ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ
«Αναδιάπθπωζη, εξςγίανζη και ανάπηςξη ηος ομίλος ΟΔ και ηηρ ΣΡΑΙΝΟΔ
και άλλερ διαηάξειρ για ηο ζιδηποδπομικό ηομέα»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ
«αλαδηάξζξσζε, εμπγίαλζε θαη αλάπηπμε ηνπ νκίινπ ΟΕ θαη
ηεο ΣΡΑΙΝΟΕ θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ην ζηδεξνδξνκηθό ηνκέα»
Άπθπο 1
θνπόο
θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ηνκέα, ε δηαζθάιηζε
ηεο εθαξκνγήο φιεο ηεο ζρεηηθήο κε ην ζηδεξνδξνκηθφ ηνκέα λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ απαζρφιεζε, ηελ
θνηλσληθή αζθάιηζε θαζψο θαη ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο θαη ε αλαδηάξζξσζε, εμπγίαλζε θαη
αλάπηπμε ηνπ νκίινπ ΟΔ θαη ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ, ΔΞΤΓΙΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΜΙΛΟΤ
ΟΔ ΚΑΙ ΣΡΑΙΝΟΔ
Άπθπο 2
Μεηαζρεκαηηζκόο εηαηξηώλ θαη νξηζκνί
1.

Οη εηαηξίεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη νη
εμήο:
α)

ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο Αλψλπκε
Δηαηξεία» (εθεμήο: «ΟΔ»)

β)

νη αθφινπζεο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ ΟΔ νη νπνίεο ηδξχζεθαλ κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 2 πεξ. ζη΄ ηνπ λ.δ. 674/1970:

γ)

(i)

ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΓΑΗΑΟΔ – Αλψλπκε Δηαηξεία Αζηηθψλ
Αθηλήησλ, Κηεκαηηθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Σνπξηζηηθψλ θαη πλαθψλ
Δπηρεηξήζεσλ» (εθεμήο: «ΓΑΗΑΟΔ»)

(ii)

ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΡΓΑ ΟΔ Αλψλπκε Δηαηξεία» (εθεμήο:
«ΔΡΓΟΔ»)

(iii)

ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Δζληθφο Γηαρεηξηζηήο ηδεξνδξνκηθήο
Τπνδνκήο Αλψλπκε Δηαηξεία» (εθεμήο: «ΔΓΗΤ») θαη

ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΗΝΟΔ Μεηαθνξέο-Μεηαθνξηθέο Τπεξεζίεο
Δπηβαηψλ θαη θνξηίνπ Αλψλπκε ηδεξνδξνκηθή Δηαηξεία» (εθεμήο:

1

«ΣΡΑΗΝΟΔ»), ε νπνία ηδξχζεθε απφ ηνλ ΟΔ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 2 πεξ. ζη΄ ηνπ λ.δ. 674/1970 θαη ήδε αλήθεη ζην Γεκφζην.
2.

Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θηλνχληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
ακειιεηί νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ εηαηξηψλ ΟΔ θαη ΔΓΗΤ
κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε. Μέρξη ηε ζπληέιεζε ηεο ζπγρψλεπζεο νη
αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο ζπλερίδνληαη λα αζθνχληαη απφ ηελ πξνο
απνξξφθεζε εηαηξία. Οπνπδήπνηε ζηνλ παξφληα λφκν γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ΟΔ ε
θαη ζηνλ ΔΓΗΤ, ζα λνείηαη ν ΟΔ κεηά ηε ζπγρψλεπζε κε ηνλ ΔΓΗΤ, εθηφο εάλ
πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπκθξαδφκελα.

3.

Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ Τπνδνκψλ θαη
Γηθηχσλ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο ΓΑΗΑΟΔ απφ ηνλ ΟΔ
ζην Γεκφζην ρσξίο αληάιιαγκα. Ζ κεηαβίβαζε απηή απαιιάζζεηαη απφ νπνηνλδήπνηε
θφξν ή ηέινο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ. Απφ ηε ζπληέιεζε ηεο αλσηέξσ
κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ε ΓΑΗΑΟΔ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ.
Άπθπο 3
Αξκνδηόηεηεο ΟΕ

1.

Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2671/1998 (ΦΔΚ Α΄ 289) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 1
Αρμοδιόηηηες ηοσ ΟΣΔ
1.

Ο ΟΔ αζθεί θαζήθνληα δηαρεηξηζηή ηεο Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο
φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 41/2005 (ΦΔΚ Α΄
60).

2.

Ωο δηαρεηξηζηήο ηεο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο, ν ΟΔ αζθεί ηε δηαρείξηζε θαη
εθκεηάιιεπζε ηεο Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο θαη έρεη ηδίσο ηελ επζχλε
θαηαζθεπήο λέαο ππνδνκήο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πθηζηάκελεο
ππνδνκήο, δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ ξχζκηζεο θαη αζθάιεηαο ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη φζσλ αξκνδηνηήησλ πξνβιέπνληαη απφ
ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ην δηαρεηξηζηή ζηδεξνδξνκηθήο
ππνδνκήο.

3.

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΟΔ πεξηιακβάλνληαη επίζεο:
α)

νη ππεξεζίεο επηζθεπήο, αλαθαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηξνραίνπ θαη
ινηπνχ ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ,

β)

ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία (i) ρνιήο ΟΔ ζηελ νπνία ζα θνηηνχλ νη
ππνςήθηνη κεραλνδεγνί πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ άδεηα απφ ην
Σκήκα Αζθαιείαο ηδεξνδξφκσλ θαη (ii) Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) ΟΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε ππαιιήισλ ζηδεξνδξνκηθψλ
2

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2007/59/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007 «ζρεηηθά κε ηελ
πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ νδήγεζεο κεραλψλ έιμεο θαη ζπξκψλ ζην
ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα ηεο Κνηλφηεηαο» (ΔΔ L 315/51 ηεο 3.12.2007),
θαζψο θαη
γ)
4.

θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ.

Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, ν ΟΔ κπνξεί λα ηδξχεη ζπγαηξηθέο
εηαηξίεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξίεο ή ζε θνηλνπξαμίεο,
θαη λα ηνπο εθρσξεί αξκνδηφηεηεο ή θαη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.»

2.

Eληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο νινθιεξψλνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΟΔ πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.

3.

Ζ πεξίπησζε 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 41/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«6.

4.

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 41/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμεο:
«1.

5.

Γηαρεηξηζηήο Τπνδνκήο: ν θνξέαο πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε,
εθκεηάιιεπζε θαη ζπληήξεζε ηεο Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο, θαζψο
θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ηεο ππνδνκήο».

Ο ΟΔ δηαρεηξίδεηαη ηελ Δζληθή ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή ζχκθσλα κε ηηο
νηθείεο δηαηάμεηο, κεξηκλά γηα ηε βειηίσζε θαη επέθηαζή ηεο θαη θέξεη ηελ
επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ, ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο
εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηνπο ζηδεξφδξνκνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 1 ηνπ λ. 2671/1998 (ΦΔΚ Α΄ 289)».

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ ΔΓΗΤ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΟΔ θαιχπηεη ηνπο
αθφινπζνπο, θαη’ ειάρηζην, ηνκείο ιεηηνπξγίαο:
α)

Σνκέαο Λεηηνπξγίαο 1: Αλάπηπμε, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, δηνίθεζε θαη
ππνζηήξημε
Πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζην νη ιεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνχ, κειέηεο θαη
αλάπηπμεο δηθηχνπ, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο
επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο,
δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζρεδηαζκνχ, αλάιπζεο
θαη εγθαηάζηαζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ, δηαρείξηζεο πξνκεζεηψλ θαη εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο, εθπαίδεπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο,
ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.

β)

Σνκέαο Λεηηνπξγίαο 2: ρεδίαζε θαη δηαρείξηζε δηθηχνπ θαη εγθαηαζηάζεσλ
3

Πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζην νη ιεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο
ζεκάησλ αζθάιεηαο, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δηθηχνπ θαη ελ γέλεη εθαξκνγήο ησλ
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ θαη Οδεγηψλ ηεο Δ.Δ., θαζνξηζκνχ
πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη
εγθαηαζηάζεσλ (επηδνκήο θαη ππνδνκήο), ειέγρνπ ηεο θαηαζθεπήο δηθηχνπ θαη
εγθαηαζηάζεσλ (επηδνκήο θαη ππνδνκήο), θαζψο θαη πξνγξακκαηηζκνχ,
πινπνίεζεο, παξαθνινχζεζεο, επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ζπληήξεζεο ηνπ
δηθηχνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ είηε κε απηεπηζηαζία είηε κε αλάζεζε ζε
ηξίηνπο.
γ)

Σνκέαο Λεηηνπξγίαο 3: Γηαρείξηζε Κπθινθνξίαο
Πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζην νη ιεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο
ζεκάησλ αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη ελ γέλεη
εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ θαη Οδεγηψλ ηεο Δ.Δ.,
θαηαλνκήο ρσξεηηθφηεηαο θαη δηαρείξηζεο πξφζβαζεο, δήισζεο δηθηχνπ,
θαζνξηζκνχ θαη είζπξαμεο ηειψλ ρξήζεο ππνδνκήο, ζρεδηαζκνχ,
πξνγξακκαηηζκνχ, ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο
θπθινθνξίαο, θαζψο θαη επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο.

δ)

Σνκέαο Λεηηνπξγίαο 4: πληήξεζε Σξνραίνπ Τιηθνχ
Πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζην νη ιεηηνπξγίεο ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο
ζεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ θαη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ θαη Οδεγηψλ ηεο Δ.Δ., θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ θαη
πξνδηαγξαθψλ ζπληήξεζήο ηνπ, πξνγξακκαηηζκνχ, πινπνίεζεο θαη
επηζεψξεζεο ηεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο ηνπ ηξνραίνπ
πιηθνχ, θαζψο θαη ειέγρνπ ηεο ζπληήξεζεο ηξνραίνπ πιηθνχ βάζεη ησλ
πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ.

6.

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΟΔ κεηά ηελ απνξξφθεζε ηνπ
ΔΓΗΤ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εμπγίαλζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ νκίινπ
πξνζδηνξίδεηαη σο αλαγθαίν ην αθφινπζν πξνζσπηθφ αλά Σνκέα Λεηηνπξγίαο:
Απιθμόρ
Σομέαρ Λειηοςπγίαρ
Πποζωπικού
1. Αλάπηπμε, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, δηνίθεζε θαη ππνζηήξημε
220
2. ρεδίαζε θαη δηαρείξηζε δηθηχνπ θαη εγθαηαζηάζεσλ
800
3. Γηαρείξηζε Κπθινθνξίαο
860
4. πληήξεζε Σξνραίνπ Τιηθνχ
920
χλνιν
2.800

Ο θαηά ηα άλσ αξηζκφο πξνζσπηθνχ δχλαηαη λα αλαζεσξείηαη απφ ηνλ ΟΔ αλάινγα
κε ηηο εθάζηνηε νξγαλσηηθέο αλάγθεο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ.

4

Άπθπο 4
Αξκνδηόηεηεο ΕΡΓΟΕ
1.

