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ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές
σιδηροδρομικές και οδικές μεταψορές και την Κατάργηση των Κανονισμών του Συμβουλίου
(ΕΟΚ) 1191/69 και (ΕΟΚ) 1107/70 (1 315/1), η διασψάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας
και της συνεχούς προσψοράς δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών
μεταψορών επιβατών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι:
α. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία δικτύων δημοσίων τακτικών υπεραστικών και
αστικών οδικών επιβατικών μεταψορών που συνδέουν τα αστικά κέντρα μεταξύ τους και
εξασψαλίζουν την οδική μεταψορά επιβατών από οικισμούς προς τα αστικά
Κέντρα

προς άλλες περιοχές

ή

ή

διοικητικά

προορισμούς με εργασιακό, εκπαιδευτικό, ιστορικό

ή

τουριστικό ενδιαψέρον.
β. Η ρύθμιση της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοσίων
τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών ή δικτύων, καθώς και η πρόβλεψη
αποζημιώσεων ως αντισταθμίσματος για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημοσίων
οδικών τακτικών υπεραστικών και αστικών επιβατικών μεταψορών.

Άρθρο 3
Πεδίο εψαρμογής

1. Στο Πεδίο εψαρμογής του παρόντος εμπίιττουν οι δημόσιες τακτικές αστικές και
υπεραστικές οδικές ετιιβατικές μεταψσρές.
2. Από το Πεδίο εψαρμογής του παρόντος εξαιρούνται:
α) σι δημόσιες τακτικές αστικές οδικές μεταψορές επιβατών εντός των ορίων της
Περιψέρειας Αττικής, πλην της Περιψερειακής Ενότητας Νήσων, περιοχής ευθύνης της
«Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.ΑΣ.Α.) Α.Ε.», σύμψωνα μετον ν. 3920/2011
(Α’33),

β) οι δημόσιες τακτικές αστικές οδικές μεταψορές επιβατών εντός των ορίων της
Περιψερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης,
περιοχής
ευθύνης της
«Οργανισμός
Συγκοινωνιακού ‘Εργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.) Α.Ε.», σύμψωνα μετον ν. 4482/2017 (Α’ 102)
και
γ) οι δημόσιες τακτικές αστικές οδικές μεταψορές επιβατών εντός των ορίων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, περιοχής ευθύνης της Δημοτικής Επιχείρησης
Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ σύμψωνα με τον ν. 3463/2006 (Α’ 114), τον ν. 3852/2010 (Α’ 87) και την
υπό στοιχεία 154Α/2011/2011 απόψαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (Β’ 992), περί
συγχώνευσης κοινωψελών επιχειρήσεων σε μία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ», και Κω, περιοχής ευθύνης της Κοινωψελούς Επιχείρησης Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Κω (ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ
Δήμου Κω).
Άρθρο 4
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος εψαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1.

«Υπεραστική γραμμή»: η προκαθορισμένη διαδρομή, την οποία ακολουθούν τα
λεωψορεία που εκτελούν δημόσιες τακτικές υπεραστικές μεταψορές επιβατών και η
οποία περιλαμβάνει την αψετηρία, τις ενδιάμεσες στάσεις και το τέρμα.

2.

«Δημόσιες τακτικές υπεραστικές οδικές μεταψορές επιβατών>): οι μεταψορές
επιβατών που εκτελούνται με κατάλληλα λεωψορεία υπεραστικού ή ημιαστικού
τύπου, προσψέρονται αδιακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό έναντι
κομίστρου, ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές (υπεραοτικές γραμμές) και
επιτρέπουν την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε προκαθορισμένα σημεία
(στάσεις).

3.

«Δίκτυο δημοσίων τακτικών υπεραστικών οδικών μεταψορών»: το σύνολο των
προκαθορισμένων υπεραστικών γραμμών εντός των γεωγραψικών ορίων μιας
περιψερειακής ενότητας, στο οποίο περιλαμβάνονται και υπεραστικές γραμμές που
έχουν την αψετηρία ή το τέρμα τους στην περιοχή αυτή.

4.

«Αστική γραμμή»: η προκαθορισμένη διαδρομή, την οποία ακολουθούν τα
λεωψορεία που εκτελούν δημόσιες τακτικές αστικές οδικές μεταψορές επιβατών και
η οποία περιλαμβάνει την αψετηρία, τις ενδιάμεσες στάσεις και το τέρμα.

5.

«Δημόσιες τακτικές αστικές οδικές μεταψορές επιβατών»: οι μεταψορές επιβατών
που εκτελούνται με κατάλληλα λεωψορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου, εντός
περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαμβάνουν γραμμές που έχουν
χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.

6.

«Δίκτυο δημοσίων τακτικών αστικών οδικών μεταψορών»: το σύνολο των
ιτροκαθορισμένων αστικών γραμμών εντός των γεωγραψικών ορίων μιας
περιψερειακής ενότητας, στο οποίο περιλαμβάνονται και γραμμές που έχουν
χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.

ς

7.

«Δημόσιες τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών»: Οι δημόσιες τακτικές υπεραστικές
και αστικές οδικές μεταψσρές επιβατών που προσψέρονται ως υπηρεσίες Γενικού
Οικονομικού Συμψέροντος (Γ.Ο.Σ.) στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση,
σύμψωνα με το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης
και ρυθμίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007 και τον παρόντα.

8.

«Ενδοπεριψερειακή γραμμή»: Υπεραστική γραμμή η οποία εξυπηρετεί. τις ανάγκες
τακτικών οδικών επιβατικών μεταφορών εντός των ορίων μιας περιψερειακής
ενότητας.

9.

«Διαπεριερειακή γραμμή»: Υπεραστική γραμμή η οποία εξυπηρετεί. τις ανάγκες
τακτικών οδικών επιβατικών μεταφορών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
περιφερειακών ενοτήτων.

Άρθρο 5
Αρμόδιες αρχές και αρμοδιότητες αυτών
1. Η Γενική Διεύθυνση Μεταψορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η
«αρμόδια αρχή», κατ’ εψαρμογή της περ. β’ του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007,
η οποία έχει την αρμοδιότητα να επεμβαίνει στις δημόσιες τακτικές υπεραστικές και αστικές
οδικές επιβατικές μεταψορές στην επικράτεια, Προκειμένου να διασψαλισθεί η παροχή στο
κοινό δημοσίων επιβατικών μεταψορών χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση.
2. Οι περιψέρειες

ή

οι περιψερειακές ενότητες είναι οι «αρμόδιες τοπικές αρχές» σύμψωνα

με την περ. γ’ του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007, οι οποίες έχουν την
αρμοδιότητα εντός των γεωγραψικών τους ορίων:
α) να ετιοτιτεύουν τους ψορείς που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες τακτικών υπεραστικών και
αστικών μεταψορών επιβατών,
β) να επιβάλλουν κυρώσεις στους ψορείς που εκτελούν δημόσιες τακτικές υπεραστικές και
αστικές οδικές μεταψορές επιβατών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 23 και καθορίζονται με
την απόψαση της παρ. ό του άρθρου 30,
γ) να εισηγούνται αιτιολογη μένα στην αρμόδια αρχή:
γα. τον καθορισμό των υττεραστικών και αστικών γραμμών και αστικών περιοχών,
διαδρομών και δρομολογίων, σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου 30,
γβ. τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοσίων υιτεραστικών και
αστικών επιβατικών μεταψορών στις περιψερειακές ενότητες,
γγ. τη χορήγηση αποζημίωσης Παντός είδους ως αντισταθμίσματος για την εκπλήρωση
υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμψέροντος (Γ.Ο.Σ.),
γδ. τον καθορισμό ολοκληρωμένων δημοσίων επιβατικών μεταψορών κατά την έννοια της
περ. ιγ’ του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007, εντός των ορίων τους,

(Ο

γε. την απευθείας ανάθεση παροχής δημόσιας υπηρεσίας τακτικών υπεραστικών ή αστικών
οδικών επιβατικών μεταψορών, όπου αυτό επιτρέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007
και τον παρόντα,
δ) να συλλέγουν στοιχεία για τη λειτουργία των τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών,
σύμψωνα με την τυποποίηση και τη συχνότητα που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο ό
Δίκτυο τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταψορών επιβατών
Το δίκτυο των δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταψορών επιβατών
εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού με προγραμματισμένα
δρομολόγια, στα οποία καθένας έχει πρόσβαση έναντι του καθορισμένου κομίστρου.

Άρθρο 7
Εκτέλεση δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών
μεταψορών
1. Η εκτέλεση των δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών
μεταψορών γίνεται από επιχειρήσεις που εκτελούν κατ’ επάγγελμα οδικές μεταψορές
επιβατών, σύμψωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 2Ιης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον
αψορά στους όρους που πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού
μεταψορέα και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (1 300), με
λεωψορεία υπεραοτικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας προκειμένου για τις
υπεραστικές γραμμές, και αστικού ή ημιαστικού τύπου προκειμένου για τις αστικές γραμμές.
Τα λεωψορεία αυτά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραΦές του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3Οής Μαΐου 2018, για την έγκριση και
την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους και των
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών Τεχνικών μονάδων που
προορίζονται νια τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και
(ΕΚ) 595/2009 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (1 151), και έχουν λάβει σχετική
έγκριση τύπου λεωψορείου.
2. Με την απόψαση της παρ. 1 του άρθρου 30 καθορίζονται τα ειδικά προσόντα που διαθέτει
κάθε ψορέας, νομικό ή ψυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, προς τον οποίο
παραχωρείται με σύμβαση η εκτέλεση υπηρεσιών αστικών και υπεραστικών οδικών
επιβατικών μεταψορών όσον αψορά:
α) στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, και
β) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, προκειμένου οι ψορείς αυτοί να είναι σε Θέση
να εκτελούν συνεχώς το συγκοινωνιακό έργο που αναλαμβάνουν με ασψάλεια κατά την
κυκλοψορία, ιδίως για τους επιβάτες, με την αναγκαία ποιότητα και για την εξασψάλιση του

4

επιπέδου υπηρεσιών που απαιτείται για την εκπλήρωση του σχετικού σκοπού δημοσίου
συμψέροντος.
Άρθρο 8
Χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων και αποζημίωσης

1. Η αρμόδια αρχή αναθέτειτις δημόσιες τακτικές υπεραστικές και αστικές οδικές μεταψορές
επιβατών χορηγώντας είτε αποκλειστικό δικαίωμα παροχής των υπηρεσιών αυτών, είτε
αποκλειστικό δικαίωμα παροχής των υπηρεσιών και αποζημίωση, αν αυτό είναι αναγκαίο
για την εξασψάλιση της συνεχούς προσψοράς δημοσίων οδικών τακτικών μεταψορών
επιβατών στο καθοριζόμενο επίπεδο ελαχίστων απαιτήσεων, σύμψωνα με τα άρθρα 5 και ό
του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 και τα άρθρα 5, 14 και Ιό του παρόντος.
2. Η ανάθεση της παροχής δημοσίων τακτικών υπεραοτικών και αστικών οδικών μεταψορών
επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος ή αποκλειστικού δικαιώματος και
αποζημίωσης γίνεται με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού ή, κατ’ εξαίρεση, με απευθείας
ανάθεση, σύμψωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007 και τον παρόντα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Άρθρο 9
Βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμού

1. Ο σχεδιασμός του δικτύου δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών
μεταψορών επιβατών καλύπτει τουλάχιστον τις οδικές συγκοινωνιακές συνδέσεις, οι οποίες
συνδέουν: α) τις δημοτικές ενότητες με τα διοικητικά κέντρα των δήμων, β) τα κέντρα των
δήμων με τα διοικητικά κέντρα των περιψερειακών ενοτήτων, γ) τα Κέντρα των
περιψερειακών ενοτήτων με το διοικητικό κέντρο της περιψέρειας και ό) τα διοικητικά
Κέντρα των περιψερειακών ενοτήτων και της περιψέρειας με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

ή τα διοικητικά κέντρα άλλων περιψερειακών ενοτήτων ή περιψερειών.
2. Ο σχεδιασμός του δικτύου λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες μετακίνησης του επιβατικού
κοινού από και προς άλλες πόλεις ή αστικά κέντρα ή προορισμούς ιστορικού καιτουριστικού
ενδιαψέροντος, που δεν αποτελούν διοικητικά κέντρα δήμων, περιψερειακών ενοτήτων ή
της περιψέρειας.
3. Ο σχεδιασμός του δικτύου δεν προκαλεί σημαντική επιβάρυνση για τους
περιβαλλοντικούς στόχους σύμψωνα μετην αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης κατά
την έννοια του άρθρου 17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι8ης
Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσιτιση πλαισίου γιατη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (1 198) και δίνει στις αστικές ζώνες
προτεραιότητα στη χρήση καθαρών μέσων μεταψορών. ‘Οπου λειτουργεί δίκτυο υποδομών
μεταψορών σταθερής τροχιάς, ο σχεδιασμός του οδικού δικτύου μεταψορών αποβλέπει στη

δημιουργία τροψοδοτικού δικτύου για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των επιβατών προς
τα μέσα σταθερής τροχιάς.
4. Στον σχεδιασμό του δικτύου δημοσίων τακτικών οδικών μεταψορών επιβατών
εντάσσονται και γραμμές που συνδέουν οικισμούς με τα κέντρα των δημοτικών κοινοτήτων
και δημοτικών ενοτήτων

ή

μεταξύ τους.

