.»
10. Στο άρθρο 32 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
(α) στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται η φράση «Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων» µε τη
φράση «Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών»,
(β) αντικαθίσταται η παράγραφος 4,
(γ) η φράση «ρυθµιστικός φορέας» αντικαθίσταται από
τη φράση «Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων».
Το άρθρο 32 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 32
Εξαιρέσεις από τις αρχές χρέωσης
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και, Μεταφορών, µετά από εισήγηση του διαχειριστή υποδοµής
και γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ανάκτηση του κόστους που προκύπτει για τον διαχειριστή υποδοµής, είναι δυνατόν, εφόσον η αγορά µπορεί να το ανεχθεί, να
επιβάλλονται υψηλότερα τέλη µε βάση αποτελεσµατικές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις αρχές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη ανταγωνιστικότητα των
τµηµάτων αγοράς σιδηροδροµικών µεταφορών. Στο σύστηµα χρέωσης πρέπει να τηρούνται οι αυξήσεις της παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Με όµοια απόφαση µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα σχετικό µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
Οι χρεώσεις δεν πρέπει, ωστόσο, να είναι τόσο υψηλές ώστε να αποκλείονται από τη χρήση της υποδοµής
τοµείς της αγοράς, οι οποίοι µπορούν να καταβάλλουν
τουλάχιστον τη δαπάνη που προκύπτει άµεσα, λόγω της
εκµετάλλευσης των υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών, συν ένα ποσοστό απόδοσης που µπορεί να ανεχθεί η αγορά.
Πριν από την έγκριση της επιβολής προσαυξήσεων, o
διαχειριστής υποδοµής αξιολογεί τη σκοπιµότητά τους
για συγκεκριµένα τµήµατα της αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα ζεύγη που περιλαµβάνονται στο
σηµείο 1 του Παραρτήµατος VI του άρθρου 62 και διατηρώντας τα σηµαντικά από αυτά. Ο κατάλογος των τµηµάτων της αγοράς που καταρτίζει ο διαχειριστής υποδοµής περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής τρία στοιχεία: εµπορευµατικές υπηρεσίες, επιβατικές υπηρεσίες εντός
του πλαισίου σύµβασης δηµόσιας υπηρεσίας και λοιπές
επιβατικές υπηρεσίες (services).
Ο διαχειριστής υποδοµής µπορεί να προβεί σε περαιτέρω διάκριση των τµηµάτων της αγοράς, σύµφωνα µε
τα εµπορεύµατα ή τους επιβάτες που µεταφέρονται.
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Καθορίζονται επίσης τα τµήµατα της αγοράς στα οποία οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιούνται προς το παρόν αλλά ενδέχεται να παράσχουν υπηρεσίες κατά την περίοδο ισχύος του συστήµατος χρέωσης. Ο διαχειριστής υποδοµής δεν επιβάλλει προσαύξηση στο σύστηµα χρέωσης για τα εν λόγω τµήµατα της
αγοράς.
Ο κατάλογος των τµηµάτων της αγοράς δηµοσιεύεται
στη δήλωση δικτύου και επανεξετάζεται τουλάχιστον
κάθε πέντε (5) έτη. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ελέγχει τον εν λόγω κατάλογο, σύµφωνα µε το άρθρο 56.
2. Όσον αφορά τη µεταφορά εµπορευµάτων από και
προς τρίτες χώρες σε δίκτυο του οποίου το εύρος τροχιάς είναι διαφορετικό από το κύριο σιδηροδροµικό δίκτυο εντός της Ένωσης, ο διαχειριστής υποδοµής µπορεί να επιβάλλει υψηλότερα τέλη ώστε να επιτυγχάνει
πλήρη ανάκτηση του κόστους.
3. Για συγκεκριµένα µελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή
για συγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώθηκαν µετά το 1988, ο διαχειριστής υποδοµής είναι δυνατόν να καθορίζει υψηλότερα τέλη, βάσει του µακροπρόθεσµου κόστους των σχεδίων αυτών, εάν τα εν λόγω
σχέδια αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα ή την οικονοµική αποδοτικότητα ή αµφότερες και ειδάλλως δεν θα
µπορούσαν να αναληφθούν ή δεν θα µπορούσαν να έχουν αναληφθεί. Αυτή η ρύθµιση της χρέωσης µπορεί να
περιλαµβάνει και συµφωνίες για τον επιµερισµό του κινδύνου που συνδέεται µε τις νέες επενδύσεις.
4. Τα τέλη υποδοµής για τη χρήση σιδηροδροµικών
διαδρόµων που προσδιορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ)
2016/919 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µπορεί να διαφοροποιούνται, ώστε να παρέχονται κίνητρα για τον εξοπλισµό των συρµών µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ελέγχου
Αµαξοστοιχιών (ETCS) που είναι σύµφωνο µε τη µορφή
την οποία ενέκρινε η Απόφαση 2008/386/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2008
(L 136) και µε επακόλουθες µορφές. Η διαφοροποίηση
αυτή δεν καταλήγει σε συνολική αύξηση των εσόδων
του διαχειριστή υποδοµής.
Παρά την υποχρέωση αυτή, ο Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση του διαχειριστή υποδοµής και γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων,
µπορεί να αποφασίσει ότι η διαφοροποίηση αυτή των τελών υποδοµής δεν ισχύει για σιδηροδροµικές γραµµές
που προσδιορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/919 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2016 (L 158)
στις οποίες κυκλοφορούν µόνο συρµοί εξοπλισµένοι µε
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ελέγχου Αµαξοστοιχιών (ETCS),
µε την προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 απόφαση. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση του διαχειριστή υποδοµής και γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων µπορεί να επεκτείνεται η διαφοροποίηση αυτή σε σιδηροδροµικές
γραµµές, οι οποίες δεν προσδιορίζονται στον Κανονισµό
(ΕΕ) 2016/919.
5. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, προκειµένου να
αποφεύγονται οι διακρίσεις, εξασφαλίζει ότι τα µέσα και
τα οριακά τέλη του διαχειριστή υποδοµής για ισοδύναµες χρήσεις της δικής του υποδοµής είναι συγκρίσιµα
και ότι συγκρίσιµες υπηρεσίες για τον ίδιο τοµέα της αγοράς υπόκεινται στα ίδια τέλη. Ο διαχειριστής υποδοµής αποδεικνύει στη δήλωση δικτύου ότι, το σύστηµα
χρέωσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, στο
βαθµό που τούτο µπορεί να πραγµατοποιηθεί, χωρίς να

δηµοσιοποιηθούν εµπιστευτικές εµπορικές πληροφορίες.