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΡΓΟΔ πεξηιακβάλνληαη:
α)

ε κειέηε, δεκνπξάηεζε, πξνκήζεηα,
θαηαζθεπή, δηνίθεζε έξγσλ
ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο κε ησλ επ’ απηήο ζηδεξνδξνκηθψλ ζπζηεκάησλ,

β)

ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ΟΔ ζρεηηδφκελσλ κε ην ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε
θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ,

γ)

ε δηελέξγεηα κε κέξηκλά ηεο θαη δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηπρφλ άιισλ θνξέσλ
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαηά πεξίπησζε, απαιινηξηψζεσλ θαη επηηάμεσλ
ηδηνθηεζηψλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηπρφλ άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα
ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο,

δ)

ε παξνρή ππεξεζηψλ ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο, ππνζηήξημεο, δηαρείξηζεο,
κειέηεο, επίβιεςεο θαη θαηαζθεπήο πάζεο θχζεσο έξγσλ ζε ηξίηνπο ζηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαη

ε)

θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο.

2.

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε ΔΡΓΟΔ κπνξεί λα ηδξχεη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο
νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξίεο ή ζε θνηλνπξαμίεο κε αληηθείκελν
ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.

3.

ην πιαίζην ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ε ΔΡΓΟΔ εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηεο κε
φξνπο αγνξάο.

4.

Eληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο νινθιεξψλνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΡΓΟΔ πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.

5.

Ο ΟΔ δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λα αλαζέηεη ζηελ
ΔΡΓΟΔ, εθφζνλ είλαη ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ.
5 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ηελ παξνρή πξνο απηφλ ππεξεζηψλ, πάζεο θχζεσο, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ,
θαζψο θαη λα παξαρσξεί θαη λα κεηαβηβάδεη, ρσξίο αληάιιαγκα, ζηελ ΔΡΓΟΔ φια ηα
θχξηα θαη παξεπφκελα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο
έξγσλ. Ωο «έξγν» γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ λνείηαη θάζε
δξαζηεξηφηεηα πνπ εκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο ΔΡΓΟΔ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ ΔΡΓΟΔ, κεηά ηε κεηαβίβαζε, ππνθαζηζηά ηνλ
ΟΔ ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο δηαηάμεηο ησλ ζπκβάζεσλ ή ησλ δηαθεξχμεσλ
δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. Γελ κεηαβηβάδνληαη ζηελ
ΔΡΓΟΔ ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΔ απφ ζπκβάζεηο εθηεινχκελσλ έξγσλ, πνπ ηπρφλ ζα
δεκηνπξγεζνχλ κέρξη ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο ησλ έξγσλ απφ ηελ ΔΡΓΟΔ. Ο
ηξφπνο θαη νη φξνη αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ΟΔ θαζψο θαη
κεηαβίβαζεο έξγσλ θαζνξίδνληαη κε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ΟΔ θαη ηεο ΔΡΓΟΔ, ε
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νπνία εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
6.

Οη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηπρφλ άιισλ
θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα απαιινηξηψζεσλ θαη επηηάμεσλ ηδηνθηεζηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνχλ έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή
πξαγκαηνπνηνχληαη κε κέξηκλα ηεο ΔΡΓΟΔ, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε ζχληαμεο ησλ
ζρεηηθψλ θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ θαη θηεκαηνινγηθψλ πηλάθσλ, εηζεγείηαη
αξκνδίσο γηα ηελ θήξπμε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, επηκειείηαη
γηα ηελ έγθαηξε έγθξηζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη λνκηκνπνηείηαη ζηηο
ζρεηηθέο δίθεο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ. Τπφρξενο πξνο θαηαβνιή
απνδεκίσζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία πεξί
αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, είλαη ην Γεκφζην ή ν θνξέαο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, ππέξ ηνπ νπνίνπ θεξχρζεθε ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, θαηά πεξίπησζε.

7.

Οη εηαηξίεο πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί ζηελ απφ 20-5-2009 ζχκβαζε ξχζκηζεο ζρέζεσλ ε
νπνία θπξψζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ππ’
αξηζκ. Φ8/νηθ. 33372/3011/16-6-2009 (ΦΔΚ Β΄ 1213) πξνβαίλνπλ ακειιεηί ζηελ
θαηάξγεζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο πνπ αληηβαίλνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
Άπθπο 5
Αξκνδηόηεηεο ΓΑΙΑΟΕ

1.

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΑΗΑΟΔ, πεξηιακβάλνληαη:
α)

ε κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν κειέηε θαη επίιπζε λνκηθψλ, πνιενδνκηθψλ,
ηερληθψλ ή άιισλ δεηεκάησλ πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνπνίεζεο, δηαρείξηζεο θαη
εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, αζηηθψλ ή κε, πνπ αλήθνπλ ζηελ ΓΑΗΑΟΔ ή ζε
ηξίηνπο,

β)

ε αγνξά ή ε πψιεζε αθηλήησλ, θαζψο θαη ε άζθεζε θάζε είδνπο θηεκαηηθψλ
εξγαζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ,

γ)

ε αλάιεςε θαη εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ελ γέλεη, εξγαζηψλ αλέγεξζεο,
επηζθεπήο, ζπληήξεζεο ή αλαθαίληζεο αθηλήησλ,

δ)

ε αλέγεξζε ή εθκεηάιιεπζε νηθηζηηθψλ, μελνδνρεηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη θάζε
είδνπο εκπνξηθψλ ελ γέλεη εγθαηαζηάζεσλ,

ε)

ε νξγάλσζε, αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε εκπνξηθψλ, βηνκεραληθψλ ή
αγξνηηθψλ αθηλήησλ ή εγθαηαζηάζεσλ,

ζη)

ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ – εκπεηξνγλψκνλνο, θαζψο θαη ε εθπφλεζε θαη
ε ζχληαμε κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο, ζρεηηθψλ κε ηελ αμηνπνίεζε, εθηίκεζε,
δηαρείξηζε ή εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ, εξεπλψλ
αγνξάο, κειεηψλ βησζηκφηεηαο, θαζψο θαη κειεηψλ ζπλαθψλ κε ηελ θαηάξηηζε
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκάησλ αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο
αθηλήησλ,
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δ)

ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ ζε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο
ΓΑΗΑΟΔ ή ηξίησλ,

ε)

ε απφθηεζε κε αγνξαπσιεζία, απαιινηξίσζε ή αληαιιαγή αθηλήησλ,

ζ)

ε παξαγσγή θαη πψιεζε ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.)
ζε αθίλεηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΑΗΑΟΔ,

η)

ε ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ ηνπ ζπλφινπ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη
ε ΓΑΗΑΟΔ θαζψο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη
ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή θαη

ηα)

o πληνληζκφο, ππφ ηηο νδεγίεο θαη ηελ επνπηεία ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ηνπ έξγνπ ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη ππεξεζηψλ γηα
ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΑΗΑΟΔ θαη
έρνπλ ππαρζεί, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ παξφληνο,
ζηε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3049/2002.

ηβ)

θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο.

2.

ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ε ΓΑΗΑΟΔ κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε
ηξίηνπο, λα πξνβαίλεη ζε εθκηζζψζεηο νξηζκέλεο ή αφξηζηεο δηάξθεηαο θαη ελ γέλεη
ζηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο αθηλήησλ. ηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο κηζζψζεσο δελ
εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 610 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.

3.

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε ΓΑΗΑΟΔ δχλαηαη λα ζπζηήλεη εηαηξίεο θάζε
κνξθήο ζηηο νπνίεο λα εηζθέξεη δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ή θαη εκπξάγκαηα ή θαη άιια
ελνρηθά δηθαηψκαηα ζε αθίλεηα πνπ δηαρεηξίδεηαη, ηεο έρνπλ παξαρσξεζεί ή ηεο
αλήθνπλ, λα αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηε δηεθπεξαίσζε εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε έξγσλ ή
κειεηψλ γηα ηελ αλάδεημε θαη επίιπζε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε
ησλ αθηλήησλ απηψλ δεηεκάησλ πάζεο θχζεσο (πνιενδνκηθήο, λνκηθήο θιπ.), λα
πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο αγνξάο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο
δηαρεηξηδφκελεο εθ κέξνπο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, λα εθπνλεί ηηο απαξαίηεηεο
κειέηεο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο σξίκαλζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηελ νπνία ηεο έρεη αλαηεζεί ε δηαρείξηζε, λα ζπλάπηεη
ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο κε ηξίηνπο ή ΓΗΣ, λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ
γηα ηελ αμηνπνίεζε αθηλήησλ, θαζψο θαη δηεμάγεη δηαγσληζκνχο θαη λα πξνβαίλεη ζε
θάζε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη,
ηεο έρνπλ παξαρσξεζεί ή ηεο αλήθνπλ.

4.

Οη κειέηεο θαη νη ππεξεζίεο ζπκβνχινπ πνπ αλαζέηεη ε ΓΑΗΑΟΔ θαη ζρεηίδνληαη κε
ηε δηαρείξηζε ή ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη, αλαηίζεληαη θαη
ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ
ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ ηεο ΓΑΗΑΟΔ.

5.

Eληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο νινθιεξψλνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο ΓΑΗΑΟΔ πξνο ην ζθνπφ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
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6.

Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο εθδίδεηαη απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε
δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηε ΓΑΗΑΟΔ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη, θαη’
ειάρηζην, ν κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο, κε πξφβιεςε γηα αλαθνξέο ηεο πνξείαο
εθκεηάιιεπζεο ησλ αθηλήησλ θαη πηζαλψλ απνθιίζεσλ απφ πξνγξακκαηηζκφ ρξνληθφ
θαη νηθνλνκηθφ, ν ηξφπνο απφδνζεο απφ ηε ΓΑΗΑΟΔ πξνο ηνλ θχξην ησλ αθηλήησλ
ησλ πάζεο θχζεσο εηζνδεκάησλ θαη σθειεκάησλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ
δηαρεηξηδφκελσλ εθ κέξνπο ηεο αθηλήησλ θαη ην πνζφ πνπ ε ίδηα παξαθξαηεί γηα ηελ
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο αλαγθψλ, ελδερφκελεο ξήηξεο θαη αξρέο θνζηνιφγεζεο
θαη ηηκνιφγεζεο ηεο ΓΑΗΑΟΔ πξνο ηνλ θχξην ησλ αθηλήησλ γηα ηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε φξνπο αγνξάο.
Άπθπο 6
Ρπζκίζεηο γηα αθίλεηε πεξηνπζία

1.

Με ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην ζχλνιν ηεο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο πνπ αλήθεη ζηνλ ΟΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθηλήησλ ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο, πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο θαηά θπξηφηεηα ζην Γεκφζην.
Απφ ηελ αλσηέξσ κεηαβίβαζε, ην Γεκφζην, δηα ησλ αξκνδίσλ εθάζηνηε ππεξεζηψλ,
νξγαληζκψλ ή εηαηξηψλ, κεξηκλά γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, πνπ
απνηειεί ηελ εζληθή ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή, απνθηψληαο ηα αλαγθαία πξνο ηνχην
αθίλεηα θαηά θπξηφηεηα θαη δηαζέηνληάο ηα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ. Δθθξεκείο
δηαδηθαζίεο θήξπμεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο αθηλήησλ ππέξ ΟΔ κε ηε
δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ. Απφ ηε κεηαβίβαζε απηή εμαηξνχληαη ηα θάησζη αθίλεηα πνπ πεξηέξρνληαη
κε ηε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο ζηελ θπξηφηεηα ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ:
α)

[ΝΒ: αναλσηικόηερη περιγραθή ηοσ Παλαιού Σιδηροδρομικού Σηαθμού/Γιαλογή
και Ασηοκινηηοζηάζιο Θεζζαλονίκης] θαη

β)

[ΝΒ: αναλσηικόηερη περιγραθή ηοσ Σιδηροδρομικού Σηαθμού Οινόης]

2.

Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο 16 ηνπ π.δ. 41/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Δζληθή ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή: ε παξαπάλσ ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή πνπ
βξίζθεηαη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.»

3.

Δληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, έξγν ηεο νπνίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αθηλήησλ πνπ
εμππεξεηνχλ ιεηηνπξγηθψο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ηεο Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο
Τπνδνκήο. Ζ Δπηηξνπή θαηαξηίδεη ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα
(30) εκεξψλ απφ ηε ζπγθξφηεζή ηεο, ν νπνίνο θαη δεκνζηεχεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Έσο ηνλ αλσηέξσ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθηλήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ιεηηνπξγηθψο ηελ
Δζληθή ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή, γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ελ γέλεη εκπνξηθή
εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ ε ΓΑΗΑΟΔ ιακβάλεη πξνεγνπκέλσο ηε ζχκθσλε γλψκε
ηνπ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 πεξ. β΄
ηνπ παξφληνο. Ο θαηά ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηζκφο ησλ αθηλήησλ δχλαηαη λα
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αλαζεσξείηαη κεηά απφ ηπρφλ κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ή θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ
αθηλήησλ, απφ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη εθάζηνηε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Γηα ηελ θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε ηεο
αλαζεψξεζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ.
4.

Απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 3 πξνζδηνξηζκνχ ησλ
αθηλήησλ απφ ηελ επηηξνπή ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, σο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο
πνπ απνηεινχλ ηελ Δζληθή ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή λννχληαη ηα εμήο:
α)

ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ θπξίσλ θαη ππεξεζηαθψλ γξακκψλ ηεο
Δζληθήο
ηδεξνδξνκηθήο
Τπνδνκήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηεο
απαιινηξησκέλεο ισξίδαο γεο εθαηέξσζελ ηεο γξακκήο ζην βαζκφ πνπ απηή
εμππεξεηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Γηαρεηξηζηή ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο
(π.ρ. παξάιιεινη νδνί πνπ εμππεξεηνχλ ην έξγν ηεο ζπληήξεζεο),

β)

νη γξακκέο πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ζηαζκψλ επηζθεπήο πιηθνχ, ζηηο
απνζήθεο ή ζηα ακαμνζηάζηα νρεκάησλ θηλήζεσο θαη ησλ ηδησηηθψλ ή
παξαθακπηεξίσλ γξακκψλ, θαζψο θαη νη εγθαηαζηάζεηο κεραλνζηαζίσλ θαη
εξγνζηαζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Γηαρεηξηζηήο ζηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο γηα ηε
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην έξγν ηνπ,

γ)

γήπεδα πνπ θηινμελνχλ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο,

δ)

ρσκαηνπξγηθά, ηδίσο επηρψκαηα, ηάθξνη, αχιαθεο θαη νπέο απνζηξαγγίζεσο,
θηηζκέλεο ηάθξνη, νρεηνί, ηνίρνη επηθαιχςεσο, θπηά πξνζηαζίαο ησλ πξαλψλ
θιπ, θξεπηδψκαηα επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, εξείζκαηα νδψλ θαη δηαβάζεηο
πεδψλ, ηνίρνη πεξηθξάμεσο, θξάθηεο εθ θπηψλ, θξάθηεο εθ παζζάισλ ισξίδεο
ππξαζθαιείαο, ζπζθεπέο γηα ηε ζέξκαλζε ησλ θιεηδηψλ, θξάθηεο αληηρηνληθήο
πξνζηαζίαο,

ε)

ηερληθά έξγα, φπσο γέθπξεο, αλαρψκαηα, θαη ινηπέο δηαβάζεηο, ζήξαγγεο,
θεθαιπκκέλεο ηάθξνη, θαη άιιεο ππφγεηεο δηαβάζεηο, ηνίρνη ππνζηεξίμεσο θαη
αληηζηεξίμεσο θαη έξγα πξνζηαζίαο απφ ρηνλνζηηβάδεο, ιηζνπηψζεηο θιπ.,
ηζφπεδεο δηαβάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ έξγσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο
νδηθήο θπθινθνξίαο,

ζη)

επηδνκέο, ηδίσο ζηδεξνηξνρηέο, απιαθσηέο ζηδεξνηξνρηέο θαη αληηηξνρηέο,
ζηξσηήξεο, δηακήθεηο ζηξσηήξεο, κηθξά εμαξηήκαηα ζπλελψζεσο, ιηζνξξηπέο
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ακκνραιίθνπ,

δ)

θιεηδηά, πεξηζηξεθφκελεο πιαηθφξκεο θαη άκαμεο κεηαθνξηψζεσο (εμαηξέζεη
εθείλσλ πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηα νρήκαηα θηλήζεσο),

ε)

δηαβάζεηο γηα ηαμηδηψηεο θαη εκπνξεχκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νδψλ
ή δηαδξφκσλ πξνζβάζεσο,

ζ)

εγθαηαζηάζεηο αζθαιείαο, ζεκαηνδνηήζεσο θαη ηειεπηθνηλσληψλ γηα γξακκέο,
ζηαζκνχο θαη ζηαζκνχο δηαινγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
παξαγσγήο, κεηαηξνπήο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο γηα ηελ
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ππεξεζία ζεκαηνδνηήζεσο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θηίξηα γηα ηηο αλσηέξσ
εγθαηαζηάζεηο, ηξνρνπέδεο γξακκψλ,

5.

η)

εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο
ησλ νρεκάησλ,

ηα)

ζπζθεπέο κεηαηξνπήο θαη κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο γηα ηελ έιμε ησλ
ακαμνζηνηρηψλ (δει. ππνζηαζκνί, γξακκέο παξνρήο ξεχκαηνο απφ ηνπο
ππνζηαζκνχο ζηηο γξακκέο επαθήο, γξακκέο επαθήο θαη ζρεηηθά
ππνζηεξίγκαηα), ηξίηε ζηδεξνηξνρηά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππνβάζξνπ
ηεο,

ηβ)

θηίξηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ππνδνκήο,

ηγ)

εηδηθφηεξα γηα ηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο, σο ηκήκαηα ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο ζεσξνχληαη κφλν ηα κέξε ησλ ζηαζκψλ ζηα νπνία
ιεηηνπξγνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο
ππνδνκήο θαη

ηδ)

ηα εξγνζηάζηα θαη ηα κεραλνζηάζηα φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπληήξεζε θαη νη
επηζθεπέο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ηξίησλ, θαζψο θαη νη ρψξνη ζηαπιηζκνχ απηνχ
ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ.

α)

Ζ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ
αθηλήησλ ηνπ ΟΔ θαζψο θαη απηψλ πνπ κεηαβηβάδνληαη δηά ηνπ παξφληνο ζην
Γεκφζην απνηειεί αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηεο ΓΑΗΑΟΔ. Με απφθαζε ηεο
Γηππνπξγηθήο
Δπηηξνπήο
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ
ηνπ
λ.
3049/2002
πξνζδηνξίδνληαη ηα αθίλεηα πξψελ ηδηνθηεζίαο ΟΔ, ηα νπνία ππάγνληαη ζηελ
αλσηέξσ δηαρεηξηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο ΓΑΗΑΟΔ, ε αμηνπνίεζε θαη ελ γέλεη
εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
Γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ απηψλ ε ΓΑΗΑΟΔ
αθνινπζεί ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο αλσηέξσ Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, κε απφθαζε ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Γηα ηα ινηπά αθίλεηα
πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΑΗΑΟΔ εθαξκφδεηαη ην ζηνηρ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνίεζεο αθηλήησλ
απηήο ηεο θαηεγνξίαο, εθφζνλ απηή πξνυπνζέηεη θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή
ηκήκαηνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο, γηα ηελ νπνία αξκφδηα, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ΔΡΓΟΔ, ζπκπξάηηεη
θαηά ην ιφγν ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη ε ηειεπηαία, ε παξαθνινχζεζε φκσο ηεο
εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη αμηνπνίεζεο παξακέλεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο
ΓΑΗΑΟΔ.

β)

ηελ αλσηέξσ αξκνδηφηεηα ηεο ΓΑΗΑΟΔ δελ πεξηιακβάλνληαη νη
δηαρεηξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα ζρεηηδφκελα κε ηε ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή
αθίλεηα θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο δηαρείξηζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο,
νη νπνίεο αλήθνπλ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία ζηνλ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο, θαη
παξακέλνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηά ηνπ. Γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ελ
γέλεη εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη ησλ αθηλήησλ, πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί, θαηά
ηελ παξάγξαθν 3 φηη εμππεξεηνχλ ιεηηνπξγηθψο ηελ Δζληθή ηδεξνδξνκηθή
Τπνδνκή, εθφζνλ απηή είλαη δπλαηή, απνθιεηζηηθψο αξκφδηα είλαη ε ΓΑΗΑΟΔ.
ηελ πεξίπησζε απηή, ε ΓΑΗΑΟΔ ιακβάλεη πξνεγνπκέλσο ηε ζχκθσλε γλψκε
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ηνπ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο
ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ ζρεδηαδφκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ηε ιεηηνπξγία
γηα ηελ νπνία απηέο πξννξίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ή λα
κελ παξεκπνδίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο.
6.

α)

ην πιαίζην ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηαρεηξηζηηθήο ηεο
αξκνδηφηεηαο ε ΓΑΗΑΟΔ, ελεξγψληαο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΔ
ή ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά πεξίπησζε, σο θπξίνπ ησλ δηαρεηξηδφκελσλ εθ κέξνπο ηεο
αθηλήησλ, ππνγξάθεη θάζε ζχκβαζε, ελνρηθή ή εκπξάγκαηε, γηα ηελ
παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο, εθκεηάιιεπζε κε θάζε ηξφπν, κεηαβίβαζε,
επηβάξπλζε κε θάζε είδνπο βάξε θαη παξαίηεζε απφ δηθαηψκαηα θάζε είδνπο
ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ αθίλεηα. Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή νπνηαζδήπνηε
ζχκβαζεο γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ
δηαρεηξίδεηαη ε ΓΑΗΑΟΔ ή ηεο αλήθεη θαηά θπξηφηεηα, ιακβάλεηαη κε κέξηκλα
ηεο ΓΑΗΑΟΔ έγθξηζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα
ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο αθηλήηνπ κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 30
εηψλ.

β)

Με ηελ επηθχιαμε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε
αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΑΗΑΟΔ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην
Δπηρεηξεζηαθφ ηεο ρέδην πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΔΚΟ
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3429/2005.