5. 0 σχεδιασμός του δικτύου λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες μετακινήσεων μαθητών ή
εκπαιδευσμένων προς τα κέντρα εκπαίδευσης και των εργαζομένων προς τους χώρους
εργασίας, των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, των οτρατευσίμων που
υπηρετούν τη θητεία τους, και γενικά την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός του δικτύου αποσκοπεί στη διευκόλυνση του επιβατικού
κοινού για τη μετεπιβίβασή του σε σταθμούς άλλων μέσων μαζικής μεταψοράς όπως
αεροδρόμια, λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς.
6. ‘Οσον αψορά στην Περιψέρεια Απικής, εξαιρουμένης της Περιψερειακής Ενότητας Νήσων,
και στην Περιψερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο σχεδιασμός του δικτύου υπεραστικών
οδικών επιβατικών μεταψορών αψορά μόνο στις υπεραστικές γραμμές εντός των
γεωγραψικών ορίων τους, καθώς και στην υπεραστική γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης και
αντίστροψα.
-

7. ‘Οσον αψορά στην Περιψέρεια Κρήτης, ο σχεδιασμός του δικτύου των υπεραστικών οδικών
γραμμών γίνεται για τις Περιψερειακές Ενότητες Ηρακλείου-Λασιθίου και Χανίων-Ρεθύμνου
ως προς τις μεταξύ τους υψιστάμενες διαπεριψερειακές γραμμές
συνδέουν τις πόλεις αυτές με διάψορες πόλεις της επικράτειας.

ή

άλλες γραμμές που

8. ‘Οσον αψορά στην Περιψερειακή Ενότητα Βοιωτίας, ο σχεδιασμός του δικτύου
υπεραστικών οδικών γραμμών γίνεται κατά γεωγραψικές περιοχές.

Άρθρο 10
Τεκμηρίωση περιΦερειακού σχεδιασμού υπεραστικών και αστικών γραμμών από τις
περιψέρειες
1. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές εισηγούνται τον σχεδιασμό του δικτύου των τακτικών
υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών μεταψορών κάθε περιψερειακής ενότητας
εντός των γεωγραψικών ορίων της, σύμψωνα με το άρθρο 9 και εισηγούνται στην αρμόδια
αρχή τον καθορισμό ή επανακαθορισμό των υπεραστικών επιβατικών γραμμών και των
αστικών περιοχών και γραμμών, υψιοτάμενων
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5.

ή

νέων, όπου απαιτείται, σύμψωνα με την

2. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές κατά τον σχεδιασμό λαμβάνουν υπόψη υψιστάμενα
χαρακτηρισμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) ή, όπου δεν υψίστανται,
τις κυκλοψοριακές μελέτες, τα πολεοδομικά, πληθυσμιακά και γεωγραψικά δεδομένα, τις
ανάγκες μετακινήσεων των πολιτών, ιδίως από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του υψιστάμενου δικτύου των τακτικών οδικών
υπεραστικών και αστικών μεταψορών.

0?

3. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές συνοδεύουν τις προτάσεις τους με αναλυτικά στοιχεία για την
επιβατική κίνηση ανά γραμμή σε μηνιαία και ετήσια βάση, ώστε να Προκύπτει η μέση
διακύμανση της επιβατικής κίνησης εντός του ημερολογιακού έτους.
4. Οι Προτάσεις που υποβάλλονται για κάθε γραμμή του δικτύου των τακτικών υπεραστικών
και αστικών οδικών μεταψορών επιβατών περιλαμβάνουν τον αριθμό των ελάχιστων
υποχρεωτικών δρομολογίων, την περιοδικότητα αυτών και τη χρονική Κατανομή των
δρομολογίων εντός του ημερολογιακού έτους.
5. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την οικονομική βιωσιμότητα καιτην επιβατική Κίνηση
των υψιστάμενων τακτικών υπεραοτικών και αστικών γραμμών οδικών μεταψορών
επιβατών, που λαμβάνονται υπόψη για τον σχεδιασμό του δικτύου τακτικών οδικών αστικών
και υπεραστικών επιβατικών μεταψορών της Παρ. Ι του άρθρου 30, οι αρμόδιες τοπικές
αρχές προτείνουν για τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών είτε τη
χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης, είτε τη χορήγηση αποκλειστικού
δικαιώματος εκμετάλλευσης και αποζημίωσης.
6. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές δύνανται να ζητούν τα αναγκαία στοιχεία για τις υψιστάμενες
γραμμές τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταψορών επιβατών από τους ψορείς
στους οποίους έχει ανατεθεί η εκμετάλλευση των αντίστοιχων τακτικών οδικών επιβατικών
μεταψορών.
7. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές, με αιτιολογημένη εισήγησή τους, προτείνουν στην αρμόδια
αρχή τον καθορισμό ή τον επανακαθορισμό των διαπεριψερειακών γραμμών.

Άρθρο ΙΙ
Καθορισμός γεωγραψικών περιοχών και δικτύων τακτικών υπεραστικών και αστικών
γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών

1. Η αρμόδια αρχή προκηρύσσει διαγωνισμό, κατ’ εψαρμογή του άρθρου 14 για την ανάθεση
εκτέλεσης των τακτικών δημόσιων υπεραστικών και αστικών γραμμών, όπως καθορίζονται
με την απόψαση της παρ. 2 του άρθρου 30.
2. Για τον καθορισμό των γεωγραψικών περιοχών καιτων δικτύων των τακτικών υπεραστικών
και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταψορών επιβατών, λαμβάνονται υπόψη οι
εισηγήσεις των αρμόδιων τοπικών αρχών, βάσει υψιστάμενων χαρακτηρισμένων Σχεδίων
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), ή, όπου δεν υψίστανται, βάσει κυκλοψοριακών
μελετών, καθώς και τα πληθυσμιακά και γεωγραψικά δεδομένα, σι υψιστάμενες οδικές
συνδέσεις, οι κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες, η υψιστάμενη και προβλεπόμενη επιβατική
κίνηση και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 12

Σταθμοί και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών
1. Οι σταθμοί άψιξης και αναχώρησης υπεραοτικών λεωψορείων εξυπηρετούν τις ανάγκες
οργανωμένης άψιξης και αναχώρησης οχημάτων που εκτελούν δημόσιες τακτικές
υπεραστικές οδικές επιβατικές μεταψορές, καθώς και την αναμονή, επιβίβαση,
μετεπιβίβαση, αποβίβαση και εν γένει εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, όπως επίσης τη
ψόρτωση, μεταψόρτωση, εκψόρτωση και ψύλαξη αποσκευών και κάθε άλλη συναψή
διαδικασία. Για την ίδρυση και λειτουργία των σταθμών αυτών απαιτείται άδεια της
αρμόδιας περιψέρειας, που χορηγείται σύμψωνα με το π.δ. 79/2004 (Α’ 62). Σταθμούς και
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών αποτελούν και οι χώροι που διατηρούνται από τους

συγκοινωνιακούς ψορείς ή από εξουσιοδοτημένους πράκτορες αυτών σε διάΦορα σημεία
των πόλεων, της ίδιας ή άλλης περιψερειακής ενότητας που εξυπηρετούν γιατη διευκόλυνση
του επιβατικού κοινού, όπως για την έκδοση εισιτηρίων, κρατήσεις θέσεων και διακίνηση
ασυνόδευτων μικροδεμάτων, τα οποία μπορούν να μεταψέρονται στον χώρο των
αποσκευών των λεωψορείων.
2. Οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών, ανάλογα με την επιβατική κίνηση, διαθέτουν
άνετους, καθαρούς και επαρκείς χώρους υποδοχής και υγιεινής των επιβατών, καθώς και
συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, και πληρούν τις προδιαγραψές προσβασιμότητας για
άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα. Μπορούν να συμπίπτουν με το σημείο που
έχει καθορισθεί ως αψετηρία, τέρμα ή στάση λεωψορείων επιβατικής γραμμής για την
επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών και να συστεγάζονται με καταστήματα που προσψέρουν
ροψήματα και ψαγητό. Μεταψερόμενα εκδοτήρια εισιτηρίων τύπου περιπτέρου μπορεί να
τοποθετούνται για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σε αψετηρίες ή τέρματα
γραμμών ή σε άλλες Θέσεις, μετά από έγκριση της αρμόδιας για τον χώρο αρχής. Οι
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών της παρούσας δεν αποτελούν εγκαταστάσεις υπό
την έννοια του άρθρου 4 του ν. 2465/1997 (Α’ 28) και του άρθρου 7 του π.δ. 79/2004.
3. Στις εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και τα αμαξοστάσια στάΘμευσης, συντήρησης
και ψύλαξης των αστικών ή ημιαστικών λεωψορείων.
Άρθρο 13
Στάσεις

—

στέγαστρα αναμονής επιβατών

—

έσοδα από διαψημίσεις

1. Οι στάσεις και τα στέγαστρα αναμονής επιβατών τοποθετούνται με μέριμνα και δαπάνες
των συγκοινωνιακών ψορέων και, σε περίπτωση άρνησης αυτών, με μέριμνα και δαπάνες
των οικείων ο.τ.α. α’ βαθμού. Οι προδιαγραψές αυτών καθορίζονται με τις αποψάσεις των
αρμόδιων κατά τόπους περιψερειακών αρχών της παρ. 4 του άρθρου 30, διασψαλίζουν δε
την πρόσβαση σε αυτές επιβατών με αναπηρία.
2. Οι συγκοινωνιακοί ψορείς, με δαπάνες τους, τοποθετούν και συντηρούν στέγαστρα και
στάσεις, με σκοπό την τοποθέτηση διαψημίσεων στους ανωτέρω χώρους και επιψάνειες και
την εκμετάλλευσή τους. Οι ουγκοινωνιακοί ψορείς καταβάλλουν, για την τοποθέτηση και
συντήρηση στάσεων και στεγάστρων με σκοπό τη διαψημιστική εκμετάλλευση,
ανταποδοτικό τέλος ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί των διαψημιστικών εσόδων, υπέρ των
οτα. α’ βαθμού.

\

3. Επί των στεγάστρων και των στάσεων διατίθεται ικανή επιψάνεια για την πληροψόρηση
του επιβατικού κοινού, σύμψωνα και με το άρθρο 11 του Κώδικα Οδικής Κυκλοψορίας (ν.
2696/1999, Α’ 57).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Άρθρο 14
Προκήρυξη διαγωνισμών

1. Η προκήρυξη των διαγωνισμών περιλαμβάνει τις τακτικές υπεραστικές και αστικές
γραμμές, σε κάθε περιψερειακή ενότητα ή γεωγραψική περιοχή σύμψωνα με το παρόν.
2. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον η διαδικασία και τα στάδια των
διαγωνισμών, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαψερομένων,
λόγοι αποκλεισμού διαγωνιζομένων, τα κριτήρια αξιολόγησης των προσψορών, ο τρόπος
ανάδειξης του αναδόχου, η δυνατότητα ενστάσεων των διαγωνιζομένων, μέτρα πρόληψης,
εντοπισμού και διόρθωσης περιπτώσεων απάτης, διαψθοράς και σύγκρουσης συμψερόντων
κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι διαγωνισμοί για την ανάθεση των δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών
μεταψορών επιβατών προκηρύσσονται ως εξής:
α. Για τις περιψερειακές ενότητες στις οποίες η παροχή των τακτικών υπεραστικών και
αστικών γραμμών εκτελείται από έναν συγκοινωνιακό ψορέα, προκηρύσσεται ενιαίος
διαγωνισμός για το σύνολο των τακτικών υπεραστικών, ενδοπεριψερειακών και
διαπεριψερειακών γραμμών, και, αν υψίστανται, και αστικών γραμμών και ανακηρύσσεται
ένας ανάδοχος γιατο σύνολο του έργου.
β. Για τις περιψερειακές ενότητες στις οποίες η παροχή των τακτικών υπεραστικών γραμμών
εκτελείται από έναν συγκοινωνιακό ψορέα και η παροχή των τακτικών αστικών γραμμών
εκτελείται από άλλον συγκοινωνιακό ψορέα, προκηρύσσονται δύο διαγωνισμοί, δηλαδή,
ένας για το τακτικό υπεραστικό έργο και άλλος για το τακτικό αστικό έργο.
γ. Ειδικά για τις τακτικές αστικές οδικές επιβατικές μεταψορές προκηρύσσεται διαγωνισμός
για γεωγραψική περιοχή που περιλαμβάνει αστικές περιοχές περισσότερων δήμων, όμορων
ή μη, της αυτής ή άλλων περιψερειακών ενοτήτων, αν αυτό κρίνεται κατάλληλο για την
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και συγχρόνως για τη βιωσιμότητα του αναδόχου, ή
αν η παροχή αυτοτελούς αστικού συγκοινωνιακού έργου σε κάποια γεωγραψική Περιοχή
κρίνεται ασύμψορη. Ως κριτήρια για τον καθορισμό της γεωγραψικής περιοχής παροχής
αστικού συγκοινωνιακού έργου, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού στην περίπτωση
αυτή, λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα εκτιμώμενα προς εκτέλεση χιλιόμετρα, ο απαιτούμενος
για την εκτέλεσή τους αριθμός λεωψορείων και τα ακαθάριστα έσοδα του αναδόχου, η
εξασψάλιση αστικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς τους επιβάτες, η οικονομική
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καιτο ελάχιστο δυνατό Κόστος μετακίνησης.