6. Αν ο διαχειριστής της υποδοµής σκοπεύει να τροποποιήσει τα ουσιώδη στοιχεία του συστήµατος χρέωσης
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα δηµοσιοποιεί τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν
από την προθεσµία δηµοσίευσης της δήλωσης δικτύου,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27.»
11. Στο άρθρο 38 αντικαθίσταται η παράγραφος 4 και
το άρθρο 38 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 38
Δικαιώµατα χωρητικότητας
(άρθρο 38 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Η χωρητικότητα υποδοµής κατανέµεται από τον διαχειριστή υποδοµής. Όταν κατανεµηθεί σε αιτούντα, δεν
µεταβιβάζεται από τον δικαιούχο σε άλλη επιχείρηση ή
υπηρεσία.
Οποιαδήποτε εµπορική συναλλαγή µε αντικείµενο τη
χωρητικότητα υποδοµής απαγορεύεται και συνεπάγεται
αποκλεισµό από κάθε περαιτέρω κατανοµή χωρητικότητας.
Η χρήση χωρητικότητας από σιδηροδροµική επιχείρηση, όποτε ασκείται η δραστηριότητα αιτούντος που δεν
είναι σιδηροδροµική επιχείρηση, δεν θεωρείται µεταβίβαση.
2. Το δικαίωµα χρήσης συγκεκριµένης χωρητικότητας
υποδοµής µε τη µορφή σιδηροδροµικής διαδροµής, µπορεί να παρέχεται σε αιτούντες για µέγιστη διάρκεια µίας
περιόδου πίνακα δροµολογίων.
Διαχειριστής υποδοµής και αιτών µπορούν να συνάπτουν συµφωνία-πλαίσιο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
42 για τη χρήση χωρητικότητας στη σχετική σιδηροδροµική υποδοµή για χρονική περίοδο µεγαλύτερη από τη
µία περίοδο πίνακα δροµολογίων.
3. Τα αντίστοιχα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του διαχειριστή υποδοµής και των αιτούντων, ως προς οποιαδήποτε κατανοµή χωρητικότητας, ορίζονται συµβατικά, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου.
4. Όταν ο αιτών προτίθεται να ζητήσει χωρητικότητα
υποδοµής µε σκοπό να παρέχει υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών στην περίπτωση όπου το δικαίωµα πρόσβασης
στη σιδηροδροµική υποδοµή είναι περιορισµένο, σύµφωνα µε το άρθρο 11, ενηµερώνει το διαχειριστή υποδοµής
και τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων δεκαοκτώ (18)
τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα δροµολογίων στα οποία αφορά η αίτηση για χωρητικότητα. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων διασφαλίζει
ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών που έχει αναθέσει υπηρεσία σιδηροδροµικής µεταφοράς επιβατών
στη συγκεκριµένη διαδροµή, ορισµένη σε σύµβαση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, και κάθε σιδηροδροµική επιχείρηση που εκτελεί τη σύµβαση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας στη διαδροµή της εν λόγω υπηρεσίας µεταφοράς
επιβατών ενηµερώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών.»
12. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 53 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 53
Χωρητικότητα υποδοµής για εργασίες συντήρησης
(άρθρο 53 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Αιτήµατα για χωρητικότητα υποδοµής µε σκοπό την
εκτέλεση εργασιών συντήρησης υποβάλλονται κατά τη
διαδικασία προγραµµατισµού.
2. Λαµβάνεται επαρκώς υπόψη από τον διαχειριστή υποδοµής, η επίδραση της χωρητικότητας υποδοµής που
δεσµεύεται για προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης της γραµµής στους αιτούντες.
3. Ο διαχειριστής υποδοµής ενηµερώνει το ταχύτερο
δυνατόν τα ενδιαφερόµενα µέρη ότι δεν διατίθεται χωρητικότητα υποδοµής λόγω µη προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων
µπορεί να υποχρεώσει το διαχειριστή υποδοµής να της
κοινοποιεί την πληροφορία αυτή, αν θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο.»
13. Στο άρθρο 54 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
(α) αντικαθίσταται η παράγραφος 1,
(β) στην παράγραφο 3 αντικαθίσταται η φράση «Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων» µε τη
φράση «Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών», και η
φράση «Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδροµικών Μεταφορών
του π.δ. 160/2007 (Α΄ 201)» µε τη φράση «εθνικής αρχής
ασφάλειας, όπως ορίζεται στην περίπτωση 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του παρόντος νόµου».
Το άρθρο 54 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 54
Ειδικά µέτρα σε περίπτωση διαταραχών
(άρθρο 54 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση διαταραχής της σιδηροδροµικής κίνησης λόγω τεχνικής βλάβης ή ατυχήµατος, ο διαχειριστής
υποδοµής λαµβάνει όλα τα µέτρα που απαιτούνται για
την αποκατάσταση της οµαλότητας. Προς τούτο, ο διαχειριστής υποδοµής καταστρώνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης όπου απαριθµούνται οι διάφοροι φορείς που πρέπει
να ενηµερωθούν σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών ή
σοβαρών διαταραχών της σιδηροδροµικής κίνησης. Σε
περίπτωση που η διαταραχή έχει δυνητικές επιπτώσεις
στη διασυνοριακή κυκλοφορία, ο διαχειριστής υποδοµής
κοινοποιεί κάθε σχετική πληροφορία στους λοιπούς διαχειριστές υποδοµής των οποίων το δίκτυο και η κυκλοφορία ενδέχεται να επηρεαστούν από την εν λόγω διαταραχή. Οι ενδιαφερόµενοι διαχειριστές υποδοµής συνεργάζονται για την οµαλοποίηση της διασυνοριακής κυκλοφορίας.
2. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και, όπου αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, λόγω βλάβης που καθιστά
την υποδοµή προσωρινά αδύνατον να χρησιµοποιηθεί, οι
κατανεµηθείσες σιδηροδροµικές διαδροµές επιτρέπεται
να αφαιρούνται χωρίς προειδοποίηση, για το χρονικό
διάστηµα που απαιτείται για την επισκευή του συστήµατος.
Ο διαχειριστής υποδοµής, εφόσον το κρίνει απαραίτη-

το, µπορεί να ζητήσει από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις να θέσουν στη διάθεσή του τους πόρους, που κρίνει
ως πλέον κατάλληλους, για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της οµαλότητας.