γ)

ε πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ ή δηθηχσλ ππνδνκήο ηνπ Γεκνζίνπ, λ.π.δ.δ.,
Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο ή Οξγαληζκνχ, είλαη δπλαηφλ λα παξαρσξνχληαη, κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΑΗΑΟΔ πνπ ιακβάλεηαη κεηά απφ
έγθξηζε ηνπ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο, ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο
Τπνδνκήο έλαληη άιισλ ίζεο αμίαο αληαιιαγκάησλ ή σθειεηψλ ηεο ΓΑΗΑΟΔ,
ηνπ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο ή εχινγεο απνδεκίσζεο, ππφ ηνλ φξν φηη
εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα, ε ιεηηνπξγία θαη ε αζθάιεηα ηεο Δζληθήο
ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη δαπάλεο
απαιινηξηψζεσλ, θαηαζθεπήο θαη φιεο νη ελ γέλεη απαηηνχκελεο δαπάλεο
βαξχλνπλ ην Γεκφζην ή ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε, λ.π.δ.δ., Οξγαληζκφ, πνπ
εμππεξεηνχληαη απφ απηή ηελ παξαρψξεζε.

δ)

Ζ κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ ΟΔ πξνο ην Γεκφζην θαη ηελ
ΣΡΑΗΝΟΔ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαη θάζε πεξαηηέξσ
πξνο ηξίηνπο κεηαβίβαζε ή επηβάξπλζε απηψλ, ζην πιαίζην ηεο δηαρεηξηζηηθήο
αξκνδηφηεηαο ηεο ΓΑΗΑΟΔ, απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν ή ηέινο ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ ή ηξίησλ.

7.

Ζ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο, παξαρψξεζεο, ρξεζηδαλείνπ ή
άιισλ ελ γέλεη δηθαηνπξαμηψλ, πνπ αθνξνχλ ηα αθίλεηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΑΗΑΟΔ
θαη έρνπλ ζπλαθζεί απφ ηνλ ΟΔ, ηελ ΔΓΗΤ ή ηελ ΔΡΓΟΔ κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν, ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη απφ ηε ΓΑΗΑΟΔ. Απαηηήζεηο θαη
θάζε άιιν δηθαίσκα απφ ηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο εθρσξνχληαη απηνδηθαίσο ζηε
ΓΑΗΑΟΔ ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο.

8.

Ζ ΓΑΗΑΟΔ λνκηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθψο απηή ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά ζε φιεο ηηο
δίθεο κε αληηθείκελν δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αθίλεηα πνπ δηαρεηξίδεηαη, κε
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εμαίξεζε ηηο ζρεηηθέο δίθεο κε ηηο δηελεξγνχκελεο απφ ηελ ΔΡΓΟΔ απαιινηξηψζεηο
γηα ηελ επέθηαζε θαη βειηίσζε ηεο Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο, ζηηο νπνίεο
λνκηκνπνηείηαη ε ηειεπηαία. Δθθξεκείο δίθεο γηα ηα αθίλεηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε
ΓΑΗΑΟΔ ζπλερίδνληαη απηνδηθαίσο απφ ηε ΓΑΗΑΟΔ, ζην φλνκα ηεο νπνίαο
εθηεινχληαη ζρεηηθέο αλεθηέιεζηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Ζ ζπδήηεζε δηθψλ, ζηηο
νπνίεο ππεηζέξρεηαη ε ΓΑΗΑΟΔ δπλάκεη ηνπ παξφληνο, κπνξεί λα αλαβάιιεηαη κία
θνξά χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ ΟΔ ή ηεο ΓΑΗΑΟΔ.
9.

Ζ ΓΑΗΑΟΔ έρεη ηελ επζχλε ηεο θαηαγξαθήο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ
δηαρεηξίδεηαη, θαζψο επίζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ πεξηιακβάλεη εγθαηαζηάζεηο
ηεο Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο, ζπληάζζνληαο θαη ελεκεξψλνληαο κεηξψν
αθίλεηεο πεξηνπζίαο (αθίλεηα θαη ηίηινη θηήζεο απηψλ, ρξήζεηο γεο, φξνη δφκεζεο,
θηι.). Ζ ΔΡΓΟΔ ελεκεξψλεη ακειιεηί ηε ΓΑΗΑΟΔ γηα αθίλεηα πνπ
απαιινηξηψλνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ θαη παξέρεη φιεο
ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ.

10.

Μηζζψζεηο αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ΓΑΗΑΟΔ δελ ζεσξνχληαη
εκπνξηθέο θαη δελ ππάγνληαη ζην π.δ. 34/1995 πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ.
Τθηζηάκελεο κηζζψζεηο θάζε είδνπο ζε αθίλεηα δηαρεηξηδφκελα απφ ηε ΓΑΗΑΟΔ, ηα
νπνία απνθηνχλ ηξίηνη, εθφζνλ δελ ιήγνπλ εμ άιινπ ιφγνπ ελσξίηεξα, ιήγνπλ
απηνδηθαίσο έμη (6) κήλεο κεηά ηε κεηαβίβαζή ηνπο ζην λέν θχξην, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη απηφο θαηαβάιεη ζην κηζζσηή ηέζζεξα (4) κεληαία κηζζψκαηα. Ωο
κεηαβίβαζε ζεσξείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη ε κεηαβίβαζε
πξνο ηξίηνπο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ή ε παξαρψξεζε ηεο δηαρείξηζεο ή ηνπ
ειέγρνπ εηαηξίαο, ζηελ νπνία ην αθίλεην έρεη εηζθεξζεί θαηά θπξηφηεηα ή ρξήζε. Ωο
άζθεζε ηνπ ειέγρνπ εηαηξίαο ζεσξείηαη θάζε κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ. 2190/1920.

11.

Ρπκνηνκηθέο απαιινηξηψζεηο αθηλήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα
δηαρείξηζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο ηεο ΓΑΗΑΟΔ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
νη νπνίεο έρνπλ θεξπρζεί θαη δελ έρνπλ ζπληειεζζεί, ζεσξνχληαη σο απηνδηθαίσο
αλαθιεζείζεο κεηά ηελ παξέιεπζε έηνπο απφ ηελ θήξπμή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή
δελ δχλαηαη λα θεξπρζεί γηα ηνλ ίδην ή παξφκνην ζθνπφ απαιινηξίσζε πξηλ απφ ηελ
πάξνδν δχν (2) εηψλ απφ ηελ απηνδίθαηε άξζε ηεο απαιινηξίσζεο. ε πεξίπησζε
ακθηζβήηεζεο σο πξνο ηελ απηνδίθαηε άξζε ηεο απαιινηξίσζεο ή ηε κε ζχλλνκε εθ
λένπ θήξπμε απηήο, εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο χζηεξα απφ αίηεζε ηεο
ΓΑΗΑΟΔ.

12.

α)

Οη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εθαξκνζηέα
εθάζηνηε λνκνζεζία σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ελ γέλεη
αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΑΗΑΟΔ, εθδίδνληαη θαηά
πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο θαζ’ χιελ αξκφδηνπο ή ζπλαξκφδηνπο Τπνπξγνχο θαηά
παξέθθιηζε ηπρφλ δηαηάμεσλ νη νπνίεο εθρσξνχλ ηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε
άιια φξγαλα ή ππεξεζίεο, ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ηεο πεξηθεξεηαθήο
δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε εμαίξεζε ησλ ακηγψο ηνπηθψλ
ππνζέζεσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε αλεμάξηεηεο αξρέο.
Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ησλ
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο ζα εθδνζνχλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ, νη
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη εθ ηνπ λφκνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ πξνο έθδνζε αδεηψλ, νθείινπλ λα έρνπλ πεξαηψζεη ην έξγν
ηνπο εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία
πεξηέξρεηαη ζε απηέο ην ζρεηηθφ αίηεκα, ε δε ππέξβαζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο
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ζπληζηά εηδηθφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη επηηξέπεη ζηνλ θαηά θιάδν αξκφδην
Τπνπξγφ λα αλαζέζεη ην δήηεκα ζε άιιν ή άιινπο ππαιιήινπο.
β)

γ)

Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηε ΓΑΗΑΟΔ, νη φξνη δφκεζεο, νη ρξήζεηο γεο
θαη ηα επί κέξνπο πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη φξηα ησλ πξνο αμηνπνίεζε
εληφο ζρεδίνπ πφιεσο θεηκέλσλ αθηλήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ηξνπνπνηνχληαη
ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο:
(i)

Με κέξηκλα ηεο ΓΑΗΑΟΔ. εθπνλείηαη κειέηε, κε ηελ νπνία
ζπλεθηηκψληαη νη πεξηβαιινληηθέο, πνιενδνκηθέο θαη ινηπέο επηπηψζεηο
ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ
πξννπηηθψλ αμηνπνίεζεο. Ζ κειέηε απηή, ζπλνδεπφκελε απφ ζρέδην ησλ
πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ επί ησλ νπνίσλ γλσκνδνηεί ζε πξνζεζκία
πέληε (5) εκεξψλ ην θεληξηθφ ΥΟΠ, αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΓΑΗΑΟΔ θαη απνζηέιιεηαη πξνο άκεζε αλάξηεζε (εληφο 24 σξψλ απφ
ηελ απνζηνιή ηεο κειέηεο θαη ηνπ ζρεδίνπ) ζηνπο ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ,
ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην.

(ii)

Οη ελ ιφγσ ΟΣΑ θαζψο θαη ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηνίθσλ ησλ ΟΣΑ απηψλ, θαζψο θαη νη
ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αμηνπνίεζε, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ απφςεηο θαη
ελζηάζεηο ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε. Δλ
ζπλερεία, θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη σο άλσ απφςεηο θαη ελζηάζεηο,
δηαηππψλεηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ην θεληξηθφ ΥΟΠ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηε ΓΑΗΑΟΔ, ηειηθφ ζρέδην, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηνλ
Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κε βάζε ην
νπνίν εθπνλείηαη ζρέδην πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ππνγξαθφκελν απφ ηνλ
Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ηνλ
Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπο ηπρφλ
ζπλαξκφδηνπο θαζ’ χιελ Τπνπξγνχο.

(iii)

Δπί ηνπ ζρεδίνπ απηνχ γλσκνδνηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ην πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο. Ζ σο άλσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη επίζεο, αθελφο γηα ηελ
έληαμε ζην πνιενδνκηθφ ζρέδην αθηλήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΑΗΑΟΔ,
αθεηέξνπ δε γηα ηε ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή ξχζκηζε ησλ εθηφο
ζρεδίνπ πφιεσο αθηλήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΑΗΑΟΔ, κε ηελ
εθπφλεζε εηδηθήο Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ.

Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δέζκεπζε ησλ αθηλήησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΑΗΑΟΔ
θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαη’ άξζξν 42ε θ.λ. 2190/1920 κε απηήλ εηαηξηψλ γηα
πνιενδνκηθή ή άιιε αμηνπνίεζε, αίξεηαη απηνδηθαίσο ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά
ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο φριεζεο απφ ηε ΓΑΗΑΟΔ πξνο ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ
πξνβεί ζηε δέζκεπζε ή/θαη επσθεινχληαη απφ απηή, εθηφο εάλ νη ελ ιφγσ
θνξείο απνδείμνπλ εγγξάθσο πξνο ηε ΓΑΗΑΟΔ φηη ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά
γηα ηελ άκεζε απφθηεζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί ησλ ελ ιφγσ αθηλήησλ
θαη επηπιένλ δηαζέηνπλ ήδε θαη έρνπλ δεζκεχζεη ηνπο αλαγθαίνπο νηθνλνκηθνχο
πφξνπο γηα λα ην επηηχρνπλ. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο θξίζεο ηεο ΓΑΗΑΟΔ, νη
ελ ιφγσ θνξείο δχλαληαη λα πξνζθχγνπλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ ζην Μνλνκειέο
Πξσηνδηθείν Αζελψλ κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ην νπνίν
απνθαίλεηαη ππνρξεσηηθά εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ γηα ηελ άξζε ή ηε
δηαηήξεζε ηεο δέζκεπζεο.
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δ)

Γηα ηα πάζεο θχζεσο θηίζκαηα επί ησλ αθηλήησλ θπξηφηεηαο ΟΔ ή θαη
Γεκνζίνπ, πνπ δηαρεηξίδεηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ε ΓΑΗΑΟΔ , γηα
ηα νπνία δελ έρνπλ εθδνζεί ελ φισ ή ελ κέξεη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία νηθνδνκηθέο θαη ζπλαθείο άδεηεο, εηζάγεηαη εηδηθή δηαδηθαζία
λνκηκνπνίεζεο κέζσ ηεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Δθφζνλ
απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πνιενδνκηθνχ θαζεζηψηνο,
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Ζ
δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο πεξαηψλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο εθ κέξνπο ηεο ΓΑΗΑΟΔ ρσξίο λα επηβάιινληαη νη
πξνβιεπφκελεο ζην λφκν ρξεκαηηθέο ή άιιεο θπξψζεηο.