δ. Αν στην ίδια περιψερειακή ενότητα το τακτικό υπεραστικό συγκοινωνιακό έργο παρέχεται
από περισσότερους συγκοινωνιακούς ψορείς, προκηρύσσονται αντίστοιχοι διαγωνισμοί
ανάθεσης.
ε. Σε περιψέρειες στις οποίες οι τακτικές υπεραστικές ενδοπεριψερειακές και
διαπεριψερειακές οδικές επιβατικές μεταψορές παρέχονται από έναν συγκοινωνιακό ψορέα
για περισσότερες της μίας περιψερειακές ενότητες, προκηρύσσεται ενιαίος διαγωνισμός και
ανακηρύσσεται ένας ανάδοχος, γιατο σύνολο του υπεραστικού συγκοινωνιακού έργου.
στ. Στις νήσους, η ανάθεση του έργου, μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία
διαδικασία απευθείας ανάθεσης, διενεργείται κατά μεμονωμένη νήσο.

ή

4. Στο δίκτυο των υπεραοτικών γραμμών της γεωγραψικής περιοχής περιλαμβάνονται και οι
καθορισμένες υπεραστικές γραμμές που συνδέουν πόλεις ή αστικά κέντρα που βρίσκονται
εντός των ορίων της γεωγραψικής περιοχής ή περιψερειακής ενότητας με την Αθήνα ή τη
Θεσσαλονίκη ή πόλεις σε άλλες περιψέρειες, με την επιψύλαξη της παρ. ό του άρθρου 9.
5. Για τις τακτικές υπεραστικές γραμμές που έχουν την αψετηρία τους ή το τέρμα τους σε
άλλη περιψερειακή ενότητα, στις προκηρύξεις καθορίζεται το ποσοστό συνεκμετάλλευσης
μεταξύ των αντίστοιχων συγκο ινωνιακών ψορέων.
ό. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού περιγράψονται αναλυτικά, για κάθε γεωγραψική
περιοχή ή περιψερειακή ενότητα, οι τακτικές υπεραστικές και αστικές γραμμές για τις οποίες
χορηγείται στον ανάδοχο αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και εκείνες για τις οποίες
χορηγούνται αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και αποζημίωση.
7. Στην προκήρυξη καθορίζονται και οι ελάχιστες απαιτήσεις που αψορούν:
α) στον τύπο του οχήματος και στην περιβαλλοντική απόδοσή του, όπως είναι η ψιλική προς
το περιβάλλον ενέργεια και τα ηλεκτρικά λεωψορεία,
β) στη συχνότητα των εκτελουμένων δρομολογίων, με χρονική Κατανομή ανά ημέρα της
εβδομάδας, λαμβανομένων υπόψη των αργιών, τοπικών εορτών και συνηθειών, καθώς και
των εποχών του έτους, στον βαθμό που οι ως άνω παράμετροι διαψοροποιούν το
πρόγραμμα των απαιτου μένων ελαχίστων δρομολογίων,
γ) στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών, και
δ) στην οργάνωση, στελέχωση και εμπειρία στην εκτέλεση τακτικών αστικών και
υπεραστικών οδ ικών επιβατικών μεταψορών.
8. Οι προκηρύξεις συνοδεύονται από πρότυπα συμβατικά τεύχη, στα οποία περιγράψονται
αναλυτικά οι βασικές συμβατικές υποχρεώσεις των αναδόχων.
9. Η αρμόδια αρχή, κατ’ εψαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007,
προβαίνει στη δημοσίευση των πληροψοριών στην Επίσημη Εψημερίδα της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης, τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού και
δημοσιοποιείτις ίδιες πληροψορίες και με κάθε άλλο πρόσψορο τρόπο, όπως ανάρτηση στην
ιστοσελίδα της
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δημοσιεύσεις στον τύπο.

\(

Άρθρο 15
Καθορισμός ανωτάτου ορίου χρέωσης επιβατών και αποσκευών
1. Το Ποσό της ανώτατης επιτρεπόμενης χρέωσης των επιβατών και προκειμένου για
υπεραστικές μεταψορές, το ανώτατο επιτρεττόμενο βάρος αποσκευών επιβατών χωρίς
κόμιστρο, Το ανώτατο επιτρεπόμενο κόμιστρο επιβατών για αποσκευές Πέραν του μέγιστου
επιτρεπόμενου βάρους χωρίς κόμιοτρο, καθώς και Το ανώτατο επιτρεπόμενο κόμιστρο για
ασυνόδευτα δέματα, καθορίζονται στις προκηρύξεις.
2. Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου χρέωσης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη:
α) το υπολογιζόμενο συνολικό κόστος του ψορέα εκτέλεσης της απαιτούμενης ελάχιστης
δημόσιας υπηρεσίας οδικών τακτικών υπεραστικών και. αστικών μετα4ορών, με βάση τον
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την προβλεπόμενη επιβατική κίνηση, και
β) το εύλογο κέρδος της επιχείρησης του φορέα εκτέλεσης των απαιτούμενων υπηρεσιών
μεταψοράς επιβατών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. ό του Παραρτήματος του
Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007.
3. Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους λειτουργίας του ψορέα λαμβάνονται υπόψη
ιδίως Το κόστος κίνησης των αναγκαίων οχημάτων, οι αμοιβές του προσωπικού, οι αμοιβές
τρίτων, το κόστος διοίκησης της επιχείρησης του αναδόχου νια το συγκεκριμένο έργο, οι
ατιοσβέσεις, οι γενικές δαπάνες εκμετάλλευσης, το κόστος συντήρησης και επισκευών και
διάψορες δαπάνες που συνδέονται με την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 16
Καθορισμός της χορηγούμενης αποζημίωσης
1. Ως προς τη χορήγηση αποζημίωσης για την εκτέλεση των τακτικών υπεραστικών και
αστικών οδικών μεταψορών επιβατών, εψαρμόζονται τα άρθρα 4 και ό και το Παράρτημα
του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007. Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών προβλέπουν τον τρόπο
και τη διαδικασία υπολογισμού της ετήσιας αποζημίωσης.
2. Απώλειες εσόδων λόγω έκδοσης μειωμένων
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δωρεάν εισιτηρίων επιβατών ειδικών

κατηγοριών, όπως ενδεικτικά σπουδαστών, ψοιτητών, λοιπών μαθητευόμενων, πολύτε κνων
και ατόμων με αναπηρία, υπολογίζονται και καταβάλλονται στον ανάδοχο, σύμψωνα με το
άρθρο 86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59).
Άρθρο 17
Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές
μεταψορές επιβατών, σύμψωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009, είτε αυτόνομα είτε σε
κο ινοτιραξίες.
2. Οι διαγωνιζόμενοι, κατά την ημερομηνία διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών,
παρέχουν εγγυήσεις με τις οποίες διασψαλίζεται ότι κατά την ημερομηνία υπογραψής της

σύμβασης διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό λεωψορείων υπεραστικού ή αστικού ή
ημιαστικού τύπου που προβλέπεται και τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης,
συμπεριλαμβανομένων των αμαξοοτασίων. Επίσης, κατά την ημερομηνία διενέργειας των
διαγωνιστικών διαδικασιών, διαθέτουν την απαιτούμενη στελέχωση, την εμπειρία στην
εκτέλεση των υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών μεταψορών, την οργάνωση,
συστήματα τηλεματικής και ενιαίας πληροψόρησης και ενιαίας έκδοσης εισιτηρίων, όπως
καθορίζονται στις προκηρύξεις των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμψωνα με το άρθρο 4 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 και την παρ. 7 του άρθρου 14 του παρόντος.
Άρθρο 18
Προσψορές των διαγωνιζομένων

1. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσψορά για το σύνολο:
α) των τακτικών υπεραστικών γραμμών,
β) των αστικών γραμμών, και
γ) των υπεραστικών και αστικών γραμμών που εντάσσονται στο δίκτυο της περιψερειακής
ενότητας ή γεωγραψικής περιοχής για την οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.
2. Οι προσψορές των διαγωνιζομένων περιλαμβάνουν το ποσό χρέωσης που προσψέρουν,
το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο χρέωσης, που ορίζεται στα τεύχη των
διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και αναλυτικό πίνακα των υπηρεσιών, που
προσψέρονται, πέραν των ελαχίστων απαιτούμενων, όπως οι συχνότητες δρομολογίων στο
υψιστάμενο δίκτυο, πρόσθετος εξοπλισμός σε λεωψορεία, υποδομές, εγκαταστάσεις,
εμπειρία και προσωπικό, που διασψαλίζουν τη βέλτιστη ανταπόκριση στο έργο, που
προκηρύσσεται.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος δύναται να υποβάλει προοψορά μόνο σε μια διαγωνιστική
διαδικασία ή να εκδηλώσει ενδιαψέρον μόνο για μία διαδικασία απευθείας ανάθεσης.
Άρθρο 19
Κανόνες αξιολόγησης των προσψορών των διαγωνιζομένων

1. Οι προκηρύξεις περιγράψουν με λεπτομέρεια τον τρόπο αξιολόγησης των προσψορών και
τη βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης.
2. Βασικό κριτήριο νια την αξιολόγηση των προσψορών είναι η προσψερόμενη έκπτωση επί
του ανωτάτου ορίου χρέωσης, περαιτέρω προσψερόμενες εκπτώσεις για τους επιβάτες,
καθώς και προσψερόμενες πρόσθετες υπηρεσίες μεταψορών, όπως δρομολόγια πέραν των
ελάχιστων απαιτούμενων. Αξιολογούνται, επίσης, ποιοτικά κριτήρια, όπως ο περιορισμός
των μετεπιβιβάσεων.
Άρθρο 20
Συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης

1. Η αρμόδια αρχή συνάπτει συμβάσεις με τους αναδόχους, με βάση τις προκηρύξεις, τα
πρότυπα συμβατικά τεύχη και την προσψορά του αναδόχου.
2. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων για την ανάθεση της εκτέλεσης των δημοσίων
τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταψορών επιβατών ορίζεται στα δέκα (10) έτη.

ο

ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου την ημέρα που ορίζεται στη σύμβαση, η
οποία Θεωρείται ως αψετηρία του χρόνου διάρκειας της σύμβασης.
3. Στις συμβάσεις ανάθεσης δύναται να προβλέπεται και η παράταση του συμβατικού
χρόνου διάρκειας των συμβάσεων με τους αναδόχους έως πέντε (5) έτη ακόμη, υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007.
Άρθρο 21
Μεταβολή συνθηκών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
1. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων με τους αναδόχους διαπιστωθεί μεταβολή
στις ανάγκες του επιβατικού κοινού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας τοπικής αρχής, που
βασίζεται σε σχετικό αίτημα του αναδόχου προς αυτή, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει
την τροποποίηση της λειτουργίας του δικτύου των τακτικών υπεραστικών και αστικών
οδικών επιβατικών μεταψορών και να λαμβάνει σχετικά μέτρα, όπως την κατάργηση
υψισταμένων τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών ή τη δημιουργία νέων ή άλλες
μεταβολές, ιδίως ως προς τη συχνότητα ή τη διαδρομή των υψισταμένων δρομολογίων.
2. Για την έγκριση των μεταβολών που προτείνονται, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα
υψιστάμενα αποκλειστικά δικαιώματα του αναδόχου, καθώς και το δικαίωμα αποζημίωσης,
και προβαίνει στις αναγκαίες διοικητικές και οικονομικές ρυθμίσεις.
3. Με βάση τις ρυθμίσεις που εγκρίνει η αρμόδια αρχή, υπογράψεται σύμβαση με τον
ανάδοχο, η οποία συνιστά τροποποίηση της αρχικής σύμβασης.
4. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόψαση εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της πρότασης.