3. O Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης της εθνικής αρχής ασφάλειας, όπως ορίζεται
στην περίπτωση 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του
παρόντος νόµου, µπορεί να ζητά από τις σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις να συµµετέχουν στην εξασφάλιση της επιβολής και της παρακολούθησης της συµµόρφωσής τους
προς τις προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας.»
14. Στο άρθρο 56 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
(α) Στην παράγραφο 1 προστίθενται περιπτώσεις η΄,
θ΄ και ι΄,
(β) αντικαθίσταται η παράγραφος 2,
(γ) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
8,
(δ) η φράση «ρυθµιστικός φορέας» αντικαθίσταται από
τη φράση «Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων».
Το άρθρο 56 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 56
Αρµοδιότητες της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων
ως ρυθµιστικός φορέας
(άρθρο 56 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ )
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παράγραφος 6, ένας αιτών έχει το δικαίωµα άσκησης προσφυγής στη
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, εάν πιστεύει ότι δεν έχει υποστεί δίκαιη µεταχείριση, ότι έχει υποστεί διακρίσεις ή ότι έχει µε άλλο τρόπο αδικηθεί, ιδιαίτερα κατά αποφάσεων του διαχειριστή υποδοµής ή του φορέα εκµετάλλευσης εγκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών,
σχετικά µε:
α) τη δήλωση δικτύου στην προσωρινή και τελική της
µορφή,
β) τα κριτήρια που καθορίζονται σε αυτή,
γ) τη διαδικασία κατανοµής και το αποτέλεσµά της,
δ) το σύστηµα χρέωσης,
ε) το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών χρήσης υποδοµής των οποίων η καταβολή απαιτείται ή µπορεί να απαιτείται,
στ) τις ρυθµίσεις για την πρόσβαση σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 13,
ζ) την πρόσβαση και τη χρέωση για υπηρεσίες, σύµφωνα µε το άρθρο 13,
η) τη διαχείριση της κυκλοφορίας,
θ) τον προγραµµατισµό ανανέωσης και προγραµµατισµένες ή µη προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης,
ι) τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αφορούν τη σύγκρουση συµφερόντων,
που ορίζονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 2 και στα
άρθρα 7, 7α, 7β, 7γ και 7δ.
2. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής
Ανταγωνισµού του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) για τη διασφάλιση του ανταγωνισµού στις αγορές σιδηροδροµικών υπηρεσιών, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων έχει την αρµοδιότητα να παρακολουθεί την κατάσταση του ανταγωνισµού στις αγορές σιδηροδροµικών υπηρεσιών, περιλαµ-
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βανοµένης, ιδίως, της αγοράς υψηλής ταχύτητας υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών, και τις δραστηριότητες του
διαχειριστή υποδοµής όσον αφορά τις περιπτώσεις α΄ έως ι΄ της παραγράφου 1. Ειδικότερα, η Ρυθµιστική Αρχή
Σιδηροδρόµων ελέγχει τη συµµόρφωση µε τις περιπτώσεις α΄ έως ι΄ της παραγράφου 1 µε δική της πρωτοβουλία και µε στόχο την πρόληψη των διακρίσεων κατά των
αιτούντων. Ελέγχει, ιδίως, αν η δήλωση δικτύου περιλαµβάνει ρήτρες που εισάγουν διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια στο διαχειριστή υποδοµής που είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για την εισαγωγή διακρίσεων
κατά των αιτούντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων,
εάν το κρίνει αναγκαίο, ενηµερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισµού και µπορεί να ζητεί τη συνδροµή της σε θέµατα τήρησης των κανόνων του ανταγωνισµού στην αγορά
των σιδηροδροµικών υπηρεσιών.
3. Στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων υποβάλλονται
από τον διαχειριστή υποδοµής προσωρινές µορφές του
επιχειρησιακού σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 8
παράγραφος 3, της συµβατικής συµφωνίας του άρθρου
30, παράγραφος 2 και του σχεδίου βελτίωσης της χωρητικότητας του άρθρου 51 για τα οποία αυτή έχει το καθήκον να παρέχει µη δεσµευτικές γνώµες, ώστε να αναφέρει συγκεκριµένα αν τα εν λόγω µέσα συµµορφώνονται
προς την κατάσταση του ανταγωνισµού στις αγορές σιδηροδροµικών υπηρεσιών.
4. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων διαθέτει την αναγκαία οργανωτική ικανότητα όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, οι οποίοι είναι αναλογικοί προς
τη σηµασία του τοµέα σιδηροδρόµων.
5. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εξασφαλίζει ότι,
τα τέλη που επιβάλλονται από τον διαχειριστή υποδοµής
είναι σύµφωνα µε το Τµήµα 2 του Κεφαλαίου IV και δεν
εισάγουν διακρίσεις. Διαπραγµατεύσεις µεταξύ αιτούντων και διαχειριστή υποδοµής, σχετικά µε το ύψος των
τελών υποδοµής επιτρέπονται µόνον εφόσον πραγµατοποιούνται υπό την επίβλεψη της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων παρεµβαίνει εάν οι διαπραγµατεύσεις είναι πιθανό να αντίκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου.
6. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων διεξάγει τακτικά,
και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη,
διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους των χρηστών των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών και των επιβατικών υπηρεσιών µεταφοράς προκειµένου να λάβει υπόψη τις απόψεις τους για την αγορά σιδηροδρόµων.
7. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί να ζητεί
σχετικές πληροφορίες από τον διαχειριστή υποδοµής,
τους αιτούντες και τυχόν τρίτα µέρη που εµπλέκονται.
Οι αιτηθείσες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εντός εύλογης περιόδου που ορίζεται από τη Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων και δεν υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα, εκτός εάν, σε έκτακτες περιστάσεις, η Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων συµφωνεί, και εγκρίνει χρονικά περιορισµένη παράταση που δεν υπερβαίνει δύο (2) πρόσθετες εβδοµάδες. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων
µπορεί να επιβάλλει κατάλληλες κυρώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των προστίµων για την ικανοποίηση παρόµοιων αιτηµάτων. Οι πληροφορίες που πρέπει να διαβιβαστούν στην Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που ζητεί στο πλαίσιο των καθηκόντων της, σχετικά µε προσφυγές και µε την παρακολούθηση του ανταγωνισµού στις αγορές σιδηροδροµικών µεταφορών σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Σε αυ-

τές περιλαµβάνονται και τα στοιχεία που απαιτούνται
για την κατάρτιση στατιστικών και για την παρακολούθηση της αγοράς.
8. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αποφασίζει για
καταγγελίες και, κατά περίπτωση, ζητεί σχετικές πληροφορίες και αρχίζει διαβουλεύσεις µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, εντός ενός (1) µήνα από την παραλαβή της καταγγελίας. Αποφασίζει για ενδεχόµενες καταγγελίες,
λαµβάνει µέτρα ώστε να διορθωθεί η κατάσταση και ενηµερώνει τα εµπλεκόµενα µέρη για την αιτιολογηµένη απόφασή της µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη των έξι (6) εβδοµάδων από
την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών. Με την
επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής Ανταγωνισµού
του ν. 3959/2011 για τη διασφάλιση του ανταγωνισµού
στις αγορές υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών, η
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, κατά περίπτωση, αποφασίζει µε δική της πρωτοβουλία για τα ενδεικνυόµενα
µέτρα διόρθωσης διακρίσεων σε βάρος αιτούντων, στρέβλωσης στην αγορά και κάθε άλλων ανεπιθύµητων εξελίξεων στις εν λόγω αγορές, ιδίως, όσον αφορά στις περιπτώσεις α΄ έως ι΄ της παραγράφου 1.
Η απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων είναι δεσµευτική για όλα τα µέρη που καλύπτει και δεν υπόκειται στον έλεγχο άλλης διοικητικής αρχής. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων έχει εξουσία επιβολής των αποφάσεών του µε κατάλληλες κυρώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των προστίµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 32 του ν. 3891/ 2010 (Α΄ 188).
Σε περίπτωση προσφυγής επί αρνήσεως παροχής χωρητικότητας υποδοµής ή επί των όρων προσφοράς χωρητικότητας, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων είτε επιβεβαιώνει ότι, δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης του διαχειριστή υποδοµής είτε ζητεί τροποποίηση
αυτής της απόφασης, σύµφωνα µε υποδείξεις που αυτή
προσδιορίζει.
9. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τη Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων υπόκεινται στα ένδικα βοηθήµατα
που προβλέπονται στο άρθρο 34 του ν. 3891/2010. Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ρυθµιστικής Αρχής
Σιδηροδρόµων µπορεί να χορηγηθεί µόνον εάν το άµεσο
αποτέλεσµα της απόφασης απόφασής της είναι δυνατόν
να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιµη βλάβη στον ενασκήσαντα το ένδικο βοήθηµα.
10. Οι αποφάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της.
11. Προκειµένου να επαληθεύει τη συµµόρφωση µε τις
διατάξεις του άρθρου 6 περί λογιστικού διαχωρισµού και
τις διατάξεις περί χρηµατοοικονοµικής διαφάνειας που
θεσπίζονται στο άρθρο 7δ, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων έχει το δικαίωµα να διενεργεί ελέγχους ή να αναθέτει εξωτερικά ελέγχους επί του διαχειριστή υποδοµής, φορέων εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων της υπηρεσίας και, όπου απαιτείται, σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων δικαιούται να
ζητά κάθε σχετική πληροφορία. Συγκεκριµένα, έχει το
δικαίωµα να ζητήσει από τον διαχειριστή υποδοµής,
τους φορείς εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών και όλες τις επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που εκτελούν ή περιλαµβάνουν διάφορα είδη
σιδηροδροµικών µεταφορών ή διαχείριση υποδοµών, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
6 και στο άρθρο 13, να παρέχουν το σύνολο ή µέρος των
λογιστικών στοιχείων του Παραρτήµατος VIII του άρ-
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θρου 62 µε επαρκείς λεπτοµέρειες, οι οποίες κρίνονται
απαραίτητες και αναλογικές.
Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Κεντρικής
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών και του Τµήµατος Δηµοσιονοµικών Αναφορών
και Κρατικών Ενισχύσεων Υποδοµών και Μεταφορών, η
Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί επίσης να συνάγει συµπεράσµατα από τους λογαριασµούς σχετικά µε
θέµατα κρατικών ενισχύσεων, τα οποία εν συνεχεία αναφέρει στις εν λόγω υπηρεσίες.
Χρηµατοοικονοµικές ροές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7δ, υπόκεινται σε παρακολούθηση από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων.
Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων αξιολογεί τις συµφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο
4 του άρθρου 7γ.»
15. Στο άρθρο 57 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
(α) προστίθεται παράγραφος 3α µετά την παράγραφο
3,
(β) αντικαθίσταται η παράγραφος 8,
(γ) προστίθεται παράγραφος 10,
(δ) αντικαθίσταται η φράση «ρυθµιστικός φορέας» από
τη φράση «Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων».
Το άρθρο 57 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 57
Συνεργασία µεταξύ ρυθµιστικών φορέων
(άρθρο 57 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2016/2370/ΕΕ)
1. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ανταλλάσσει
πληροφορίες µε τους ρυθµιστικούς φορείς των άλλων
κρατών-µελών όσον αφορά το έργο του, καθώς και τις
αρχές και τις πρακτικές που εφαρµόζει στη λήψη αποφάσεων και, ιδιαίτερα, ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά
µε τα κύρια ζητήµατα των διαδικασιών του και µε τα προβλήµατα ερµηνείας των µεταφερθεισών στο εθνικό δίκαιο νοµοθετικών πράξεων της Ένωσης που αφορούν το
σιδηρόδροµο. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων συνεργάζεται προκειµένου να συντονίζονται οι αποφάσεις που
οι ρυθµιστικοί φορείς λαµβάνουν σε ολόκληρη την Ένωση. Προς τον σκοπό αυτό συµµετέχει και συνεργάζεται
στο πλαίσιο δικτύου που συνέρχεται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα.
2. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων συνεργάζεται
στενά µε τους ρυθµιστικούς φορείς των άλλων κρατώνµελών, και µέσω συµφωνιών εργασίας για τους σκοπούς
αµοιβαίας αρωγής, όσον αφορά τα καθήκοντά του για
παρακολούθηση της αγοράς και τον χειρισµό καταγγελιών ή ερευνών.