13.

Πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο ησλ εθάζηνηε αθηλήησλ ηνπ θαηά ην άξζξν
9 Καηαξγεκέλνπ Γηθηχνπ δχλαηαη λα θηλείηαη δηαδηθαζία ηαθηνπνίεζεο ησλ αθηλήησλ
απηψλ κε ππνρξεσηηθέο ζπλελψζεηο κε φκνξεο ηδηνθηεζίεο είηε ζην πιαίζην
αλαδαζκνχ, εθφζνλ εκπίπηνπλ ζε αγξνηηθέο εθηάζεηο, είηε κε πξνζθπξψζεηο ζε φκνξεο
ηδηνθηεζίεο είηε κε θάζε άιιν πξνβιεπφκελν ηξφπν. Δηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά
κε ηνλ ηξφπν ηαθηνπνίεζεο ησλ αθηλήησλ απηψλ θαζνξίδνληαη χζηεξα απφ εηζήγεζε
ηεο ΓΑΗΑΟΔ κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.

14.

Γηα ηα αθίλεηα ηα νπνία δηαθαηέρνληαη παξαλφκσο απφ ηξίηνπο θαη πεξηέξρνληαη θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηε δηαρείξηζε ηεο ΓΑΗΑΟΔ, εθαξκφδεηαη ε
πξνβιεπφκελε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ λνκνζεζία κε ηελ άκεζε
απνβνιή ησλ παξαλφκσο δηαθαηερφλησλ απηά πξνζψπσλ θαη ηελ εθαξκνγή ελ γέλεη
ηεο ζρεηηθήο πξνζηαηεπηηθήο γηα ηε δεκφζηα θηήζε λνκνζεζία. Αξκφδηα γηα ηε
δηελέξγεηα θάζε αλαγθαίαο πξνο ηνχην δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο ελέξγεηαο είλαη ε
ΓΑΗΑΟΔ.

15.

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ β.δ. 24-9/20.10.1958 «πεξί Κσδηθνπνηήζεσο
εηο εληαίνλ θείκελνλ Νφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζφδσλ ησλ δήκσλ θαη
θνηλνηήησλ», (ΦΔΚ Α΄ 171), φπσο ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξαπάλσ β.δ.
αληηθαηαζηάζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1080/1980
(ΦΔΚ Α΄ 246), θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 1080/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
δελ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ, ηελ επηβνιή θαη ηελ βεβαίσζε ησλ αληίζηνηρσλ
ηειψλ γηα ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη θαηά ην κήθνο ηεο Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο
Τπνδνκήο θαη αλήθνπλ ζην Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
π.δ. 41/2005 ή εκπίπηνπλ ζηε δηαρεηξηζηηθή ηνπ αξκνδηφηεηα. Σα κέρξη ηεο
δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο βεβαησζέληα απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ΟΣΑ, ζε
εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ, ηέιε, πξφζηηκα ή πξνζαπμήζεηο θαη θαηά ην
κέξνο απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα παξαπάλσ αθίλεηα, δηαγξάθνληαη. Κάζε αληίζεηε ζηελ
παξνχζα παξάγξαθν γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε θαηαξγείηαη.

16.

Κάζε αληίζεηε, άκεζα ή έκκεζα, πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ξχζκηζε,
θαηαξγείηαη, ζεσξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ εηδηθφηεξσλ.

14

Άπθπο 7
Αξκνδηόηεηεο ΣΡΑΙΝΟΕ
1.

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ, πεξηιακβάλνληαη:
α)

ε παξνρή ππεξεζηψλ έιμεο γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη
επηβαηψλ,

β)

ε αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε αζηηθψλ, πξναζηηαθψλ,
πεξηθεξεηαθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη δηεζλψλ επηβαηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ
ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, θαζψο θαη κεηαθνξψλ πάζεο θχζεσο κε
ζπζηήκαηα ζηαζεξήο ηξνρηάο,

γ)

ε αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε ιεσθνξεηαθψλ επηβαηηθψλ θαη
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ζηελ αιινδαπή ή ηελ εκεδαπή,

δ)

ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία γξαθείσλ γεληθνχ ηνπξηζκνχ ηεο αιινδαπήο ή ηεο
εκεδαπήο, θαζψο θαη ε πξαθηφξεπζε κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ θαη γξαθείσλ
γεληθνχ ηνπξηζκνχ,

ε)

ε παξνρή πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
(logistics) θαζψο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα ζρεηηδφκελε κε δηαρείξηζε
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, φπσο ελδεηθηηθψο, ε πξαθηφξεπζε, θχιαμε, δηαινγή,
πνηνηηθφο έιεγρνο, εηηθεηνθφιιεζε, παιεηνπνίεζε θαη θαηαζθεπή, αγνξά ή
κίζζσζε θαη δηαηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. απνζεθψλ,
εηδηθψλ θαηαζθεπψλ θιπ), θαζψο θαη θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ (π.ρ. νρεκάησλ,
κεραλεκάησλ, ινγηζκηθνχ θιπ) γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ,

ζη)

ε νξγάλσζε, εθκεηάιιεπζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ θαηάθιηζεο θαη εζηίαζεο
επηβαηψλ,

δ)

ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο
ηξνραίνπ πιηθνχ,

ε)

ε αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε κεηαθνξψλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ
ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο
θαη ζηελ αξηηφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ,

ζ)

ε αλάπηπμε θάζε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ
κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαη ηελ άξηηα εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, φπσο ε παξνρή
ππεξεζηψλ ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα, ε εθηέιεζε δηακεηαθνξηθνχ έξγνπ, ε ζέζε
ζε ιεηηνπξγία θαη ε εθκεηάιιεπζε ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, ε θαηαζθεπή
έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο,

η)

ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε εθπφλεζε κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηεο,
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ηα)

ε παξνρή πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ,

ηβ)

ε παξνρή πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη

ηγ)

θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο.

2.

Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο, ε ΣΡΑΗΝΟΔ κπνξεί λα ηδξχεη ζπγαηξηθέο
εηαηξίεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξίεο ή ζε θνηλνπξαμίεο θαη λα
εθρσξεί νξηζκέλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηηο.

3.

Eληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο νινθιεξψλνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ πξνο ην ζθνπφ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.

4.

Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 πεξ. ζη΄ ηνπ λ.δ. 674/1970, δελ
εθαξκφδνληαη ζηελ ΣΡΑΗΝΟΔ νη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθέο ή άιινπ είδνπο
απαιιαγέο, αηέιεηεο θαη ελ γέλεη πξνλφκηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 5 παξάγξαθνη 15 θαη 17 ηνπ λ. 2229/1994 θαη ηνπ άξζξνπ έλαηνπ παξάγξαθνη
1, 2, 3 θαη 5 ηνπ λ. 1955/1991.
Άπθπο 8
Μεηαβίβαζε ηξνραίνπ πιηθνύ

1.

Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ παξνρή ηεο έγθξηζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ παξφληνο εθδίδεηαη απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε
ρσξίο αληάιιαγκα κεηαβίβαζε ζπγθεθξηκέλνπ ηξνραίνπ πιηθνχ απφ ηνλ ΟΔ πξνο ην
Γεκφζην θαη απφ ην Γεκφζην πξνο ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθψο, ηεο εηζθνξάο ζε είδνο ζε αχμεζε θεθαιαίνπ ή θαη
απφ ηνλ ΟΔ πξνο ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ. Με ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαζνξίδεηαη θάζε
ζρεηηθφ κε ηηο κεηαβηβάζεηο ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα κπνξεί δε λα ξπζκίδεηαη θαη θάζε
ζέκα σο πξνο ηελ απφθηεζε ηξνραίνπ πιηθνχ απφ ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ ην νπνίν αλήθεη
ζηελ EUROFIMA θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ΟΔ βάζεη ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο. Οη κεηαβηβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
απαιιάζζνληαη απφ νπνηνλδήπνηε θφξν, ζπλαιιαγήο ή εηζνδήκαηνο ή άιιεο θχζεσο,
ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πνπ ηπρφλ πξνβιέπεηαη
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζε βάξνο ηνπ κεηαβηβάδνληνο ή ηνπ απνθηψληνο.

2.

Oη κεραλέο έιμεο ηδηνθηεζίαο ΟΔ πνπ δελ κεηαβηβάδνληαη ζηελ ΣΡΑΗΝΟΔ δπλάκεη
ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΔ γηα ηελ ζπληήξεζε
γξακκψλ, ζα επηδησρζεί λα δηαηεζνχλ, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, απφ ηνλ ΟΔ ζε ηξίηνπο,
κε ζθνπφ ηελ επηθεξδή αμηνπνίεζή ηνπο, φπσο ε πψιεζε ή εθκίζζσζή ηνπο.
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Άπθπο 9
Δηαρσξηζκόο Εζληθήο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο
1.

Ζ Δζληθή ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ π.δ. 41/2005, δηαρσξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
α)

Καηεγνξία 1: Δλεξγφ Γίθηπν: ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ζην νπνίν δηελεξγνχληαη
ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο.
ην Δλεξγφ Γίθηπν δηελεξγνχληαη θαλνληθά ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο θαη
εθηεινχληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο φιεο νη απαηηνχκελεο δξάζεηο θαη
δηαδηθαζίεο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε θπθινθνξία ησλ ζπξκψλ ζχκθσλα κε ηηο
πθηζηάκελεο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο πξνδηαγξαθέο, θαλφλεο θαη λνκνζεζία.

β)

Καηεγνξία 2: Γίθηπν ππφ Καηαζθεπή: ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πνπ βξίζθεηαη
ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηε
δηαζχλδεζή ηνπ κε ην Δλεξγφ Γίθηπν, ην νινθιεξσκέλν πιένλ ηκήκα ηνπ
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ Καηεγνξία 1.
ην Γίθηπν ππφ Καηαζθεπή εθηεινχληαη θαλνληθά φια ηα έξγα θαηαζθεπήο ή
βειηίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηελ θπθινθνξία ζχκθσλα κε ην
ρξνλνδηάγξακκα ησλ έξγσλ.