Άρθρο 22
Εποπτεία των αναδόχων

-

εκτέλεση των συμβάσεων

Οι αρμόδιες τοπικές αρχές ασκούν επί των αναδόχων την εποπτεία ως προς την καλή
εκτέλεση των συμβάσεων, παρακολουθούν και ελέγχουν αν ο ανάδοχος συμμορψώνεται
προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις καιτις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα
και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007, διαπιστώνουν παραβάσεις και επιβάλλουν στους
αναδόχους τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 23.
Άρθρο 23
Διοικητικά πρόστιμα
Αν ο ανάδσχσς παραβαίνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον παρόντα, καθώς και από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007, επιβάλλονται
διοικητικά πρόστιμα, όπως εξειδικεύονται στην απόψαση της παρ. ό του άρθρου 30 του
παρόντος, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος των αναδόχων, αποτελούν έσοδα
του τακτικού προϋπολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ1
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο 24
Διασψάλιση της συνεχούς παροχής των τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών
μεταψορών επιβατών

1. Σε περίπτωση διακοπής των τακτικών υπηρεσιών υπεραστικών και αστικών οδικών
μεταψορών επιβατών ή επικειμένου κινδύνου διακοπής τους, η αρμόδια αρχή λαμβάνει
έκτακτα μέτρα για τη διασψάλιση της συνεχούς παροχής των τακτικών υπεραστικών και
αστικών οδικών μεταψορών επιβατών σε μία ή περισσότερες περιψερειακές ενότητες ή
γεωγραψικές περιοχές, που συνίοτανται είτε στην απευθείας ανάθεση σε τρίτο του έργου,
είτε στην παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο πέραν των ορίων που
προβλέπονται, με απευθείας ανάθεση.
2. Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης ή της παράτασης της σύμβασης πέραν του
προβλεπόμενου χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνειτα δύο (2) έτη.
3. Αν δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί η κατάσταση με τα έκτακτα μέτρα της παρ. 1, η παροχή
δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταψορών επιβατών επιβάλλεται με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόψασης της παρ. 7 του άρθρου 30.
Άρθρο 25
Προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης περιορισμένου μεταψορικού έργου

1. Μετά από πρόταση της αρμόδιας τοπικής αρχής, η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτειτο
έργο των δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταψορών επιβατών με
απευθείας ανάθεση σε επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17, εάν η
μέση ετήσια αξία των παρεχομένων υπηρεσιών υπολογίζεται σε ποσό κάτω του ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή αν το ετήσιο μεταψορικό έργο είναι μικρότερο από
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) χιλιόμετρα.
2. Αν η απευθείας ανάθεση αψορά σε μικρή ή μεσαία επιχείρηση, η οποία χρησιμοποιεί έως
και είκοσι τρία (23) οχήματα, τα όρια της παρ. 1 διπλασιάζονται είτε σε μέση ετήσια αξία που
υπολογίζεται σε ποσό κάτω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ είτε σε ετήσιο
μεταψορικό έργο κάτω των εξακοσίων χιλιάδων (600000) χιλιομέτρων.
4. Απαγορεύεται η κατάτμηση περιψερειακών ενοτήτων σε μικρότερες γεωγραψικές
περιοχές, με σκοπό να περιορισθεί το μεταψορικό έργο και να έχει εψαρμογή το παρόν
άρθρο.
5. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να δημοσιεύειτις πληροψορίες που προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007, ένα (1) έτος πριν από την απευθείας
ανάθεση δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταψορών επιβατών, με
κάθε πρόσψορο τρόπο, όπως με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ή με δημοσιεύσεις στον τύπο.
Άρθρο 26

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος για απευθείας ανάθεση λόγω περιορισμένου
μεταψορικού έργου

1. Στις περιπτώσεις του άρθρου 25, η αρμόδια αρχή, εντός τριών (3) μηνών από τη
δημοσίευση των πληροφοριών του άρθρου 25, υποχρεούται να απευθύνει πρόσκληση για
την εκδήλωση ενδιαψέροντος για το μεταφορικό έργο τακτικών υττεραστικών, αστικών και
υιτεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών που προτίθεται να αναθέσει χωρίς
διαγωνισμό. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται και μέτρα
πρόληψης, εντοπισμού και διόρθωσης περιπτώσεων απάτης, διαψθοράς και σύγκρουσης
συμψερόντων κατά τη διαδικασία επιλογής.
2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση

της πρόσκλησης για να δηλώσουν εγγράψως το ενδιαψέρον τους.
3. Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους Φορείς, η αρμόδια αρχή καλεί αυτούς να
υποβάλουν προσψορές γιατο συγκεκριμένο έργο και μπορεί, είτε να προβεί στην απευθείας
ανάθεση σε όποιον προσέψερε το χαμηλότερο κόμιστρο σε συνδυασμό με άλλα ποιοτικά
κριτήρια που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος, είτε να
διενεργήσει διαπραγματεύσεις για την επιλογή του αναδόχου.
4. Στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης λόγω περιορισμένου μεταψορικού έργου,
συνάπτονται συμβάσεις με τον Φορέα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου της
μεταψοράς επιβατών, η διάρκεια των οποίων ορίζεται οτα δέκα (10) έτη, με δυνατότητα
παράτασης έως πέντε (5) έτη ακόμη, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του
άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Άρθρο 27
Διαδικασία ίδρυσης νέων υπεραστικών και αστικών γραμμών

1. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές δύνανται να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή Φάκελο με
τεκμηριωμένη πρόταση για τη δημιουργία νέας τακτικής γραμμής υπεραστικών ή αστικών
οδικών μεταψορών επιβατών, για την οποία δεν έχει χορηγηθεί αποκλειστικό δικαίωμα
εκμετάλλευσης ή αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και δικαίωμα αποζημίωσης, μετά
από διαγωνιστική διαδικασία

ή

με διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

2. Η αρμόδια αρχή αξιολογεί τις υποβληθείσες προτάσεις με κριτήριο την εξασψάλιση
πληρέστερου δικτύου οδικών μεταψορών επιβατών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των
επιβατών, σύμψωνα με την περ. ε’ του άρθρου 2 και το άρθρο 2α του Κανονισμού (ΕΚ)
1370/2007, και υποχρεούται να ολοκληρώσει την εξέταση του υποβληθέντος ψακέλου εντός
δύο (2) μηνών και εντός της προθεσμίας αυτής να εγκρίνει την υποβληθείσα Πρόταση να
την απορρίψει αιτιολογη μένα.
Άρθρο 28
Διαδικασία ανάθεσης νέας τακτικής υπεραστικής

ή

αστικής γραμμής

1. Αν η αρμόδια αρχή αποψασίσει τη δημιουργία νέας τακτικής υπεραστικής ή αστικής
γραμμής, προβαίνει στην πρόσκληση ανάληψης του έργου από τον ανάδοχο των τακτικών
υπεραστικών ή αστικών γραμμών της περιψερειακής ενότητας ή της γεωγραψικής περιοχής,
στην οποία τάσσει και προθεσμία υπογραψής συμπληρωματικής σύμβασης εκτέλεσης του

πρόσθετου έργου, με όρους και διάρκεια σύμψωνους και ανάλογους της υψιστάμενης
σύμβασης.
2. Η ανάληψη του έργου και η υπογραψή συμπληρωματικής σύμβασης ανάθεσης νέας

τακτικής υπεραστικής ή αστικής γραμμής με όρους και διάρκεια ανάλογους προς την
υψιστάμενη σύμβαση, είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο της αντίστοιχης περιψερειακής
ενότητας ή γεωγραψικής περιοχής.
Άρθρο 29
Εψαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών

Οι ανάδοχοι του παρόντος νόμου είναι υπεύθυνοι για την εψαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της Ιόης Φεβρουαρίου 2011,
για τα δικαιώματα των επιβατών λεωψορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 (1 55/1).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.α Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών, που εκδίδεται εντός τριών (3)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται:
αα. οι ειδικότεροι κανόνες και τα κριτήρια στα οποία ανταποκρίνεται ο σχεδιασμός του
δικτύου τακτικών οδικών υπεραστικών και αστικών επιβατικών μεταψορών από τις αρμόδιες
τοπικές αρχές,
αβ. σι ελάχιστες απαιτήσεις που πληρούνται κατά την εκτέλεση των δημοσίων τακτικών
υπεραστικών και αστικών μεταψορών επιβατών.
β. Για τον καθορισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη κατ’ ελάχιστον:

βα. τα γεωγραψικά και πληθυσμιακά δεδομένα,
ββ. σι ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού σε κάθε περιψερειακή ενότητα,
βγ. το κόστος των ελάχιστων προσψερόμενων δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών
μεταψορών επιβατών σε συνδυασμό με την οικονομική βιωσιμότητά τους, και
βδ. η ανάγκη πρόσβασης των επιβατών στο δίκτυο υπεραστικών και αστικών μεταψορών
έναντι εύλογου κομίστρου.

γ. Με την ίδια απόψαση καθορίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον
καθορισμό των ελαχίστων υποχρεωτικών δρομολογίων σε κάθε γραμμή υπεραστικών και
αστικών οδικών επιβατικών μεταψορών, καθώς και τα κριτήρια για τον καθορισμό του
χρόνου εκτέλεσης κάθε δρομολογίου, ώστε να εξυπηρετούνται κατά το δυνατόν όλες σι
κοινού.
επιβατικού
του
κατηγορίες

2. Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών
και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταψορών επιβατών, σύμψωνα με το άρθρο 11. Για
τις γραμμές αυτές υψίσταται υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού
συ μψέροντος.
3. Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών, καθορίζονται οι τεχνικές
προδιαγραψές για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αμαξοστασίων της παρ. 3 του άρθρου
12.
4. Με απόψαση της αρμόδιας κατά τόπο περιψερειακής αρχής, η οποία εκδίδεται εντός έξι
(6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι προδιαγραψές των στάσεων
και των στεγάστρων αναμονής επιβατών του άρθρου 13.
5. Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, Θεσπίζονται κανόνες:
α) για την παρακολούθηση του τρόπου εκτέλεσης των συμβάσεων από τους αναδόχους,
β) για την έρευνα ικανοποίησης των επιβατών, και
γ) για την έρευνα και διαπίστωση των ποιοτικών παραμέτρων του προσψερόμενου
μεταψορικού έργου.
6. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υποδομών και Μεεαψορών και Οικονομικών, η οποία
εκδίδεται εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται η
διαδικασία διαπίστωοης παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τον παρόντα και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007, σύμψωνα με το άρθρο
22 του παρόντος, και επιβολής προστίμων. Με την ίδια απόψαση εξειδικεύονται τα
διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 23 για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του αναδόχου,
όπως αυτές απορρέουν από τη σύμβαση, τον παρόντα καιτον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007.
7. Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών μπορεί να επιβληθεί η παροχή
δημοσίων τακτικών υπεραοτικών ή αστικών οδικών μεταψορών επιβατών, κατ’ εψαρμογή
του άρθρου 24 σε ψορείς που είναι σε Θέση να ανταποκριθούν εν όλω ή εν μέρει, με όρους
ανάλογους αυτών που ισχύουν για αναδόχους αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να
διασψαλισΘεί η συνεχής εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η επιβολή της υποχρέωσης
αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

8. Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας
αρχής, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τις απευθείας αναθέσεις σε
τρίτους λόγω περιορισμένου μεταψορικού έργου, κατ’ εψαρμογή του άρθρου 25.
9. Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών, η οποία εκδίδεται εντός ενός (1)
έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται:
α) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που Περιέχει ο ψάκελος πρότασης εκτέλεσης νέας
υπεραστικής ή αστικής γραμμής, ο οποίος υποβάλλεται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές,
β) οι νέες τακτικές υπεραοτικές