3. Σε περίπτωση καταγγελίας ή έρευνας µε δική του
πρωτοβουλία επί ζητηµάτων πρόσβασης ή χρέωσης που
αφορούν διεθνή σιδηροδροµική διαδροµή, καθώς και στο
πλαίσιο της παρακολούθησης του ανταγωνισµού στην αγορά διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών, η Ρυθµιστική
Αρχή Σιδηροδρόµων διαβουλεύεται µε τους ρυθµιστικούς φορείς όλων των άλλων κρατών-µελών από τα οποία διέρχεται η αντίστοιχη διεθνής σιδηροδροµική δια-

δροµή και, κατά περίπτωση, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
και ζητεί από αυτούς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
πριν λάβει απόφαση.
3α. Όταν, σε θέµατα που αφορούν διεθνή υπηρεσία, απαιτείται η λήψη απόφασης από δύο ή περισσότερους
ρυθµιστικούς φορείς, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων
συνεργάζεται µε τον ενδιαφερόµενο ή τους ενδιαφερόµενους ρυθµιστικούς φορείς για την προπαρασκευή των
αντίστοιχων αποφάσεών τους προκειµένου να επιλυθεί
το θέµα. Για τον σκοπό αυτόν, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ασκεί τα καθήκοντά της σύµφωνα µε το άρθρο 56.
4. Στο πλαίσιο της άσκησης της αρµοδιότητας της παραγράφου 3, η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων παρέχει
στους ρυθµιστικούς φορείς των άλλων κρατών-µελών όλες τις πληροφορίες που ο ίδιος έχει το δικαίωµα να ζητά µε βάση την ελληνική νοµοθεσία. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν µόνο για τους
σκοπούς χειρισµού της καταγγελίας ή της έρευνας της
παραγράφου 3.
5. Όταν η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων που παραλαµβάνει την προσφυγή ή διεξάγει έρευνα µε δική του
πρωτοβουλία διαβιβάζει τις συναφείς πληροφορίες στον
αρµόδιο ρυθµιστικό φορέα του κράτους – µέλους, προκειµένου ο εν λόγω φορέας να λάβει µέτρα για τα ενδιαφερόµενα µέρη.
6. Τυχόν αρµόδιοι εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδοµής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 40,
παρέχουν, χωρίς καθυστέρηση, όλες τις πληροφορίες
που απαιτούνται για το χειρισµό καταγγελίας ή έρευνας
βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και έχουν ζητηθεί από το ρυθµιστικό φορέα του κράτους-µέλους στο οποίο εδρεύει ο αρµόδιος εκπρόσωπος. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων δικαιούται να διαβιβάζει τις
εν λόγω πληροφορίες, σχετικά µε την αντίστοιχη διεθνή
σιδηροδροµική διαδροµή στους ρυθµιστικούς φορείς
που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
7. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων µπορεί να υποβάλει αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειµένου η τελευταία να συµµετέχει στις δραστηριότητες που καταγράφονται στις παραγράφους 2 έως 6 για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των ρυθµιστικών φορέων, όπως περιγράφεται στις ανωτέρω παραγράφους.
8. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων καταρτίζει κοινές
αρχές και πρακτικές για τη λήψη των αποφάσεων για τις
οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί βάσει του παρόντος νόµου.
Οι εν λόγω κοινές αρχές και πρακτικές περιλαµβάνουν
ρυθµίσεις για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο της παραγράφου 3α.
9. Η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εξετάζει αποφάσεις και πρακτικές ενώσεων διαχειριστών υποδοµής του
άρθρου 37 και της παραγράφου 1 του άρθρου 40 που εφαρµόζουν διατάξεις του παρόντος νόµου ή διευκολύνουν µε άλλον τρόπο τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές.
10. Για αποφάσεις που αφορούν υπερεθνική υποδοµή,
αµφότερα τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη µπορεί ανά πάσα στιγµή µετά τις 24 Δεκεµβρίου 2016 να συµφωνήσουν ότι, απαιτείται συντονισµός µεταξύ των ενδιαφερόµενων ρυθµιστικών φορέων, προκειµένου να ευθυγραµµιστούν οι συνέπειες των αποφάσεών του.»
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 83
Παράβολα σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα
του σιδηροδροµικού συστήµατος
1. Με τις αιτήσεις που προβλέπονται για:
α) την έγκριση θέσης σταθερών εγκαταστάσεων του
σιδηροδροµικού συστήµατος σε λειτουργία από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 18,
β) την έγκριση οχήµατος για διάθεση στην αγορά ή
την έγκριση τύπου οχήµατος από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 21 και στην παράγραφο 1 του άρθρου
24, καθώς και στον Εκτελεστικό Κανονισµό 2018/545
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2018 (L
90),
γ) τη γνωµοδότηση από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων σχετικά µε αίτηση έγκρισης παρατρόχιου εξοπλισµού ERTMS σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 19,
δ) την έκδοση προσωρινών εγκρίσεων από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων για επιτόπιες δοκιµές οχηµάτων σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου
21, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δηµοσίου, για την
κάλυψη του διοικητικού κόστους έκδοσης της έγκρισης.
Το ύψος του παραβόλου των περιπτώσεων α΄ και β΄
καθορίζεται στα άρθρα 3 έως 5 και 6 έως 7 αντίστοιχα,
της υπ’ αριθµ. ΑΣ16.4/87235/104/4.5.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών (Β΄ 1517), η οποία εξακολουθεί να ισχύει και
µετά την έναρξη ισχύος του πρώτου Μέρους του παρόντος νόµου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, καθορίζεται το ύψος των παραβόλων των σηµείων γ΄ και δ΄ της
παραγράφου 1.
Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων του προηγουµένου εδαφίου,καθώς
και να αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων που
προβλέπονται
στην
υπ’αριθµ.
ΑΣ16.4/87235/104/4.5.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.
3.α. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, καθορίζεται
το ύψος των παραβόλων, του εθνικού µέρους των αιτήσεων για την έγκριση οχήµατος για διάθεση στην αγορά
ή την έγκριση τύπου οχήµατος που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Οργανισµού .
β. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται το
ύψος των παραβόλων της προηγούµενης παραγράφου.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, καθορίζεται
και µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του παραβόλου για τη διαδικασία προκαταρκτικής επαφής που προβλέπεται στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2018/763.
5.α. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται, κατ’ αντιστοιχία του
άρθρου 3.2 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ)

2018/763, ο εθνικός ωριαίος συντελεστής, ο οποίος αναφέρεται στη συµφωνία συνεργασίας δυνάµει του άρθρου
76 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796 µεταξύ του Οργανισµού και της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την απόδοση µέρους της αποζηµίωσης του ελληνικού Δηµοσίου στους υπάλληλους
της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, οι οποίοι είναι ενταγµένοι στην Οµάδα Εµπειρογνωµόνων (Pool of
Experts) του Οργανισµού και υποβοηθούν τον Οργανισµό για την εκτέλεση των καθηκόντων του σχετικά µε τη
διεκπεραίωση αιτήσεων για τις εγκρίσεις οχήµατος για
διάθεση στην αγορά ή τις εγκρίσεις τύπου οχήµατος,
σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/796.
β. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται ο
εθνικός ωριαίος συντελεστής της προηγουµένης παραγράφου.
Άρθρο 84
Παράβολα ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας
1. Για την έκδοση, την ανανέωση ή την επικαιροποίηση
από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας σιδηροδροµικής επιχείρησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 62, του άρθρου
14 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796 και τα Παραρτήµατα
Ι,ΙΙ και ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισµού 2018/763 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2018 (L 129), καθώς και έγκρισης ασφάλειας του διαχειριστή υποδοµής
σύµφωνα µε το άρθρο 64 καταβάλλεται παράβολο υπέρ
του Δηµοσίου, ύψους:
α) είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για αρχική χορήγηση
ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας,
β) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για ανανέωση ενιαίου
πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας που έχουν χορηγηθεί από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων,
γ) τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για ουσιώδη επικαιροποίηση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας είτε αυτή γίνεται µε πρωτοβουλία της σιδηροδροµικής επιχείρησης ή του διαχειριστή υποδοµής είτε
αυτή επιβάλλεται από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων εξαιτίας ουσιώδους τροποποίησης ρυθµιστικού
πλαισίου ασφάλειας.
2. Τα ποσά της παραγράφου 1 αναπροσαρµόζονται
στο ήµισυ προκειµένου για µικρές ή µεσαίες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ως µικρές ή µεσαίες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
νοούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, µπορεί να
αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων της παραγράφου 1.
4. Για τη διεκπεραίωση από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων του εθνικού µέρους της αίτησης για την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας από τον Οργανισµό σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/796 και τον Εκτελεστικό Κανονισµό 2018/763 της

62
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2018
(L 129) καταβάλλεται από τον Οργανισµό ποσό υπέρ
του Δηµοσίου, ύψους:
α) δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ για τη διεκπεραίωση εθνικού µέρους αίτησης ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας,
β) έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τη διεκπεραίωση εθνικού µέρους αίτησης ανανέωσης ενιαίου πιστοποιητικού
ασφάλειας
γ) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τη διεκπεραίωση εθνικού µέρους αίτησης επικαιροποίησης ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας.
5. Τα ποσά της παραγράφου 4 αναπροσαρµόζονται
στο ήµισυ προκειµένου για µικρές ή µεσαίες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ως µικρές ή µεσαίες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
νοούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, µπορεί
να αναπροσαρµόζεται το ύψος των ποσών της παραγράφου 4.
7. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, καθορίζεται
και µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του παραβόλου για τη διαδικασία προκαταρκτικής επαφής που προβλέπεται στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2018/763.
8.α. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται, κατ’ αντιστοιχία του
άρθρου 3.2 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ)
2018/763, ο εθνικός ωριαίος συντελεστής, ο οποίος αναφέρεται στη συµφωνία συνεργασίας δυνάµει του άρθρου
76 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/796 µεταξύ του Οργανισµού και της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την απόδοση µέρους της αποζηµίωσης του ελληνικού Δηµοσίου στους υπάλληλους
της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, οι οποίοι είναι ενταγµένοι στην Οµάδα Εµπειρογνωµόνων (Pool of
Experts) του Οργανισµού και υποβοηθούν τον Οργανισµό για την εκτέλεση των καθηκόντων του σχετικά µε τη
διεκπεραίωση αιτήσεων για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/796.
β. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται ο
εθνικός ωριαίος συντελεστής της προηγουµένης παραγράφου.
Άρθρο 85
Παράβολα για την πιστοποίηση φορέων υπευθύνων
για τη συντήρηση οχηµάτων
1. Ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας, που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού
από τη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, σύµφωνα µε το
άρθρο 66 του παρόντος νόµου καταβάλλει παράβολο ύψους:

α) οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για την αρχική χορήγηση του πιστοποιητικού αν επιτελεί όλες τις λειτουργίες
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 66,
β) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την αρχική χορήγηση του πιστοποιητικού, αν έχει εκχωρήσει µία ή περισσότερες από τις λειτουργίες των περιπτώσεων β΄ έως δ΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 66,
γ) τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού που περιλαµβάνει όλες τις
λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 66,
δ) δυόµισι χιλιάδων (2.500) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού που δεν περιλαµβάνει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις β΄ έως δ΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 66,
ε) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση ουσιώδους επικαιροποίησης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού, ύστερα από αίτηση του κατόχου του ή απαίτηση της
Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων.
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, µπορεί να
αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων της παραγράφου 1.
Άρθρο 86
Παράβολα για την πιστοποίηση φορέων
λειτουργιών συντήρησης
1. Ο φορέας που επιτελεί µία ή περισσότερες από τις
λειτουργίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β’ έως
δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 66 και υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, καταβάλλει παράβολο ύψους:
α) έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, αν επιτελεί όλες
τις λειτουργίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄
έως και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 66,
β) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, για καθεµία από
τις λειτουργίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β’ έως δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 66,
γ) τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης που περιλαµβάνει και τις τρεις λειτουργίες που προβλέπονται
στις περιπτώσεις β΄ έως και δ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 66,
δ) χιλίων (1.000) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, για καθεµία από
τις λειτουργίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄
έως δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 66,
ε) οκτακοσίων (800) ευρώ σε περίπτωση ουσιώδους επικαιροποίησης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού ύστερα από αίτηση του κατόχου του πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης ή απαίτηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων.
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων, µπορεί να
αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων της παραγράφου 1.