γ)

Καηεγνξία 3: Δλεξγφ Γίθηπν ζε Πξνζσξηλή Αλαζηνιή Λεηηνπξγίαο: ην
ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ζην νπνίν αλαζηέιιεηαη ε δηελέξγεηα ζηδεξνδξνκηθψλ
κεηαθνξψλ γηα δηάξθεηα φρη κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο.
ην Δλεξγφ Γίθηπν ζε Πξνζσξηλή Αλαζηνιή Λεηηνπξγίαο δηελεξγνχληαη νη
απνιχησο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξνθεηκέλνπ λα
είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ζε πεξίπησζε πνπ
ραξαθηεξηζηεί ζην κέιινλ σο Δλεξγφ Γίθηπν. Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ
ηκήκα ραξαθηεξίδεηαη σο Γίθηπν ζε Αλαζηνιή ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα
απφ ην δηαρεηξηζηή ππνδνκήο γηα ηε θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε αξηηφηεηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη λα απνθεχγνληαη ηπρφλ θαηαπαηήζεηο ησλ αθηλήησλ, έηζη ψζηε
λα είλαη επρεξήο ε ηπρφλ ππαγσγή ηνπ ζηελ θαηεγνξία 1.

δ)

Καηεγνξία 4: Καηαξγεκέλν Γίθηπν: ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ζην νπνίν ήδε δελ
δηελεξγνχληαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο.
ην Καηαξγεκέλν Γίθηπν παχεη νξηζηηθά ε δηελέξγεηα ζηδεξνδξνκηθψλ
κεηαθνξψλ θαη ην ζρεηηθφ ηκήκα παχεη εθεμήο λα απνηειεί κέξνο ηεο Δζληθήο
ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο. Σα αθίλεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Καηαξγεκέλν
Γίθηπν κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ειεχζεξα γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ απφ ηε
ΓΑΗΑΟΔ.
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2.

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο θαη δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο πξνζδηνξίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ν δηαρσξηζκφο ηεο
Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο ζηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 1. Γηα ηελ
εηζήγεζή ηνπ ν δηαρεηξηζηήο ππνδνκήο ιακβάλεη ππφςε ηνπ πίλαθα δξνκνινγίσλ πνπ
πιεξνί ηα θξηηήξηα δξνκνιφγεζεο ηνλ νπνίν ηνπ ππνβάιιεη ε ΣΡΑΗΝΟΔ εληφο ελφο
(1) κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

3.

Ο δηαρσξηζκφο ηεο Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο ζηηο θαηεγνξίεο ηεο
παξαγξάθνπ 1 αλαζεσξείηαη εηεζίσο κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ
δηαρεηξηζηή ππνδνκήο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γηα ηελ
εηζήγεζή ηνπ ν δηαρεηξηζηήο ππνδνκήο ιακβάλεη ππφςε ηνπ πίλαθεο δξνκνινγίσλ πνπ
πιεξνχλ ηα θξηηήξηα δξνκνιφγεζεο θαη βησζηκφηεηαο ησλ ηδεξνδξνκηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ. Οη ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο ππνβάιινπλ ηνπο πίλαθεο
δξνκνινγίσλ εληφο ελφο (1) κελφο απφ ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο.

4.

Ζ εμεηδίθεπζε θαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο
πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Γήισζε Γηθηχνπ ηελ νπνία ζπληάζζεη θαη δεκνζηεχεη ν
δηαρεηξηζηήο ππνδνκήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 41/2005.

5.

Οη θαηά ηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο 2 θαη 3 εηζεγήζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο ζα
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλήο ζπκθσλίαο ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 41/2005 θαη ησλ φξσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
π.δ. 41/2005.
Άπθπο 10
Δηεηαηξηθέο ζρέζεηο

1.

Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, ν ΟΔ ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηελ ΔΡΓΟΔ, κε ηελ νπνία
πξνζδηνξίδνληαη, θαη’ ειάρηζην, νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθψλ
έξγσλ, ν κεραληζκφο παξαιαβήο ηνπο, ν κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο, κε πξφβιεςε
γηα αλαθνξέο ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη απνθιίζεσλ απφ πξνγξακκαηηζκφ
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ρξνληθφ θαη νηθνλνκηθφ, ελδερφκελεο ξήηξεο, αξρέο
θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο ηεο ΔΡΓΟΔ πξνο ηνλ ΟΔ γηα ηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε θξηηήξηα θφζηνπο θαη φξνπο
αγνξάο.

2.

Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο ν ΟΔ θαη ε ΣΡΑΗΝΟΔ ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο, γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη σο ειάρηζηε πξφζβαζε ζηε Γήισζε
Γηθηχνπ θαη ελδεηθηηθά αθνξνχλ ηε ρξήζε ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ηελ εθπαίδεπζε
θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ θαη πγηεηλήο.

3.

Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, ε ΣΡΑΗΝΟΔ αλαζέηεη ζηνλ ΟΔ ηε κεραλνζηαζηαθή θαη
εξγνζηαζηαθή ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, κε βάζε ζχκβαζε ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο ρξέσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο
18

άξζξνπ. [Δάλ κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε απνξξφθεζε ηνπ
ΔΓΗΤ απφ ηνλ ΟΔ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
παξφληνο, ε αλάζεζε δηελεξγείηαη πξνο ηνλ ΔΓΗΤ αληί ηνπ ΟΔ, κε ηνπο παξαπάλσ
φξνπο.] Ζ ζχκβαζε απηή ζα έρεη δηεηή δηάξθεηα κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα έλα
έηνο. Καηά ην δηάζηεκα απηφ ε ΣΡΑΗΝΟΔ ζα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο
σο πξνο ηε κεραλνζηαζηαθή θαη εξγνζηαζηαθή ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ θαη
αλαιφγσο ζα δηελεξγήζεη δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ απηνχ.
4.

Οη ζπκβάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 θαη ησλ δχν πξψησλ εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ
3, θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε ζχκβαζε κεηαμχ ΟΔ θαη ΣΡΑΗΝΟΔ γηα ηε κίζζσζε ή
ππνκίζζσζε ηξνραίνπ πιηθνχ ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν δηθαίσκα επί ηξνραίνπ πιηθνχ,
ζπλάπηνληαη κε φξνπο αγνξάο θαη θαη’ εμαίξεζε νπνησλδήπνηε πεξηνξηζκψλ ηεο
εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, φπσο, ελδεηθηηθψο, ζρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία θαηάξηηζήο ηνπο θαη ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.

5.

Πξνο ην ζθνπφ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αξρψλ ρξέσζεο ηεο ζχκβαζεο ηεο παξαγξάθνπ
3, ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, εθηηκάηαη κε βάζε ηνπο πξφηππνπο
ρξφλνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ
παξαθάησ ηχπν:
m

 i  ( i     ( N i , j   i , j ))  (1   )
j 1

Όπνπ:
Ki = Δηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο ηξνραίνπ πιηθνχ i·
Ai = πλνιηθφ εηήζην θφζηνο αλαισζέλησλ πιηθψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ
γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο (βάζεη ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ) γηα ην ηξνραίν πιηθφ i·
Ω = Μέζν σξηαίν θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο = €21,5 αλά ψξα, ην νπνίν
αλαζεσξείηαη κε Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ·
m = Ο αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο·
Ni,j = Αξηζκφο επαλαιήςεσλ ηεο θάζε εξγαζίαο j ζπληήξεζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ i.
Δμαηξνχληαη νη επαλαιήςεηο εξγαζηψλ ιφγσ κε επαξθνχο ή/θαη αηεινχο αξρηθήο
εξγαζίαο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηα φζα ζα νξίδνληαη ζηελ σο άλσ ζχκβαζε. Οκνίσο
εμαηξνχληαη απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ ιφγσ κε επαξθνχο ή/θαη αηεινχο αξρηθήο
εξγαζίαο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ σο άλσ ζχκβαζε·
ΠΥi,j = Πξφηππνο ρξφλνο θάζε εξγαζίαο j ζε ψξεο γηα ην ηξνραίν πιηθφ i. Δηδηθφηεξα
 i, j
φπνπ πξφηππνη ρξφλνη (
) ζεσξνχληαη ηα εμήο:
 i, j

= min {πξφηππνη ρξφλνη θαηαζθεπαζηή, ρξφλνη βάζεη ησλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ
ηεο ΤΟΣΤ, πξαγκαηηθνί ρξφλνη}, φπνπ φια ηα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα·
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 i, j

= min { 85% x ρξφλνη βάζεη ΤΟΣΤ, πξαγκαηηθνί ρξφλνη }, φηαλ δελ είλαη
δηαζέζηκνη νη πξφηππνη ρξφλνη ηνπ θαηαζθεπαζηή·
 i, j

= { 72% x πξαγκαηηθνί ρξφλνη }, φηαλ νη πξφηππνη ρξφλνη ηνπ θαηαζθεπαζηή
θαη νη ρξφλνη βάζεη ΤΟΣΤ δελ είλαη δηαζέζηκνη·
ΤΟΣΤ = Τπεξεζία νξγάλσζεο ζπληήξεζεο ηξνραίνπ πιηθνχ
Δμαηξνχληαη νη ρξφλνη επαλάιεςεο εξγαζηψλ ιφγσ κε επαξθνχο ή/θαη αηεινχο αξρηθήο
εξγαζίαο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηα φζα ζα νξίδνληαη ζηελ σο άλσ ζχκβαζε. Οκνίσο
εμαηξνχληαη νη ρξφλνη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ιφγσ κε επαξθνχο ή/θαη αηεινχο
αξρηθήο εξγαζίαο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηα φζα ζα νξίδνληαη ζηελ σο άλσ
ζχκβαζε·
ΓΚ = Πξφζζεην θφζηνο δηνηθεηηθψλ / δηαρεηξηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζπληήξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ i = 2%. Σν θφζηνο απηφ ζπλππνινγίδεηαη κφλν γηα
δηνηθεηηθέο / δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο ν ρξφλνο ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα εληαρζεί κε
ζαθήλεηα ζηνπο αλσηέξσ ρξφλνπο ΠΥi,j.
6.

Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ΟΔ θαη ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ ζα δηαζθαιίδνπλ φηη δελ ζα
ιακβάλεη ρψξα νπνηαζδήπνηε κνξθήο άκεζε ή έκκεζε ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε κεηαμχ
ΟΔ θαη ΣΡΑΗΝΟΔ.
Άπθπο 11
Σηκνινγηαθέο ππνρξεώζεηο ΣΡΑΙΝΟΕ

1.

Μέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, ε ΣΡΑΗΝΟΔ θαηαξηίδεη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ην ζχλνιν ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εμεηάδνληαη ηδίσο, νη παξερφκελεο
ππεξεζίεο, ηα δξνκνιφγηα ηα νπνία ζα δηελεξγεί, νη φξνη κεηαθνξάο θαη ε ηηκνινγηαθή
ηεο πνιηηηθή κε ζθνπφ ηελ άκεζε θεξδνθνξία ηεο.

2.