ή αστικές γραμμές,

γ) η αψετηρία, σι ενδιάμεσες στάσεις και το τέρμα των νέων γραμμών, οι όροι και σι
προϋποθέσεις λειτουργίας τους, καθώς και ο τρόπος διενέργειας των δρομολογίων, κατ’
εψαρμογή του άρθρου 27.
Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του μεταψορικού έργου στους
αναδόχους, σύμψωνα με τον παρόντα, το υπεραστικό και αστικό συγκοινωνιακό έργο που
παρέχεται, εξακολουθεί να διενεργείται από τους υψιστάμενους ψορείς παροχής του
συγκοινωνιακού έργου. Οι ανωτέρω διαδικασίες ανάθεσης ολοκληρώνονται εντός δύο (2)
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιψύλαξη έναρξης οποιασδήποτε
διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας, οπότε το χρονικό διάστημα παρατείνεται μέχρι το
πέρας των εν λόγω διαδικασιών.
2. Οι τακτικές υπεραστικές και αστικές γραμμές οδικών μεταψορών επιβατών, οι αψετηρίες,
τα τέρματα και οι στάσεις που υψίστανται και λειτουργούν πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους, με δυνατότητα κατάργησης ή τροποποίησης,
σύμψωνα με τον παρόντα.
3. Περιοχές, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν χαρακτηρισθεί ως αστικές,
διατηρούν τον χαρακτηρισμό αυτό, με δυνατότητα τροποποίησης σύμψωνα με το άρθρο 11.
Άρθρο 32
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) τα άρθρα 33 έως 49 του ν. 4568/2018 (Α’ 178), περί. αστικών οδικών μεταψορών, και
β) τα άρθρα 1 έως 49 του ν. 4199/2013 (Α’ 216), περί δημόσιων υπεραοτικών οδικών
μεταψορών επιβατών.
2. Από την έναρξης εκτέλεσης στην επικράτεια του μεταψορικού έργου που παραχωρείται
σύμψωνα με τον παρόντα, καταργούνται:
α) τα άρθρα 1 έως 32 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), περί οργάνωσης και λειτουργίας των
δημόσιων επιβατικών μεταψορών με λεωψορεία,

β) το άρθρο 54Α του ν. 4199/2013, περί παροχής συγκοινωνιακού έργου εντός κλειστών
γεωγραψικών περιοχών (νήσων) που δεν αποτελούν ίδιο νομό,
γ) το π.δ. 967/1979 (Α’ 272), περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας
αναθέσεως της εκμεταλλεύσεως εις το οικείον Κ.Τ.Ε.Λ. αγόνων γραμμών, εντάξεως εις τα
Κ.Τ.Ε.Λ. αυτοκινήτων οχημάτων ως και περί υπεραστικών λεωψορειακών γραμμών κλειστών
γεωγραψικών περιοχών (νήσων), και
δ) το άρθρο 67 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), περί παραχώρησης μικροσυγκοινωνίας άγονης
γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ρ.Α.Ε.Μ.)
Άρθρο 33
Κατάργηση Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑ,Ε,Μ.) του ν. 4199/2013
και μεταψορά των αρμοδιοτήτων της

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταψορών (Ρ.Α.Ε.Μ.) που συστάθηκε και συγκροτήθηκε
μετον ν. 4199/2013 (Α’ 216), καταργείται από την ημερομηνία έκδοσης της κοινής απόψασης
των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταψορών της παρ. 2 του άρθρου 34.
2. Οι Τριάντα τρεις (33) οργανικές θέσεις της Ρ.Α.ΕΜ., οι οποίες με το άρθρο 80 του ν.
4199/2013 συστάθηκαν ή μεταψέρθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.),
από την έναρξη ισχύος του παρόντος μεταψέρονται, ως κενές οργανικές θέσεις, ως
ακολούθως:
α. Οι είκοσι τρεις (23) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση
Μεταψορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών, που αποτελεί από την έναρξη
ισχύος του παρόντος την αρμόδια αρχή εψαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007,
σύμψωνα με το άρθρο 5.
β. Οι δέκα (10) θέσεις στη Ρ.Α.Σ..
3. Κανονιστικές

ή

ν. 4199/2013

μεταψέρθηκαν στη

ρυθμιστικές αρμοδιότητες υπουργείων

ή

άλλων ψορέων, οι οποίες με τον

Ρ.Α.Ε.Μ., από την έναρξη

ισχύος του παρόντος

επανέρχονται στους ψορείς που τις ασκούσαν έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.
4199/2013.
Άρθρο 34
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταψορών και Εσωτερικών
καθορίζονται τα αναγκαία προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τις θέσεις που

μεταψέρονται στη
Μεταψορών.

Γενική

Διεύθυνση

Μεταψορών του

Υπουργείου

Υποδομών και

2. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταψορών και Οικονομικών γίνεται
εκκαθάριση της Ρ.ΑΕΜ. και τακτοποιούνται οιασδήποτε μορψής οικονομικές υποχρεώσεις
της Ρ.Α.Ε.Μ..
Άρθρο 35
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 55 έως 84 του ν. 4199/2013 (Α’
216), περί Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταψορών.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΡΕΙΩΝ ΟΣΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Άρθρο 36
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι η αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα μέσω της
αναδιοργάνωσης και του διαχωρισμού των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., με τη
μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. από την ΟΣΕ Α.Ε. στο Ελληνικό
Δημόσιο. Με την παραπάνω αναδιάρθρωση σκοπείται περαιτέρω η βελτίωση της
ελκυστικότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών του
σιδηροδρομικού τομέα, ώστε να ιτροσψέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι αξιόπιστα,
οικονομικά αποδοτικά και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των χρηστών,
Επιπλέον, το παρόν Μέρος αποσκοπεί στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των
σιδηροδρόμων αναψορικά με την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των εκπομπών ρύπων
στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηψιακό
μετασχηματισμό των σιδηροδρόμων μέσω της αξιοποίησης των ψηψιακών τεχνολογιών και
στην εξάλειψη των χρόνιων καθυστερήσεων στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του
σιδηροδρομικού δικτύου.
Άρθρο 37
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, νοούνται ως:
α) «τακτική συντήρηση»: η συνήθης συντήρηση του ενεργού σιδηροδρομικού δικτύου, η
οποία λαμβάνει χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εκ των προτέρων προκαθορισμένα και
περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών αντικατάστασης ανταλλακτικών
έχει ορίσει ο κατασκευαστής του δικτύου.

-

εξαρτημάτων που

β) «βαριά συντήρηση»: η συντήρηση, όπως αυτή ορίζεται στην περ. 30 του άρθρου 3 του ν.
4408/2016 (Α’ 135).
γ) «ενεργό δίκτυο», «δίκτυο υπό κατασκευή», «ενεργό δίκτυο σε προσωρινή αναστολή
λειτουργίας» και ιικαταργημένο δίκτυο»: οι κατηγορίες της Εθνικής Σιδηροδρομικής
Υποδομής, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. Ι του άρθρου 9 του ν. 3891/2010 (Α’ 188).
δ) «διαχειριστής υποδομής»: η 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, όπως οι δραστηριότητες
αυτές ορίζονται στην περ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4408/2016.
δα) «ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής»: σχεδιασμός δικτύου, οικονομικός και
επενδυτικός σχεδιασμός, καθώς και κατασκευή και αναβάθμιση της υποδομής,
δβ) «λειτουργία της σιδηροδρομικής υποδομής»: κατανομή σιδηροδρομικών δρομολογίων,
διαχείριση της κυκλοψορίας και χρέωση της χρήσης της υποδομής,
δγ) «συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής»: έργα για τη διατήρηση της κατάστασης και
της ικανότητας της υψιστάμενης υποδομής,
δδ) «ανακαίνιση της σιδηροδρομικής υποδομής»: σοβαρές εργασίες αντικατάστασης επί της
υψιστάμενης υποδομής, οι οποίες δεν μεταβάλλουν τις συνολικές επιδόσεις της,
δε) «αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής»: σοβαρές εργασίες τροποποίησης της
υποδομής, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της,
δστ) «βασικά καθήκοντα του διαχειριστή της υποδομής»: λήψη αποψάσεων 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 αποψάσεων σχετικά με τη χρέωση της χρήσης της
υποδομής, περιλαμβανομένου του καθορισμού και της είσπραξης των τελών, σύμψωνα με
το Πλαίσιο χρέωσης και το πλαίσιο κατανομής χωρητικότητας που θεσπίζονται σύμψωνα με
τα άρθρα 29 και 39 του ν. 4408/20 16.

Άρθρο 38
Μεταβίβαση μετοχών ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

-

Αντικατάσταση παρ. Ι άρθρου 2 ν. 3891/2010

1. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υποδομών και Μεταψορών που

δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως,

μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. από την ΟΣΕ Α.Ε. στο Ελληνικό
Δημόσιο, με αντάλλαγμα το οποίο προσδιορίζεται στην ως άνω απόψαοη, μετά τη διενέργεια
ανεξάρτητου νομικού και οικονομικού ελέγχου (“ςίυε

Ιεπε”) κατά τα προβλεπόμενα στις

παρ. 2 έως 5 του άρθρου 39. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε Φόρο
τέλος υπέρ του Δημοσίου

ή

ή τρίτων.

2. Με την απόψαση της παρ. Ι προσδιορίζονται ειδικά η διαδικασία και ο τρόπος
μεταβίβασης των μετοχών, οι αποψάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων, η συντέλεση
των διατυπώσεων δημοσιότητας, ο τρόπος καταβολής του ανταλλάγματος και κάθε
αναγκαία σχετική λεπτομέρεια η οποία επιβάλλεται από την οικεία νομοθεσία. Με την ίδια
απόφαση προσδιορίζεται επιπλέον το αντάλλαγμα το οποίο λαμβάνει η ΟΣΕ Α.Ε. από το
Ελληνικό Δημόσιο για τη μεταβίβαση των μετοχών τις οποίες κατέχει στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Το
ανωτέρω αντάλλαγμα δύναται να συνίσταται είτε σε είδος, είτε σε χρήματα.
3. Η παρ. Ι του άρθρου 2 του ν. 3891/2010 (Α’ 188) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εταιρίες που αποτελούν αντικείμενο των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου είναι οι εξής:
α) η εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία»
(εψεξής «ΟΣΕ Α.Ε.»),
β) η εταιρία με την επωνυμία «ΓΑΙΛΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών,
-

Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναψών Επιχειρήσεων» (εψεξής «ΓΑΙΛΟΣΕ»), η οποία
ιδρύθηκε από την ΟΣΕ Α.Ε. με βάση την περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου ό του ν.δ. 674/1970
(Α’ 192) καιτο σύνολο των μετοχών της οποίας ανήκει στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
και Περιουσίας ΑΕ»,
γ) η εταιρία μετην επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταψορές Μεταψορικές Υπηρεσίες Επιβατών και
-

Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία», ήδη μετονομασθείσα σε «ΗΕΙΙΕΝΙς ΤΙΑΙΝ

—

ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εψεξής «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»), η οποία ιδρύθηκε απότην ΟΣΕ
Α.Ε. με βάση την περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου ό του ν.δ. 674/1970 και το σύνολο των
μετοχών της οποίας ανήκει σε τρίτη εταιρεία,
δ) η εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία» (εψεξής: ι<ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.»), η
οποία ιδρύθηκε από την ΟΣΕ Α.Ε. με βάση την περ. οτ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ.
674/1970 καιτο σύνολο των μετοχών της οποίας ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.».
4. Η παρ. 3 ισχύει από την έκδοση της απόψασης της παρ. 1.

Άρθρο 39

Αντικείμενο μεταβίβασης
Ι. Με την έκδοση της απόψασης της παρ. Ι του άρθρου 38, μεταβιβάζονται και περιέρχονται
κατά πλήρη κυριότητα από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός
Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ Α.Ε.) στο Ελληνικό Δημόσιο δέκα χιλιάδες (10.000)
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ Τριάντα (€ 30,00) η καθεμία, οι οποίες

2%5

αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του συνολικού μετοχικού κεψαλαίου ύψους ευρώ
τριακοσίων χιλιάδων (€300000,00) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕίΑ» καιτον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.».

2. Προς τον σκοπό της ως άνω μεταβίβασης, το Ελληνικό Δημόσιο διεξάγει ανεξάρτητο νομικό
και οικονομικό έλεγχο (“ςυ ςίΙί8επεε”) της υπό μεταβίβαση επιχείρησης ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Στο

πλαίσιο του ως άνω ελέγχου και προκειμένου να καθορισθείτο αντάλλαγμα της μεταβίβασης
της παρ. 2 του άρθρου 38, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να αναθέτει τον καθορισμό της
παρούσας καθαρής αξίας κάθε μεταβιβαζόμενης μετοχής σε δύο

ή

περισσότερους

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που συντάσσουν γραπτή έκθεση που απευθύνεται στο
Υπουργείο Υποδομών και Μεταψορών, ως εκπρόσωπο του Δημοσίου και δημοσιεύεται στον
διαδικτυακό του τόπο. Οι εμπειρογνώμονες θεωρούνται ανεξάρτητοι εψόσον συντρέχουν
στο πρόσωπό τους, για τρία (3) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη πριν από την ημερομηνία

σύνταξης της έκθεσης του προηγούμενου εδαψίου, οι απαιτήσεις ανεξαρτησίας του άρθρου
21 του ν. 4449/2017 (Α’ 7), καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).