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Άρθρο 87
Παράβολο για επικαιροποίηση πιστοποιητικών
1. Τα πιστοποιητικά των άρθρων 85 και 86 δεν µπορούν να µεταβιβαστούν, να εκποιηθούν ή να παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, καθολικό, ειδικό διάδοχο,
συνεργαζόµενο ή συνδεδεµένο οργανισµό, σε διάδοχη
ή οποιαδήποτε άλλη οργανωτική και λειτουργική δοµή ή
µονάδα, χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων. Το ίδιο ισχύει, αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού αλλάξει επωνυµία, νοµική µορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη στοιχεία της υπόστασης και ταυτότητάς του, όπως και αν από οποιονδήποτε
λόγο παύσει να υπάρχει έστω και προσωρινά και αν ακόµα έπειτα ανασυσταθεί µε την ίδια ή άλλη επωνυµία, νοµική µορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη στοιχεία της
υπόστασης και ταυτότητάς του.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, ο κάτοχος του
πιστοποιητικού υποβάλλει αίτηση στη Ρυθµιστική Αρχή
Σιδηροδρόµων, η οποία συνοδεύεται, στις περιπτώσεις
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, µε παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Η τελευταία εξετάζει εκ νέου
αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού και είτε χορηγεί το πιστοποιητικό, επικαιροποιώντας τα στοιχεία που µεταβάλλονται, είτε απορρίπτει
την αίτηση.
Άρθρο 88
Τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις
1. Στο άρθρο 12 του ν. 3891/2010 επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:
α. καταργείται η παράγραφος 2 και αναριθµούνται οι
λοιπές,
β. διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου
7.γ,
γ. αντικαθίσταται η παράγραφος 7.δ,
δ. αντικαθίσταται η φράση «Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων» µε τη φράση «Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών» και το άρθρο 12 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 12
Ανάθεση Υποχρεώσεων Δηµόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ)
1. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται αιτήµατα στον
Διαχειριστή Υποδοµής από σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
για τη διενέργεια επιβατικού δροµολογίου ή τα αιτήµατα
που έχουν υποβληθεί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες
περιφερειακής εξυπηρέτησης των επιβατικών σιδηροδροµικών µεταφορών, είναι δυνατή η σύναψη σύµβασης
µε την οποία ανατίθεται η εκτέλεση σιδηροδροµικού επιβατικού δροµολογίου ως Υποχρέωση Δηµόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ).
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να εξειδικεύεται η διαδικασία διαγωνισµού, το περιεχόµενο, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι τεχνικοί και οικονοµικοί όροι, ο τρόπος υπολογισµού της αντιστάθµισης και κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια για τη σύναψη συµβάσεων ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές.
3. Οι λογαριασµοί που αντιστοιχούν σε καθεµία από
τις άνω υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας είναι ξεχωρι-

στοί και τα αντίστοιχα στοιχεία του ισολογισµού κατανέµονται, σύµφωνα µε τους παραδεδεγµένους λογιστικούς κανόνες. Οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε καθεµία
από τις ως άνω ΥΔΥ ισοσκελίζονται από τα έσοδα εκµετάλλευσης και από τις καταβολές δυνάµει της σύµβασης
ΥΔΥ, χωρίς να είναι δυνατή η µεταφορά πόρων από ή
προς άλλον τοµέα της δραστηριότητας της σιδηροδροµικής επιχείρησης. Τα προαναφερόµενα στοιχεία ισολογισµού σχετικά µε τις συµβάσεις ΥΔΥ µπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών.
4. Για τους σκοπούς της πρώτης εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι αρµόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στην κατάλληλη προεργασία ώστε να καταστεί δυνατή η υπογραφή συµβάσεων ανάθεσης ΥΔΥ έως την 31.12.2010.
5. Το συνολικό ποσό αποζηµιώσεων για ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000)
ευρώ ετησίως για τα έτη 2011, 2012 και 2013 και προκαταβάλλεται ανά µήνα. Φόροι, εισφορές υπέρ τρίτων και
κρατήσεις για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται µε την
αποζηµίωση του προηγούµενου εδαφίου, πλην του οικείου φόρου εισοδήµατος, βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο.
Μετά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το επίπεδο του συνολικού ετήσιου ποσού αποζηµιώσεων για ΥΔΥ θα συµφωνεί πλήρως µε την ελληνική
και κοινοτική νοµοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις και
τον έλεγχο και εκτέλεση των δηµοσιονοµικών του Κράτους.
6.α. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές για τα έτη 2015 έως και 2020 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.. Το συνολικό ποσό
αποζηµιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το Δηµόσιο για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό
των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως
για τα έτη 2015 έως 2020. Φόροι, εισφορές υπέρ τρίτων
και κρατήσεις για οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται µε
την αποζηµίωση του προηγούµενου εδαφίου, πλην του
οικείου φόρου εισοδήµατος, βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο.
6.β. Εξαιρετικά για το έτος 2014, η παροχή υπηρεσιών
ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διενεργείται, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της, από 23.7.2012, υπογραφείσας σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την
παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ τα έτη 2011-2013, η διάρκεια
της οποίας παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2014.
6.γ. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για
τα έτη 2016 έως και 2020, διενεργείται, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου εκπροσωπουµένου από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών και της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε την οποία ορίζεται µεταξύ άλλων το εύρος
των παρεχόµενων υπηρεσιών, τα δροµολόγια που καλύπτονται από τη σύµβαση, η µεθοδολογία υπολογισµού
της αποζηµίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύµβασης, οι µηχανισµοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
6.δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται οι απαιτούµενοι όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και ενέργειες των εµπλεκόµενων φορέων για την ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης εκτέλεσης
της σύµβασης παροχής σιδηροδροµικών υπηρεσιών ΥΔΥ,
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οι διαδικασίες συλλογής δεδοµένων, στοιχείων και πληροφοριών, οι µηχανισµοί ελέγχου, οι ρήτρες ορθής λειτουργίας και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
6.ε. Από 1.1.2021 η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές, ανατίθεται από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ) 1370/2007
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2007 (L 315), όπως τροποποιήθηκε µε
τον Κανονισµό Ε.Κ.2338/16 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Δεκεµβρίου 2016 (L
354).
7. Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδροµικών µεταφορών
το Δηµόσιο δύναται να επιτρέπει εκχώρηση απαιτήσεων
των Παρόχων από τις συµβάσεις αυτές µέσω σύναψης
ειδικότερων συµφωνιών µεταξύ των Παρόχων, ως εκχωρητών, και το Δηµόσιο, τον ΟΣΕ Α.Ε. ή τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
ως εκδοχέων, για την εξόφληση οφειλών προς τους ανωτέρω φορείς, όπως µισθώµατα από συµβάσεις µίσθωσης µονάδων τροχαίου υλικού ή αµοιβών για παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού ή άλλων υπηρεσιών.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 4408/2016
καταργείται.