ηα δξνκνιφγηα πνπ δηελεξγεί ε ΣΡΑΗΝΟΔ ζην εζληθφ ή πξναζηηαθφ δίθηπν,
θαηαξγνχληαη απφ 31.12.2010 θάζε είδνπο πθηζηάκελεο ηηκνινγηαθέο ππνρξεψζεηο. Ωο
ηηκνινγηαθέο ππνρξεψζεηο λννχληαη θάζε είδνπο εθπηψζεηο ζηα θφκηζηξα, εηδηθέο
ηηκνινγήζεηο κεηαθνξάο θαζψο θαη θάζε άιιε ππνρξέσζε κεηαθνξάο επηβαηψλ ή
θνξηίνπ κε νηθνλνκηθνχο φξνπο πνπ δελ θαιχπηνπλ ην θφζηνο κεηαθνξάο ηεο
ΣΡΑΗΝΟΔ θαη ην εχινγν επηρεηξεκαηηθφ ηεο θέξδνο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ
δηαηάμεηο λφκνπ ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Απφ ηελ 1.1.2011, πξνθεηκέλνπ λα
επηβιεζεί νπνηαδήπνηε ηηκνινγηαθή ππνρξέσζε ζε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε, απηή
πξέπεη είηε λα έρεη ηεζεί ζην πιαίζην ζχκβαζεο ΤΓΤ ζε επηβαηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο
κεηαθνξέο πνπ ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν, είηε λα θαιχπηεηαη ην
θφζηνο κεηαθνξάο θαη ην εχινγν θέξδνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο επηρείξεζεο κε
αληηζηαζκηζηηθή θαηαβνιή πνπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ζχκθσλα θαη κε ηνλ
Καλνληζκφ 1370/2007/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
23εο Οθησβξίνπ 2007 «γηα ηηο δεκφζηεο επηβαηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο θαη νδηθέο
κεηαθνξέο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΟΚ) αξηζ. 1191/69
θαη (ΔΟΚ) αξηζ. 1107/70» (ΔΔ L 315/9.12.2007).
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Άπθπο 12
Αλάζεζε Τπνρξεώζεσλ Δεκόζηαο Τπεξεζίαο (ΤΔΤ)
1.

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιινληαη αηηήκαηα ζην δηαρεηξηζηή ππνδνκήο απφ
ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηε δηελέξγεηα επηβαηηθνχ δξνκνινγίνπ ή ηα αηηήκαηα
πνπ έρνπλ ππνβιεζεί δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο πεξηθεξεηαθήο εμππεξέηεζεο
ησλ επηβαηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, είλαη δπλαηή ε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ
νπνία αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε ζηδεξνδξνκηθνχ επηβαηηθνχ δξνκνινγίνπ σο Τπνρξέσζε
Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (ΤΓΤ).

2.

Οη ζπκβάζεηο ΤΓΤ ζπλάπηνληαη κε ην Γεκφζην ή θνξέα ΟΣΑ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 1370/2007/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007 «γηα ηηο δεκφζηεο επηβαηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο
θαη νδηθέο κεηαθνξέο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΟΚ)
αξηζ. 1191/69 θαη (ΔΟΚ) αξηζ. 1107/70» (ΔΔ L 315/9.12.2007).

3.

Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο δχλαηαη λα εμεηδηθεχεηαη ε
δηαδηθαζία, ην πεξηερφκελν, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, νη ηερληθνί θαη
νηθνλνκηθνί φξνη, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο αληηζηάζκηζεο θαη θάζε απαξαίηεηε
ιεπηνκέξεηα γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ΤΓΤ ζηηο επηβαηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο
κεηαθνξέο.

4.

Οη ινγαξηαζκνί πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζεκία απφ ηηο άλσ ππνρξεψζεηο δεκφζηαο
ππεξεζίαο είλαη μερσξηζηνί θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαηαλέκνληαη
ζχκθσλα κε ηνπο παξαδεδεγκέλνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο. Οη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ
ζε θαζεκία απφ ηηο σο άλσ Τπνρξεψζεηο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (ΤΓΤ) ηζνζθειίδνληαη
απφ ηα έζνδα εθκεηάιιεπζεο θαη απφ ηηο θαηαβνιέο δπλάκεη ηεο ζχκβαζεο ΤΓΤ,
ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά πφξσλ απφ ή πξνο άιινλ ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ηεο ζηδεξνδξνκηθήο επηρείξεζεο. Σα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ ζρεηηθά
κε ηηο ζπκβάζεηο ΤΓΤ κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ κε απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.

5.

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πξνβαίλνπλ ζηελ θαηάιιειε πξνεξγαζία
ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ππνγξαθή ζπκβάζεσλ αλάζεζεο ΤΓΤ έσο ηελ 31.12.2010.

6.

Σν ζπλνιηθφ πνζφ απνδεκηψζεσλ γηα ΤΓΤ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ
επξψ πελήληα εθαηνκκπξίσλ (50.000.000) εηεζίσο γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013.
Μεηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην ην επίπεδν ηνπ
ζπλνιηθνχ εηήζηνπ πνζνχ απνδεκηψζεσλ γηα ΤΓΤ ζα ζπκθσλεί πιήξσο κε ηε
λνκνζεζία γηα ηνλ έιεγρν θαη εθηέιεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηνπ θξάηνπο.
Άπθπο 13
Ρπζκίζεηο ρξεώλ

1.

Απφ ηελ παξνρή ηεο έγθξηζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 43
παξ. 1 ηνπ παξφληνο δηαγξάθνληαη φια ηα ρξέε ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ πξνο ηνλ ΟΔ θαη ηνλ
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ΔΓΗΤ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ ε νπνία εθδίδεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξνρή ηεο έγθξηζεο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ παξφληνο,
εμεηδηθεχνληαη ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο, βεβαίσζεο θαη δηαγξαθήο ησλ ρξεψλ ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Ζ ινγηζηηθή
ηαθηνπνίεζε ζηα βηβιία ησλ δχν εηαηξηψλ νινθιεξψλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ
απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
2.

Απφ ηελ παξνρή ηεο έγθξηζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 43
παξ. 1 ηνπ παξφληνο ηα ρξέε ηνπ ΟΔ θαη ηνπ ΔΓΗΤ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ
δηαγξάθνληαη. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα νξηζζεί ε αλάιεςε ρξεψλ ηνπ ΟΔ ή θαη ηνπ
ΔΓΗΤ έλαληη ηξίησλ απφ ην Γεκφζην, ε δηαγξαθή ησλ ρξεψλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΟΔ ή θαη ηνπ ΔΓΗΤ θαη λα
εμεηδηθεχνληαη ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο, βεβαίσζεο θαη αλάιεςεο ησλ ρξεψλ θαζψο
θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.

3.

Οη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη βάζεη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 θαη 2
πξνβιέπνπλ φηη ε δηαγξαθή ή θαη αλάιεςε ρξεψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά ηελ
πινπνίεζε ησλ θξίζηκσλ πξάμεσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζην
επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2.
Άπθπο 14
Παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο αλαδηνξγάλσζεο ζηδεξνδξόκνπ

1.

Ζ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΔΚΟ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 3429/2005 εγθξίλεη ηα
ζηξαηεγηθά, επηρεηξεζηαθά θαη επελδπηηθά ζρέδηα ησλ εηαηξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπο, παξέρεη
νδεγίεο θαη θαηεπζχλεη ηηο εκπιεθφκελεο εηαηξίεο ζε φια ηα ζρεηηθά δεηήκαηα,
αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη ελ ιφγσ εηαηξίεο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3429/2005, κε ηελ επηθχιαμε πάλησο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

2.

Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ε
Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΔΚΟ εγθξίλεη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ην ζηδεξνδξνκηθφ
ηνκέα, ζχκθσλα κε ην θαηά ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3845/2010 κλεκφλην ζπλελλφεζεο,
φπσο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ή επηθαηξνπνηείηαη.

3.

Απφ 1.1.2011, δεηήκαηα ζπλδεφκελα κε ηηκνιφγεζε ή θαη δξνκνιφγηα εμαηξνχληαη απφ
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαηά ην λ. 3429/2005 ππνβνιή απφ
ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή ΓΔΚΟ. Ζ
παξάγξαθνο 1 πάπεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ ΣΡΑΗΝΟΔ κφιηο ε ηειεπηαία παχζεη λα
ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Α ηνπ λ. 3429/2005.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β
ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Άπθπο 15
Οξηζκνί
Δηδηθά θαη κφλν ζην παξφλ θεθάιαην (άξζξα 15 - 20) νη αθφινπζεο ιέμεηο ζα έρνπλ ηελ εμήο
έλλνηα:
«Δηαιρία»: ΟΔ θαη ΔΓΗΤ θαη ΣΡΑΗΝΟΔ θαη ΔΡΓΟΔ θαη ΓΑΗΑΟΔ.
«Τακηικό Προζωπικό»: Όινη νη εξγαδφκελνη, εξγάηεο, ππάιιεινη, κηζζσηνί θαη δηθεγφξνη,
πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε Δηαηξία, πιήξσο ή κεξηθψο, θαη’
απνθιεηζηηθφηεηα ή φρη, δπλάκεη ζχκβαζεο ή ζρέζεο νπνηαζδήπνηε θχζεο, κνξθήο θαη
ραξαθηεξηζκνχ πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη απεπζείαο κε ηελ ελ ιφγσ Δηαηξία.
«Δργαζόμενος»: Μέινο ηνχ Σαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε Δηαηξίαο.
«Πλεονάζον Τακηικό Προζωπικό»: Ο αξηζκφο ησλ Δξγαδνκέλσλ ηεο θάζε Δηαηξίαο πνπ, θαηά
ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην, είηε δελ είλαη απνιχησο αλαγθαίνο γηα ηελ επηδίσμε ησλ θαηά
ηνλ παξφληα λφκν ζθνπψλ θαη αληηθεηκέλσλ ηεο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ,
θαηά ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ελεξγνχ δηθηχνπ, είηε δελ θαηέρεη νξγαληθή ζέζε
θαηά ην εθάζηνηε ηζρχνλ νξγαλφγξακκά ηεο, θαη, σο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε
Φνξέα Τπνδνρήο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 16 ή / θαη 17.
Σελ 1/9/2010 θαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο, ν
αξηζκφο απηφο είλαη (κεηνχκελνο αλάινγα, ζε πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ή απνρσξήζεσλ
κεηά ηελ 1/9/2010):
Γηα ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ: 751 Δξγαδφκελνη ζπλνιηθά, δπλάκελνη λα δηαθξηζνχλ αλά ηνκέα
ιεηηνπξγίαο σο εμήο:
Σνκέαο ζηδεξνδξνκηθήο έιμεο: 120.
Σνκέαο ζηδεξνδξνκηθήο θίλεζεο: 380.
Σνκέαο νδηθψλ κέζσλ & ιεσθνξείσλ: 30.
Σνκέαο αλάπηπμεο, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο θαη ππνζηήξημεο: 140.
Σνκέαο δχγηζεο θαη θφξησζεο: 81
Γηα ηνλ ΟΔ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ ΔΓΗΤ (ή εληαίσο πξηλ απφ απηή):
1.600 Δξγαδφκελνη ζπλνιηθά, δπλάκελνη λα δηαθξηζνχλ αλά ηνκέα ιεηηνπξγίαο σο εμήο:
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Σνκέαο ζρεδίαζεο θαη δηαρείξηζεο δηθηχνπ θαη εγθαηαζηάζεσλ: 520.
Σνκέαο ζπληήξεζεο ηξνραίνπ πιηθνχ: 380.
Σνκέαο δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο: 330.
Σνκέαο αλάπηπμεο, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο θαη ππνζηήξημεο: 370.
«Τακηικές μηνιαίες αποδοτές»: Ο βαζηθφο κηζζφο ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ηνπ
κηζζνινγηθνχ θιάδνπ θαη ηα απφ ην κηζζνινγηθφ ζχζηεκα ρνξεγνχκελα επηδφκαηα, ξεηψο
εμαηξνπκέλσλ ησλ θάζε είδνπο δεπηεξεπνπζψλ απνιαβψλ θαη παξνρψλ ζε είδνο.
«Φορέας Υποδοτής»: Κάζε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Οξγαληζκφο, λ.π.δ.δ., λ.π.η.δ. επνπηεπφκελν
απφ Γεκφζηα Αξρή, απηνηειήο ή Αλεμάξηεηε Αξρή, Γήκνο ή Πεξηθέξεηα (1νο ή 2νο βαζκφο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο).
«μεηαθορά»: Ζ απνρψξεζε Δξγαδνκέλνπ απφ Δηαηξία θαη ε πξφζιεςή ηνπ απφ Φνξέα
Τπνδνρήο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνχ άξζξνπ 16 ή / θαη 17.
Άπθπο 16
Δηαδηθαζία Μεηαθνξάο Πιενλάδνληνο Σαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ
1.