3. Οι εμπειρογνώμονες, σύμψωνα με την παρ. 2, είναι είτε ορκωτοί ελεγκτές

-

λογιστές και

ελεγκτικές εταιρείες που έχουν εγγραψεί στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπής Λογιοτικής
Τυποποίησης και Ελέγχων, σύμψωνα με τον ν. 4449/2017, οι οποίοι παρέχουν νόμιμα
υπηρεσίες στην Ελλάδα, είτε πιστοποιημένοι εκτιμητές, σύμψωνα με την υποπαρ. Γ.1 του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).
4. Στην έκθεση της παρ. 2, οι εμπειρογνώμονες δηλώνουν σε κάθε περίπτωση αν, κατά τη
γνώμη τους, η προτεινόμενη αξία κάθε μετοχής είναι δίκαιη και λογική. Στην ίδια έκθεση,
περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροψορίες:
α) η μέθοδος

ή

οι μέθοδοι αποτίμησης που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό της

προτεινομένης αξίας της μετοχής,

β) γνώμη για το αν η μέθοδος

ή

οι μέθοδοι αυτές είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη

περίπτωση,
γ) γνώμη για τις αξίες που προέκυψαν από την εψαρμογή κάθε μεθόδου,
δ) γνώμη για τη βαρύτητα που αποδόθηκε σε ορισμένη

ή

ορισμένες μεθόδους για τον

προσδιορισμό των παραπάνω αξιών, καθώς και περιγραψή των δυσκολιών που προέκυψαν
κατά την αποτίμηση.
5. Κάθε εμπειρογνώμονας έχει το δικαίωμα, στο πλαίσιο του ως άνω καθορισμού της αξίας,
να ζητεί από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. κάθε χρήσιμη πληροψορία και έγγραψο, καθώς και να
προβαίνει σε κάθε απαραίτητη εξέταση.

Άρθρο 40

Λειτουργία

-

Εποπτεία

1. Η λειτουργία της ΟΣΕ Α.Ε. και της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διέπεται από τις ρυθμίσεις του παρόντος,
όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές γι’ αυτές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως
αντικαθίστανται και τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά από τον ν.
4548/2018 (Α’ 104). Η ΟΣΕ Α.Ε. και η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. λειτουργούν χάριν του δημοσίου
συμψέροντος, υπάγονται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και εψαρμόζονται σ’ αυτές οι διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία των
ανωνύμων εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεψάλαιο ανήκει κατά απόλυτη πλειοψηψία
στο Ελληνικό Δημόσιο, με εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στην κείμενη νομοθεσία.
2. Κατά τη λειτουργία τους, τόσο οι εταιρείες που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος,
δηλαδή η ΟΣΕ Α.Ε. και η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., όσο και η εν γένει σιδηροδρομική αγορά εποπτεύονται
όσον αψορά σε θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων τους από τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταψορών. Η οικονομική εποπτεία τους ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών.
3. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταψορών είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των
συνθηκών, του πλαισίου χρηματοδότησης και των στρατηγικών προτεραιοτήτων για τον
τομέα των σιδηροδρόμων. Στο Πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για τα ακόλουθα:
α) τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων για την πολιτική των σιδηροδρομικών και
πολυτροπικών μεταψορών στο Πλαίσιο εκΠόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου

Μεταψορών (εΕΣΣΜ»),
β) υπό την επιψύλαξη των άρθρων 13, 14 και 60 του ν. 4632/2019 (Α’ 159), την επεξεργασία
του

ρυθμιστικού

πλαισίου

για

τις

σιδηροδρομικές

και

τις

λοιπές

μεταψορές,

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του καθορισμού των προτύπων ασψάλειας και
τεχνικής κατασκευής, της βιωσιμότητας και της εν γένει προώθησης των σιδηροδρομικών
μεταψορών,
γ) τη διαμόρψωση του πλαισίου για την εξασψάλιση ίσης και άνευ διακρίσεων πρόσβασης
στη δημόσια σιδηροδρομική υποδομή,
δ) την προετοιμασία και κατάρτιση πολυετούς στρατηγικού Προγράμματος επενδύσεων στον
τομέα των μεταψορών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής υποδομής στο Πλαίσιο του ΕΣΣΜ, το οποίο λαμβάνει
υπόψη του την πολυτροπικότητα των μεταψορών και αψορά σε όλα τα μέσα μεταψοράς
(οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες και διατροπικές μεταψορές

/

εψοδιαοτική

αλυσίδα),
ε) τη διασψάλιση της διάθεσης των δημόσιων Πόρων που είναι απαραίτητοι για τη
συντήρηση, επισκευή, επέκταση και ανακαίνιση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ορθή

κατάρτιση

του

προϋπολογισμού

με

βάση

ένα

πολυετές

Στρατηγικό

Πρόγραμμα

Σιδηροδρομικών Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο
εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ή

το

από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας και εγκρίνεται με Κοινή απόψαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταψορών,

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
στ) τον καθορισμό ενός Πλαισίου ποιότητας με την καθιέρωση των δεικτών απόδοσης και
παρακολούθησης της παρ. 2 του άρθρου 45 για την παροχή αποτελεσματικών, αξιόΠιοτων
και σύμψωνων με τις ισχύουσες διατάξεις υπηρεσιών επί της σιδηροδρομικής υποδομής,
ζ) τη διασψάλιση της ποιοτικής παροχής των υπηρεσιών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων
και

της

υλοποίησης

του

πολυετούς

στρατηγικού

προγράμματος

σιδηροδρομικών

επενδύσεων, μέσω της σύναψης των συμβάσεων απόδοσης του άρθρου 47.
4. Για την κατάρτιση του ΕΣΣΜ της

περ. ε’ της παρ.

3, οι εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

υποβάλλουν αμελλητί στον αρμόδιο Υπουργό λεπτομερείς μελέτες σκοπιμότητας, στις
οποίες αποτυπώνονται οι ανάγκες ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού
δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοψοριακών προβλέψεων και της λεπτομερούς
κοοτολόγηοης της προτεινόμενης ανάπτυξης και της λειτουργίας των γραμμών. Για κάθε
προτεινόμενο έργο το οποίο περιλαμβάνεται στις μελέτες σκοπιμότητας του πρώτου
εδαψίου, εξετάζονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειές του και
Παρέχεται τεκμηρίωοη αναψορικά με τη βιωσιμότητάτου. Στις μελέτες αυτές περιγράψονται
επίσης τα υψιστάμενα έργα και η εξέλιξή τους. Το ΕΣΣΜ, το οποίο καταρτίζεται με βάση τις
μελέτες σκοπιμότητας των εταιρειών, κατηγοριοποιεί τα έργα τα οποία αψορούν (α) στην
ανάπτυξη, (β) στην αναβάθμιση και ανακαίνιση και (γ) στην Τακτική και έκτακτη συντήρηση
του σιδηροδρομικού δικτύου. Η ΟΣΕ Α.Ε. και η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε, υπό την εποπτείατου Υπουργείου
Υποδομών και Μεταψορών, προτεραιοποιούν τα ανωτέρω έργα.
5. Με βάση το ΕΣΣΜ, η ΟΣΕ Α.Ε., ως Διαχειριστής της ελληνικής σιδηροδρομικής υποδομής,
καταρτίζει το Σχέδιο Δράσης (“Σχέδιο Δράσης”). Το Σχέδιο Δράσης εξειδικεύει όλα τα έργα τα
οποία περιλαμβάνονται στο ΕΣΣΜ και λειτουργεί ως οδικός χάρτης που καθορίζει τον τρόπο
και ιδίως τον χρόνο οργάνωσης και υλοποίησης του συνόλου των απαραίτητων εργασιών. Το
ακριβές περιεχόμενο του Σχεδίου Δράσης, το οποίο κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει την
ιεράρχηση

και

τον

καθορισμό

του

χρονοδιαγράμματος

όλων

των

έργων

που

περιλαμβάνονται σε αυτό, δύναται να καθορίζεται με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταψορών. Για το ακριβές περιεχόμενο και την κατάρτιση του πρώτου Σχεδίου Δράσης
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνάπτεται σύμβαση παροχής Τεχνικής βοήθειας με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

6. Η ΟΣΕ Α.Ε. και η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. αναλαμβάνουν την υλοποίηση των έργων Του Σχεδίου Δράσης
της παρ. 5, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, όπως αυτές προσδιορίζονται οτα άρθρα 41
και 42. Ειδικότερα, η ΟΣΕ Α.Ε. αναλαμβάνει την υλοποίηση των έργων τα οποία εκτελούνται
εντός τόσο του ενεργού δικτύου, όσο και του ενεργού δικτύου σε προσωρινή αναστολή
λειτουργίας και η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. αναλαμβάνει την υλοποίηση των έργων προτεραιότητας για
την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών γραμμών στο υπό κατασκευή δίκτυο, καθώς και την
υλοποίηση έργων τα οποία απαιτείται να εκτελεστούν εντός του καταργημένου δικτύου.

Άρθρο 41
Αρμοδιότητες ΟΣΕ Α.Ε.

1.

—

Αντικατάσταση άρθρου 1, παρ. 2 άρθρου 3 και παρ. 3
άρθρου 7 ν. 2671/1998

Το άρθρο 1 του ν. 2671/1998 (Α’ 289) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο Ι
Αρμοδιότητες της ΟΣΕ Α.Ε.
1. Η Εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε. ασκεί καθήκοντα διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής
(Ίπ&5Γυευε τπεΓ), όπως ορίζεται στην περ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4408/2016 (Α’ 135),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του παρόντος. Η ΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειριστής της σιδηροδρομικής
υποδομής, ενεργεί ως ανεξάρτητος οργανισμός ψέροντας ευθύνη τόσο για την Κατασκευή
νέας υποδομής στο ενεργό δίκτυο και στο ενεργό δίκτυο σε προσωρινή αναστολή
λειτουργίας, όσο και για τη συντήρηση και λειτουργία της υψιοτάμενης υποδομής, και έχει
επίσης όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τον
διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής.
2. Ως διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής, η ΟΣΕ Α.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση
Σχεδίου Δράσης του σιδηροδρομικού τομέα και την εκτέλεση όλων των εργασιών που
απαιτούνται για το ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο και για το ενεργό δίκτυο σε προσωρινή
αναστολή λειτουργίας, δηλαδή την εκτέλεση τόσο της τακτικής, όσο και της βαριάς
συντήρησης. Επίσης, αναλαμβάνειτην εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης και αναβάθμισης της
σιδηροδρομικής υποδομής στο ενεργό δίκτυο, ώστε να ελαχιστοποιούνται ενδεχόμενες
διακοπές αναψορικά με την παροχή σιδηροδρομικών υπηρεσιών, καθώς και στο ενεργό
δίκτυο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας, ώστε να αποκαθίσταται το συντομότερο
δυνατόν η λειτουργία του. Η ΟΣΕ Α.Ε., μέσω του προγραμματισμού των εργασιών
συντήρησης της εν λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής, έχει ως στόχο τη μείωση των
σψαλμάτων ώστε να σταθεροποιείται η αποτελεσματική κυκλοψορία της γραμμής και να
περιορίζεται η πιθανότητα υποβάθμισης της ποιότητάς της. Η ΟΣΕ Α.Ε. έχει επίσης την
εποπτεία και τον χειρισμό Θεμάτων του υφιστάμενου δικτύου, όπως της επιδομής γραμμής,

των γεψυρών και των μεταλλικών έργων, των υπογεί.ων και γεωτεχνικών έργων και λοιπών
υψισταμένων εγκαταστάσεων, τη σύνταξη Κανονισμών και προδιαγραψών, τη μεταψορά
τεχνογνωσίας,
υποδομής

την παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στα Θέματα επιδομής,

και

κυκλοψορίας

και ποιοτικής

παρακολούθησης

και αξιολόγησης της

σιδηροδρομικής γραμμής.
3. Στις αρμοδιότητες της ΟΣΕ Α.Ε περιλαμβάνονται επίσης:
α) η διαχείριση των συστημάτων ρύθμισης και ασψάλειαςτης σιδηροδρομικής κυκλοψορίας,
β) η ίδρυση και λειτουργία σχολών

ή εκπαιδευτικών κέντρων οποιασδήποτε ψύσεως,

για την

παροχή εκπαίδευσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως, ενδεικτικώς, για τους σκοπούς της
Οδηγίας 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2007 «σχετικά μετην πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και
συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας)> (1 315/51), καθώς και
γ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.
4. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ΟΣΕ Α.Ε. μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες
οποιασδήποτε μορψής
αρμοδιότητες

ή

ή

να συμμετέχει σε εταιρίες

ή

σε κοινοπραξίες και να τους εκχωρεί

και δραστηριότητές της. Επιπλέον μπορεί να συνεργάζεται με τρίτες

ανεξάρτητες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον σιδηροδρομικό τομέα για την
εκπλήρωση των σκοπών τους και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 7γ του ν. 4408/2016.».
2.

Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2671/1998 αντικαΘίσταται και το άρθρο 3 διαμορψώνεται ως
εξής:
«Αρθρο 3
Κυριότητα σιδηροδρομικής υποδομής
1. Ο ΟΣΕ είναι κύριος της σιδηροδρομικής υποδομής της χώρας, όπως αυτή καθορίζεται στην
παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 324/1996. Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταψορών, μετά από σχετική πρόταση του ΟΣΕ, προσδιορίζονται ειδικότερα τα πράγματα
που αποτελούν τη σιδηροδρομική υποδομή.
2. Η κατασκευή νέων γραμμών

ή

δικτύων υποδομής, καθώς επίσης η ανάπτυξη και ο

εκσυγχρονισμός των υψιστάμενων εγκρίνονται με κοινή απόψαση των Υπουργών Υποδομών
και Μεταψορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από σχετική πρόταση της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
και της ΟΣΕ Α.Ε, ανάλογα με τις αρμοδιότητες εκάστης εξ αυτών. Στην απόψαση αυτή
καθορίζονται επίσης το ύψος των επενδύσεων, η επιχορήγηση αυτών από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ως και σι λοιπές Πηγές χρηματοδότησής τους.

3.

Η

κυριότητα

των

έργων

ανάπτυξης

της

σιδηροδρομικής

υποδομής,

που

πραγματοποιούνται σύμψωνα με τις παρ. Ι και 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου,
μεταβιβάζεται στον ΟΣΕ από τα ψυσικά ή νομικά πρόσωπα

ή τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

που ορίζονται στις ως άνω διατάξεις.»
3.

Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2671/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ανάπτυξη νέας σιδηροδρομικής υποδομής είναι δυνατή μόνον εψόσον τηρούνται οι
προδιαγραψές κατασκευής, ασψάλειας και λειτουργίας, οι οποίες καθορίζονται από το
Υπουργείο Υποδομών και. Μεταψορών σε συμμόρΦωση με την εθνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία.».

4.

Η ΟΣΕ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμψέροντος και της κοινής ωψέλειας, υπό
καθεστώς διαχειριστικής, διοικητικής, λογιστικής και οικονομικής αυτοτέλειας, σύμψωνα με
το άρθρο 40.

5.

Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του
καταστατικού της ΟΣΕ Α.Ε. προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος
νόμου.

6.

Η

ΟΣΕ Α.Ε. αναλαμβάνει την εκτέλεση των έργων αρμοδιότητάς της, τα οποία

περιλαμβάνονται στο ΕΣΣΜ της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4θ και στο Σχέδιο Δράσης της
παρ. 5 του άρθρου 40, δίχως να απαιτείται η διενέργεια οιασδήποτε περαιτέρω διαδικασίας.
Ως «έργο» για τους σκοπούς της παρούσας παραγράψου νοείται κάθε δραστηριότητα που
εμπίπτει στο αντικείμενο της ΟΣΕ Α.Ε., όπως περιγράψεται στην παρ. Ι. Η επίτευξη των όρων
του ΕΣΣΜ της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 40 παρακολουθείται μέσω των συμβάσεων
απόδοσης του άρθρου 47, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ της ΟΣΕ Α.Ε. και του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταψορών και οι οποίες περιλαμβάνουν ετήσιους στόχους επίτευξης και
ορόσημα για την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών επιδόσεων δικτύου.

Άρθρο 42
Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

-

Αντικατάσταση Παρ. 1, 2, 5 και ό άρθρου 4 ν. 3891/2010

Ι. Στο άρθρο 4 του ν. 3891/2010 (Α’ 188), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η παρ. Ι αντικαθίσταται ως εξής:
«Ι. Α. Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ορίζεται ως διαχειριστής έργων για τα έργα τα οποία εκτελούνται στο
δίκτυο υπό Κατασκευή (“οπ5υίοπ

πε”). Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την

κατασκευή και ανάπτυξη νέων σιδηροδρομικών γραμμών εντός του δικτύου υπό Κατασκευή
και για τυχόν εργασίες οι οποίες απαιτείται να εκτελεστούν εντός του καταργημένου

δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. δεν συμμετέχει σε έργα τα οποία εκτελούνται στο

ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο και στο ενεργό δίκτυο σε Προσωρινή αναστολή λειτουργίας,
Παρά μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 2. Στις αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε. περιλαμβάνονται επίσης:
α) η μελέτη, δημοπράτηση, Προμήθεια και κατασκευή νέων έργων σιδηροδρομικής
υποδομής με των επ’ αυτής σιδηροδρομικών συστημάτων που συγχρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση,

ή

ή χρηματοδοτούνται αμιγώς από

εθνικούς πόρους,

ή

από δανεισμό,

με αυτοχρηματοδότηση, καθώς και ο καθορισμός Προτύπων υγιεινής και ασψάλειας και ο

έλεγχος ποιότητας των ανωτέρω έργων,
β) η διενέργεια, με μέριμνά της και δαπάνες του Δημοσίου

ή

τυχόν άλλων ψορέων του

δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην Περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), κατά Περίπτωση, απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών υπέρ του
Δημοσίου

ή

άλλων ψορέων του δημόσιου τομέα για την κατασκευή έργων σιδηροδρομικής

υποδομής, καθώς και πάσης ψύσεως έργων που αναλαμβάνει

ή της ανατίθενται,

γ) η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υΠοστήριξης, διαχείρισης, μελέτης,
ετιίβλεψης και κατασκευής πάσης ψύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
δ) η εν όλω

ή εν μέρει ανάθεση

σε τρίτους, ψυσικά

ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις των στις Περ.

ή νομικά Πρόσωπα

κοινοπραξίες αυτών

(α), (β) και (γ) αναψερομένων έργων, μελετών,

προμηθειών και υπηρεσιών και η παρακολούθηση της εκτελέσεως των σχετικών συμβάσεων
και η, κατόπιν ελέγχου, Παραλαβή τους,
ε) η σύναψη συμβάσεων για εξεύρεση οικονομικών πόρων και η διενέργεια σιασδήΠοτε
εργασίας για την πραγματοποίηση του σκοπού της και
στ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από τσ καταστατικό της.
Β. Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., στο Πλαίσιο της υλοποίησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, δύναται να
αναλαμβάνει και τα εξής:
α) τη διαχείριση όλων των τεχνικών μελετών, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων

ψακέλων για την ανάθεση των έργων

ή

για την προμήθεια του εξοπλισμού και των υλικών,

β) τη δημοπράτηση των έργων, τη διακήρυξη μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών,
γ) τη σύνταξη των ψακέλων που αψορούν απαλλοτριώσεις, τις άδειες οικοδόμησης και τις
μελέτες επιπτώσεων,
δ) τον ποιοτικό έλεγχο των προμηθειών,
ε) την παρακολούθηση και επίβλεψη των εργασιών μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου,
στ) τη διοικητική διαχείριση των συμβάσεων και των προμηθειών και τη διαχείριση των
χρηματοδοτήσεων και των πληρωμών.».

β) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες
οποιασδήποτε μορψής

ή

να συμμετέχει σε εταιρίες

ή

σε κοινοπραξίες με αντικείμενο τις

δραστηριότητές της. Επιπλέον μπορεί να συνεργάζεται με τρίτες ανεξάρτητες εταιρείες, οι
οποίες δραστηριοποιούνται στον σιδηροδρομικό τομέα για την εκπλήρωση των σκοπών τους
και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτών τους. Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. δύναται να αναλαμβάνει υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 γ του ν. 44θ8/2016 (Α’ 135) έργα επεκτάσεων
και αναβαθμίσεων, τα οποία εκτελούνται εντός του ενεργού δικτύου και του δικτύου σε
προσωρινή

αναστολή

υπογειοποίησης

ή

λειτουργίας,

όπως

ενδεικτικά

και

όχι

περιοριστικά,

έργα

έργα διπλασιασμού υψιστάμενης γραμμής. Τα έργα του προηγούμενου

εδαψίου ανατίθενται από την ΟΣΕ Α.Ε., η οποία συνεχίζει να έχειτην πλήρη εποπτεία αυτών
και ψέρειτην πλήρη ευθύνη για την εκτέλεσή τους, ως διαχειριστής υποδομής.».

γ) Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. αναλαμβάνει την εκτέλεση των έργων αρμοδιότητάς της, τα οποία
περιλαμβάνονται στο ΕΣΣΜ της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 40 και στο Σχέδιο Δράσης της
παρ. 5 του άρθρου 40, δίχως να απαιτείται η διενέργεια οιασδήποτε Περαιτέρω διαδικασίας.
Ως «έργο)> για τους σκοπούς της παρούσας παραγράψου νοείται κάθε δραστηριότητα που
εμπίπτει στο αντικείμενο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., όπως περιγράψεται στην παρ. 1. Η επίτευξη των
όρων του ΕΣΣΜ της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 40 παρακολουθείται μέσω των συμβάσεων
απόδοσης του άρθρου 47, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταψορών και οι οποίες περιλαμβάνουν ετήσιους στόχους επίτευξης και
ορόσημα για την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων δικτύου.».
δ) Η παρ. ό αντικαθίοταται ως εξής:
«6. Οι αναγκαίες διαδικασίες για τη διενέργεια των υπέρ του Δημοσίου

ή

τυχόν άλλων

ψορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014, απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών, προκειμένου να
εκτελεσθούν έργα που σχετίζονται με τη σιδηροδρομική υποδομή, καθώς και πάσης ψύσεως
έργα που ανατίθενται στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. πραγματοποιούνται με μέριμνα της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., η
οποία έχει την ευθύνη σύνταξης των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και
κτηματολογικών πινάκων, εισηγείται αρμοδίως για την κήρυξη των σχετικών αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων, επιμελείται για την έγκαιρη έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και
νομιμοποιείται στις σχετικές δίκες στο όνομα και για λογαριασμό του Δημοσίου

ή του ψορέα

υπέρ του οποίου έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση. Υπόχρεος προς καταβολή αποζημίωσης

στους δικαιούχους, σύμψωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων, είναι το Δημόσιο

ή

ο ψορέας υπέρ του οποίου κηρύχθηκε η αναγκαστική

απαλλοτρίωση, κατά περίπτωση.».
2. Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εψη μερίδα της
Κυβερνήσεως, ολοκληρώνονται σι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του
καταστατικού της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του
παρόντος νόμου.
Άρθρο 43
Ενίσχυση διοικητικής δομής ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
1.

Η ΟΣΕ Α.Ε., προκειμένου να ενισχύσει τη δυναμικότητά της τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό,
όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, ιδίως μέσω της ανάπτυξης των καθοριστικών πυλώνων
τεχνογνωσίας

—

ανθρώπινου δυναμικού

—

ψηψιακών συστημάτων, εντός τριών (3) μηνών

από την έκδοση της απόψασης της παρ. Ι του άρθρου 38, προκηρύσσει διαγωνισμό με
αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) εξωτερικού τεχνικού συμβούλου διαχείρισης, με
διάρκεια απασχόλησης τουλάχιστον Τρία (3) έτη.
2.

Η ΟΣΕ Α.Ε. και η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. με την επιψύλαξη των στόχων οικονομικής απόδοσής τους κατά
την Παρ. Ι του άρθρου 45, δύνανται να προσλαμβάνουν το κατά την κρίση τους αναγκαίο για
τη διεξαγωγή των εργασιών τους ημεδαπό και αλλοδαπό επιστημονικό, τεχνικό και
ειδικευμένο Προσωπικό και να αναθέτουν καθήκοντα συμβούλων σε ημεδαπά
ψυσικά

ή

ή

αλλοδαπά,

νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης διοίκησης και του

συντονισμού των πάσης ψύσεως δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους σκοπούς των
Εταιρειών.
Άρθρο 44
Μετακινήσεις προσωπικού
1.

Επιτρέπεται η μεταψορά εργαζομένου από την ΟΣΕ Α.Ε. στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ή

και αντίστροψα,

ύστερα από: α) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος που εκδίδεται με απόψαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας στην οποία Θα μεταψερθεί ο εργαζόμενος,

ή

β)

αίτημα του εργαζομένου. ΠροϋπόΘεση για τη διενέργεια της μεταψοράς είναι το ποσοστό
κάλυψης των οργανικών θέσεων που προβλέπονται στο οργανόγραμμα του ψορέα
προέλευσης να ανέρχεται σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) τουλάχιστον Επί του συνόλου των
θέσεων. Για τη μεταψορά απαιτείται τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών να
αποψασίσουν θετικά.
2.