Το άρθρο 18 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 18
Όροι απόκτησης της άδειας και αίτηση για την άδεια
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ)
1. Κάθε επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για τη
χορήγηση άδειας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει
στην αρχή αδειοδότησης, ήδη πριν από την έναρξη των
δραστηριοτήτων της, ότι µπορεί να πληροί, ανά πάσα
στιγµή, ορισµένες απαιτήσεις αξιοπιστίας, χρηµατοοικονοµικής επιφάνειας, επαγγελµατικής επάρκειας και κάλυψης της αστικής της ευθύνης, οι οποίες καθορίζονται
στα άρθρα 19 έως 22. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας,
παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες.
2. Η αίτηση για την παροχή άδειας αναφέρει, κατ’ ελάχιστον, το είδος των µεταφορικών υπηρεσιών (επιβατικών ή/και εµπορευµατικών), την γεωγραφική κάλυψη
των υπηρεσιών αυτών (όλο ή ορισµένο µέρος του εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου) και την πληροφορία εάν η
δραστηριότητα της επιχείρησης θα αφορά µόνο την παροχή έλξης σε οχήµατα άλλων µεταφορέων η την παροχή πλήρων συρµών. Το έντυπο αίτησης για την παροχή
άδειας, καθώς και ο κατάλογος όλων των απαιτούµενων
εγγράφων, και του περιεχοµένου τους, που τη συνοδεύουν περιλαµβάνονται σε σχετικό αναλυτικό οδηγό της
αρχής αδειοδότησης, που δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της, επικαιροποιείται όταν απαιτείται και χορηγείται
µε µέριµνά της. Εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή
αίτησης, η αρχή αδειοδότησης πληροφορεί την επιχείρηση ότι ο φάκελος είναι πλήρης ή ζητεί πρόσθετες πληροφορίες. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί κατά
δύο (2) εβδοµάδες σε εξαιρετικές περιστάσεις και η επιχείρηση ενηµερώνεται σχετικά. Μόλις παραλάβει τις συµπληρωµατικές πληροφορίες, η αρχή αδειοδότησης ενηµερώνει την επιχείρηση εντός µέγιστης προθεσµίας ενός (1) µηνός, εάν ο φάκελος είναι πλήρης. Η αίτηση συ-

νοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ύψους
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Το εν λόγω ποσό αποτελεί
δηµόσιο έσοδο. Το ύψος του ποσού του παραβόλου δύναται να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών,
κατόπιν εισήγησης της αρχής αδειοδότησης.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 61 του ν. 4408/2016
καταργείται, αναριθµούνται οι λοιπές και αντικαθίσταται
η φράση «Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων» µε τη φράση «Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών»:
Το άρθρο 61 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 61
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων
1.α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Η
Ρ.Α.Σ. ενεργεί ανεξάρτητα από τον Διαχειριστή Σιδηροδροµικής Υποδοµής, την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων, οποιαδήποτε σιδηροδροµική επιχείρηση, κάθε αρµόδια αρχή που συµµετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας,
καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
τα συµφέροντα των οποίων συγκρούονται µε την αποστολή και τις αρµοδιότητες που ανατίθενται στη Ρ.Α.Σ.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24
του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα µέλη
της Ρ.Α.Σ. δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και στους εποπτευόµενους από αυτό φορείς και νοµικά πρόσωπα, στον
Διαχειριστή Σιδηροδροµικής Υποδοµής, στην Επιτροπή
Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων ή σε οποιαδήποτε αρµόδια αρχή που συµµετέχει
στην ανάθεση υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ),
ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε σιδηροδροµική
επιχείρηση ή να συµµετέχουν στο κεφάλαιό της ή να έχουν άµεσο ή έµµεσο προσπορισµό οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άµεσα από τη δραστηριότητά τους, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, καθώς
και για τα δύο (2) επόµενα έτη από τη λήξη της.»
2.α. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 23
του ν. 3911/2011 (Α΄ 12) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Το
εκπαιδευτικό κέντρο συντάσσει οδηγό σπουδών τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στην Αρχή.»
β. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 23
του ν. 3911/2011 (Α΄ 12) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Τα
εκπαιδευτικά κέντρα εκπονούν τα σχετικά προγράµµατα
κατάρτισης. Η διδακτέα ύλη, τα προγράµµατα κατάρτισης και η διάρκεια αυτών υποβάλλεται προς έγκριση
στην Αρχή.»
γ. Το άρθρο 12 του ν. 3911/2011 (Α΄ 12) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12 Γλωσσικές γνώσεις
(άρθρο 12 της Οδηγίας)
Το κριτήριο των γλωσσικών γνώσεων κατά το Παράρτηµα V του άρθρου 31, πρέπει να πληρούται για την υποδοµή επί της οποίας ισχύει το πιστοποιητικό».
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4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου
51, το π.δ. 104/2010 (Α΄ 181) καταργείται από την έναρξη ισχύος του Πρώτου Μέρους. Η υπ’ αριθµ. απόφαση
ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/12 (Β΄ 1812) διατηρείται σε ισχύ,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Πρώτου Μέρους.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου
80, το π.δ. 160/2007 (Α΄ 201) καταργείται από την έναρξη ισχύος του Δεύτερου Μέρους.
6. Τα άρθρα 12 έως 16 και 18 του ν. 4313/2014 (Α΄261)
καταργούνται από την έναρξη ισχύος του Δεύτερου Μέρους.
7. Τα άρθρα 87, 88, 89 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) κα-

ταργούνται από την έναρξη ισχύος του Δεύτερου Μέρους.
8. Το άρθρο 27 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) όπως ισχύει,
καταργείται από την έναρξη ισχύος του Δεύτερου Μέρους.
9. Το άρθρο 32 του ν. 3911/2011 (Α΄ 12) καταργείται από την έναρξη ισχύος του Πρώτου Μέρους. Η απόφαση
ΑΣ 16.4/87235/104 (Β΄ 1517) «Καθορισµός του ύψους
παραβόλου που συνοδεύει την αίτηση για την έγκριση
θέσης σε λειτουργία των δοµικών υποσυστηµάτων και
των οχηµάτων του σιδηροδροµικού συστήµατος.», διατηρείται σε ισχύ.
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Άρθρο 89
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του Πρώτου και του Δεύτερου Μέρους του
παρόντος νόµου αρχίζει από 16.6.2019, εξαιρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 79 που ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του Τρίτου Μέρους του παρόντος νόµου αρχίζει από 25.12.2018.
3. Η ισχύς του Τέταρτου Μέρους του παρόντος νόµου
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,
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