Επιτρέπεται ο δανεισμός εργαζομένων με σύμβαση, η οποία συνάπτεται μεταξύ των
εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών, με δυνατότητα

παράτασης άπαξγια ίσο χρονικό διάστημα. Το κόστοςτης μισθοδοσίας βαραίνειτην εταιρεία
υποδοχής.
Άρθρο 45
Σύμβαση Υπουργείου, ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

1.

Εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόψασης της παρ. Ι του άρθρου 38, το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταψορών συνάπτει συμβάσεις απόδοσης με καθεμία εκ των εταιρειών ΟΣΕ
Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Με τις συμβάσεις του πρώτου εδαψίου, καθορίζονται τα αμοιβαία
δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταιρειών και του Υπουργείου, ώστε να διασψαλίζεται η
απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο, σύμψωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, καθώς και το Πλαίσιο αναψορικά μετην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
Παρεχόμενων υπηρεσιών των εταιρειών, ιδίως μέσω της υιοθέτησης δεικτών απόδοσης και
παρακολούθησης. Με τις συμβάσεις απόδοσης τίθενται ειδικές προβλέψεις για λογοδοσία
των εταιρειών σχετικά με την πορεία εκτέλεσης των έργων του ΕΣΣΜ και σχετικά με
ενδεχόμενες αποκλίσεις τόσο από τον οικονομικό, όσο και από τον χρονικό Προγραμματισμό
υλοποίησης των έργων, όπως καθορίζονται στο Σχέδιο Δράσης της παρ. 5 του άρθρου 40.

2.

Οι δείκτες απόδοσης της παρ. Ι αψορούν τουλάχιστον στους ακόλουθους τομείς
δραστηριοτήτων των εταιρειών:
α) συντήρηση και ανακαίνιση σιδηροδρομικής υποδομής,
β) λειτουργία σιδηροδρομικής υποδομής και
γ) επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής.

3.

Οι δείκτες απόδοσης μετρούν τα αποτελέσματα ορισμένων σχετικών δραστηριοτήτων των
εταιρειών και ο βαθμός επίτευξης αυτών συμβάλλει στην ποσοτικοποίηση του Γενικού
Δείκτη

Απόδοσης

της

κάθε

εταιρείας.

Οι

δείκτες

παρακολούθησης

παρέχουν

συμπληρωματικές πληροψορίες σχετικά μετον ποσοτικό προσδιορισμό ορισμένων σχετικών
δραστηριοτήτων των εταιρειών και δεν χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση του
Γενικού Δείκτη Απόδοσης.
4.

Η αξιολόγηση της επίτευξης των δεικτών απόδοσης διενεργείται ετησίως από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταψορών με βάση την Ετήσια ‘Εκθεση Δραστηριοτήτων την οποία
υποβάλλει καθεμία εκ των εταρειών.

Άρθρο 46
Εταιρική διακυβέρνηση ΟΣΕ Α.Ε.

1.

Με απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕ Α.Ε., η οποία εκδίδεται εντός Τριών (3)

μηνών από την έκδοση της απόψασης της παρ. Ι του άρθρου 38, εγκρίνεται ο Κανονισμός
Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της.
2.

0 Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕ Α.Ε. περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
α) Την πρόβλεψη

ότι το

Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕ

Α.Ε.

είναι επταμελές,

περιλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
β) Την πρόβλεψη ότιτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόψαση της Γενικής
Συνέλευσης για πενταετή θητεία.
γ) Την πρόβλεψη ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταψορών διαμορψώνει το σύνολο των
προδιαγραψών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τον ρόλο του
Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς καιτων μελώντου Διοικητικού Συμβουλίου
συμπεριλαμβανομένου και του εκπροσώπου των εργαζομένων. Η διαδικασία καθορίζεται
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταψορών, βάσει των αρχών της διαψάνειας και
αξιοκρατίας και σύμψωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό καθορίζεται
Επιτροπή Επιλογής από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταψορών, η οποία απαρτίζεται από
τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Εκτός από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταψορών στην Επιτροπή της παρούσας συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος της εταιρείας
με την επωνυμία ιιΕλληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ), και ένα (1)

ανεξάρτητο μέλος με εκτενή διεθνή εμπειρία στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Η
αναζήτηση υποψηψίων πραγματοποιείται από εξειδικευμένη εταιρεία ουμβούλων, με βάση
τις απαιτούμενες προδιαγραψές, ικανότητες και δεξιότητες, όπως αυτές καθορίζονται με
απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει
κατάλογο με τους τρεις (3) επικρατέστερους υττοψηψίους, τον οποίο υποβάλλει στη Γενική
Συνέλευση προς εκλογή.
δ) Καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των
υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργεί αυτόνομα σε σχέση με τη διοίκηση
και διαχείριση της εταιρείας, να θέτει τις προτεραιότητες για τη διάθεση και χρήση των
οικονομικών πόρων της εταιρείας με την επιψύλαξη τυχόν δημοσιονομικών ορίων, να
προβαίνει σε επενδύσεις σύμψωνα με τις αρμοδιότητές του και τον προϋπολογισμό της
εταιρείας και της ειδικής ευθύνης του για τη δημοπράτηση και την υλοποίηση μεμονωμένων
επενδυτικών έργων.
Άρθρο 47
Εταιρική διακυβέρνηση ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

1.

Με απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., η οποία εκδίδεται εντός Τριών (3)

μηνών από την έκδοση της απόψασης της παρ. Ι του άρθρου 38, εγκρίνεται ο Κανονισμός
Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Της.
2.

0 Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
α) Την πρόβλεψη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. είναι επταμελές,
περιλαμβανομένου του Προέδρου καιτου Διευθύνοντος Συμβούλου.

β) Την πρόβλεψη ότιτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόψαση της Γενικής
Συνέλευσης για πενταετή θητεία.
γ) Την πρόβλεψη ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταψορών διαμορψώνει το σύνολο των
προδιαγραψών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τον ρόλο του
Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς καιτων μελώντου Διοικητικού Συμβουλίου
συμπεριλαμβανομένου και του εκπροσώπου των εργαζομένων. Η διαδικασία καθορίζεται
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταψορών, βάσει των αρχών της διαψάνειας και
αξιοκρατίας και σύμψωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό καθορίζεται
Επιτροπή Επιλογής από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταψορών, η οποία απαρτίζεται από
τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Εκτός από τον Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταψορών στην Επιτροπή της παρούσας συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος της εταιρείας
με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ) και ένα (1)
ανεξάρτητο μέλος με εκτενή διεθνή εμπειρία στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Η
αναζήτηση υποψηψίων πραγματοποιείται από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, με βάση
τις απαιτούμενες προδιαγραψές, ικανότητες και δεξιότητες, όπως αυτές καθορίζονται με
απόΦαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει
κατάλογο με τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηψίους, τον οποίο υποβάλλει στη Γενική
Συνέλευση προς ψήψιση και εκλογή του τελικώς επιλεχθέντος υποψηψίου.
δ) Καθορισμό των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των
αρμοδιοτήτων του ΔΣ να ενεργεί αυτόνομα σε σχέση με τη διοίκηση και διαχείριση της
εταιρείας, να θέτειτις προτεραιότητες για τη διάθεση και χρήση των οικονομικών πόρων της
εταιρείας με την επιψύλαξη τυχόν δημοσιονομικών ορίων, να προβαίνει σε επενδύσεις
σύμψωνα με τις αρμοδιότητές του και τον προϋπολογισμό της εταιρείας και της ειδικής
ευθύνης του για τη δημοπράτηοη και την υλοποίηση μεμονωμένων επενδυτικών έργων.

Άρθρο 48
Επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο Ετήσιος προϋπολογισμός
οικονομικές καταστάσεις
—

-

Ετήσιες

1.

Οι εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση, προς έγκριση, τα
επιχειρησιακά και οτρατηγικά τους σχέδια και τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους, τα
οποία καταρτίζονται σύμψωνα με το ΕΣΣΜ, σύμψωνα με τις αρχές του εταιρικού δικαίου και
της εταιρικής διακυβέρνησης.

2.

Οι εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διαχωρίζουν και απεικονίζουν λογιστικά διακριτά το
κόστος που προορίζεται για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών γενικού οικονομικού
συμψέροντος, όπως αυτές ρυθμίζονται κατά το άρθρο 14 και την παρ. 2 του άρθρου 106 της
Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, από το κόστος που σχετίζεται με τις
δραστηριότητές τους που είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό.

3.

Μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών και καθεμίας εκτων εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε.
και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. συνάπτονται συμβάσεις για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των
εταιρειών που αψορούν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμψέροντος.

Άρθρο 49
Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης
1.

Για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της αναδιοργάνωσης και της αναδιάρθρωσης
του σιδηροδρομικού τομέα, καθώς και των έργων

ή

μελετών του άρθρου 50, με απόψαση

του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών, συστήνεται πενταμελής Ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος της ΟΣΕ Α.Ε., ένας
(1) εκπρόσωπος της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταψορών, ένας (1) ανεξάρτητος τεχνικός σύμβουλος και ένας (1) ανεξάρτητος νομικός
σύμβουλος.
2.

Η Επιτροπή της παρ. Ι είναι αρμόδια για:
α) τον συντονισμό και τον έλεγχο της εψαρμογής της αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης
του σιδηροδρομικού τομέα με βάση τον παρόντα νόμο.
β) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των εν εξελίξει συμβάσεων μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε., την έγκριση των παραδοτέων τα οποία προ βλέπονται στις ανωτέρω συμβάσεις μέσα σε
ορισμένα χρονοδιαγράμματα και την επίλυση, με διαψανείς διαδικασίες, τυχόν διαψωνιών
ως προς την εξέλιξη των συμβάσεων.
γ) τη διαβούλευση και την έγκριση των απαραίτητων διαδικαστικών και οργανωτικών
αλλαγών εντός της ΟΣΕ Α.Ε. και της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., που διευκολύνουν την εψαρμογή της
αναδιάρθρωσης του παρόντος.
δ) την παροχή ενημέρωσης ανά δίμηνο προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταψορών για
την πρόοδο των δράσεων του σχεδίου αναδιάρθρωσης με την υποβολή έκθεσης, με την

επισήμανση τυχόν αποκλίσεων και με ειδική ενημέρωση για διορΘωτικές παρεμβάσεις, όπου
θεωρείται ότι αυτές είναι απαραίτητες για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση

του έργου.
3.

Η Επιτροπή λαμβάνειτις αποψάσεις της μετην απόλυτη πλειοψηψία των μελών της.

4.

Η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίζεται από τεχνικό κλιμάκιο, το οποίο συστήνεται με απόψαση

της Επιτροπής,
5.

Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες της, με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης που

προβλέπεται στο παρόν και την ολοκλήρωση των εκκρεμών έργων.

Άρθρο 50
Μεταβατική διάταξη

‘Εργα

ή

μελέτες, που έχουν προκηρυχθεί

ή

συμβασιοποιηθεί έως την έναρξη ισχύος του

παρόντος, εκτελούνται και ολοκληρώνονται από τον ψορέα που τα προκήρυξε.
Άρθρο 51
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται:
α) Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3891/2010 (Α’ 188).
β) Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3891/2010.
γ) Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3891/2010.
δ) Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3891/2010.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 52
Κατάργηση Τεχνικών Συμβουλίων Εποπτευομένων Φορέων Υπουργείου Υποδομών
και Μεταψορών

Τεχνικά Συμβούλια που έχουν ιδρυθεί

ή

λειτουργούν σε εποπτευόμενους ψορείς του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών, καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Με πράξη των διοικήσεων των εποπτευόμενων ψορέων, παραπέμπονται αμελλητί, στο
Τεχνικό Συμβούλιο της παρ. 13 του άρθρου 174 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), εκκρεμείς κατά
την έναρξη ισχύος υποθέσεις του άρθρου 174 του ν. 4412/2016

ή

του άρθρου 76 του ν.

3669/2008 (Α’ 116). Το Τεχνικό Συμβούλιο του προηγούμενου εδαψίου οψείλει να
γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταψορών εντός εξήντα (60) ημερών από

1

της περιελεύσεως σε αυτό των εκκρεμών υποθέσεων, Κατά τα λοιπά εψαρμόζονται

01

προβλέψεις του άρθρου 174 του ν. 4412/2016.

ΜΕΡΟΣ Ε
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

—

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 53
Τελικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική
αντίθετη

ή

ειδική διάταξη που είναι

ή ρυθμίζει διαψορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος Θέματα.
Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εψημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρ[ου 2022
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