Σν, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ. 1,
Πιενλάδνλ Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ θάζε Δηαηξίαο κεηαθέξεηαη ζε Φνξέα Τπνδνρήο,
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνχ παξφληνο άξζξνπ. Αλ γηα κηα Δηαηξία ζην άξζξν 15 δελ
αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλνο ζπλνιηθφο αξηζκφο Πιενλάδνληνο Σαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ,
απηή εμαηξείηαη απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο.

2.

Δληφο είθνζη πέληε (25) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 43 παξ. 1, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο αλαδεηά απφ ηνπο Φνξείο Τπνδνρήο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο θαη
ππεξεζηαθέο αλάγθεο, ζπληάζζεη θαηάινγν αλά λνκφ θαη εηδηθφηεηα, φπνπ ηηο
αλαθέξεη, θαη ηνλ απνζηέιιεη ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, ην
νπνίν ηνλ πξνσζεί ζηε Γηνίθεζε θάζε Δηαηξίαο.

3.

Δληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ θαηαιφγνπ θαηά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, ε Γηνίθεζε θάζε Δηαηξίαο αλαθνηλψζεη ζην Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ ηεο ηνλ
θαηάινγν θαη πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιεη αίηεζε κεηαθνξάο, ζηελ
νπνία λα πξνζδηνξίζεη εγγξάθσο ην λνκφ θαη ηξεηο ζέζεηο πξνηίκεζήο ηνπ, εληφο επηά
(7) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε.

4.

Δληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ ην πέξαο ηεο 7ήκεξεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 3, ε
Γηνίθεζε θάζε Δηαηξίαο ζπληάζζεη, αλά λνκφ πξνηίκεζεο, θαηάινγν, φπνπ αλαγξάθεη
ηα νλνκαηεπψλπκα, ηελ πξαγκαηηθή θαη αλαγλσξηζκέλε πξνυπεξεζία, ηα ηππηθά
πξνζφληα, ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηηο ζέζεηο πξνηίκεζεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ Δξγαδνκέλσλ ηεο πνπ απνηεινχλ ην Πιενλάδνλ Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ.
Απηνί είλαη, αλά εηδηθφηεηα ή ηνκέα ιεηηνπξγίαο, νη έρνληεο ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε
θαη, ελ ζπλερεία, νη έρνληεο ηε κεγαιχηεξε πξαγκαηηθή θαη αλαγλσξηζκέλε
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πξνυπεξεζία ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο Δηαηξίεο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ
αξηζκψλ ηνχ άξζξνπ 15, φπσο ζα έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Αλ
ζε φινπο απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη Δξγαδφκελνη ή θιάδνο Δξγαδνκέλσλ ή εηδηθφηεηα
Δξγαδνκέλσλ, ε κεηαθνξά ησλ νπνίσλ ζα απεηινχζε, θαηά ηελ αλέιεγθηε θξίζε ηνχ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα πξνθαιέζεη ιεηηνπξγηθφ πξφβιεκα ζηελ Δηαηξία ή ζε
απιή εθκεηάιιεπζε ή επηρείξεζε ή γξαθείν ή ηκήκα ή γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ή
θιάδν ή εηδηθφηεηά ηεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηθαηνχηαη λα απνξξίςεη ηηο ελ ιφγσ
αηηήζεηο ή λα εμαηξέζεη ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο
απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. Αλ νη Δξγαδφκελνη πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε κεηαθνξάο,
κεηά απφ ηηο ηπρφλ εμαηξέζεηο, ππνιείπνληαη ησλ αξηζκψλ ηνπ άξζξνπ 15, ν θαηάινγνο
ζπκπιεξψλεηαη κε ηνπο επφκελνπο Δξγαδνκέλνπο, θαηά ην θξηηήξην ηεο κεγαιχηεξεο
πξνυπεξεζίαο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπλνιηθψλ αξηζκψλ ηνχ άξζξνπ 15, ρσξίο
πεξηνξηζκφ αξηζκνχ αλά ηνκέα ιεηηνπξγίαο. Αλ νη Δξγαδφκελνη πνπ ππνβάιινπλ
αίηεζε κεηαθνξάο, κεηά απφ ηηο ηπρφλ εμαηξέζεηο, ππεξβαίλνπλ ηνπο αξηζκνχο ηνπ
άξζξνπ 15, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμαηξεί επηπξνζζέησο απφ ηνλ θαηάινγν ηνπο
έρνληεο ηε κηθξφηεξε πξνυπεξεζία, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπλνιηθψλ αξηζκψλ
ηνχ άξζξνπ 15, ρσξίο πεξηνξηζκφ αξηζκνχ αλά ηνκέα ιεηηνπξγίαο. Αλ Δξγαδφκελνο,
πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θαηάινγν, δελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε κεηαθνξάο ή / θαη δελ έρεη
πξνζδηνξίζεη εγγξάθσο ην λνκφ θαη ηηο ηξεηο ζέζεηο πξνηίκεζήο ηνπ, ηεθκαίξεηαη
ακάρεηα σο λνκφο πξνηίκεζεο απηφο φπνπ ν Δξγαδφκελνο έρεη ηελ εξγαζηαθή έδξα ηνπ
θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ. 1 θαη
ζέζε πξνηίκεζεο θάζε ζέζε εξγαζίαο εληφο ηνχ λνκνχ πξνηίκεζεο.
Αθνχ
ζπκπιεξσζεί πιήξσο, ν θαηάινγνο απνζηέιιεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε κέξηκλα ηεο Γηνίθεζεο θάζε
Δηαηξίαο.
5.

6.

Ζ κεηαθνξά θάζε Δξγαδνκέλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο παξ. 4 γίλεηαη κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ θαηά
πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο:
α)

ζε θελή νξγαληθή ζέζε πξνηίκεζεο ζε Φνξέα Τπνδνρήο,

β)

αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ζε θελή νξγαληθή ζέζε παξεκθεξνχο εηδηθφηεηαο ζε
Φνξέα Τπνδνρήο εληφο ηνπ λνκνχ πξνηίκεζεο,

γ)

αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ζε νπνηαδήπνηε θελή νξγαληθή ζέζε ζε Φνξέα Τπνδνρήο
εληφο ηνπ λνκνχ πξνηίκεζεο,

δ)

αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ζε ζπληζηψκελε πξνζσπνπαγή ζέζε ζε Φνξέα Τπνδνρήο
εληφο ηνπ λνκνχ πξνηίκεζεο, πξνο θάιπςε δεισζείζαο απφ ην Φνξέα Τπνδνρήο
ππεξεζηαθήο αλάγθεο θαηά ηελ παξ. 2. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζσπνπαγήο
ζέζε θαηαξγείηαη κε ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζε απηνχ πνπ ηελ
θαηέρεη.

Αλ πεξηζζφηεξνη ελδηαθεξφκελνη δηεθδηθνχλ ηελ ίδηα ζέζε, πξνηηκψληαη νη εμήο (θαηά
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο):
α)

Όζνη πξνζδηφξηζαλ νη ίδηνη, εζεινληηθψο θαη εγγξάθσο, ην λνκφ θαη ηξεηο ζέζεηο
πξνηίκεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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7.

β)

Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη νη ινηπέο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 2643/1998, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.

γ)

Οη άγακνη ή ρήξνη ή δηαδεπγκέλνη γνλείο πνπ έρνπλ επηκέιεηα ηέθλσλ (αλά
αξηζκφ ηέθλσλ).

δ)

Οη έγγακνη γνλείο (θαηά αξηζκφ ηέθλσλ).

ε)

Απηνί ησλ νπνίσλ ν / ε ζχδπγφο ηνπο ζπλππεξεηεί ζηνλ ίδην λνκφ.

ζη)

Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία.

δ)

Οη έρνληεο ηε κεγαιχηεξε πξνυπεξεζία.

ε)

Οη έρνληεο ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ή ραξαθηεξηζκφ (άξηζηα, ιίαλ θαιψο θηι)
ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο βαζκίδαο.

Ο κεηαθεξφκελνο:
-

ζπλδέεηαη κε ην Φνξέα Τπνδνρήο κε ζρέζε ή ζχκβαζε θχζεο, κνξθήο,
ραξαθηεξηζκνχ θαη δηάξθεηαο φκνηαο κε απηή πνπ ηνλ ζπλέδεε κε ηελ Δηαηξία
απφ ηελ νπνία κεηαθέξζεθε,

-

θαηαηάζζεηαη ζην Φνξέα Τπνδνρήο ζε βαζκφ θαη κηζζνινγηθφ θιηκάθην
αλάινγν κε ηα ηππηθά ηνπ πξνζφληα θαη ηελ πξαγκαηηθή θαη αλαγλσξηζκέλε
πξνυπεξεζία ηνπ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο Δηαηξίεο. Ζ πξνυπεξεζία απηή
απνηειεί πξαγκαηηθή ππεξεζία γηα φια ηα δεηήκαηα ππεξεζηαθήο θαη
κηζζνινγηθήο θαηάζηαζεο. Σπρφλ πιενλάδσλ ρξφλνο απνηειεί ρξφλν δηαλπζέληα
ζην βαζκφ θαηάηαμεο,

-

δηαηεξεί ηπρφλ επηπιένλ Σαθηηθέο Μεληαίεο Απνδνρέο σο πξνζσπηθή δηαθνξά,
ζηελ νπνία ζπκςεθίδεηαη θάζε αχμεζε, κηζζνινγηθφ θιηκάθην, επίδνκα θαη ελ
γέλεη πνζφ πνπ ηπρφλ ρνξεγεζεί νπνηεδήπνηε κεηά απφ ηε κεηαθνξά,
αλεμαξηήησο ιφγνπ ή / θαη αηηίαο, κέρξη ηελ νινζρεξή εμαθάληζε ηεο
πξνζσπηθήο δηαθνξάο, θαη

-

ππάγεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηνπο θνξείο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ Φνξέα
Τπνδνρήο.

8.

Ζ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηαθνξά είλαη ππνρξεσηηθή.
Όζνη δελ παξνπζηαζηνχλ εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε
ηεο πξάμεο κεηαθνξάο ηνπο γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ζην Φνξέα Τπνδνρήο ηνπο
ζεσξείηαη φηη θαηήγγεηιαλ νη ίδηνη ηε ζχκβαζή ηνπο κε ην Φνξέα Τπνδνρήο θαη δελ
δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο.

9.

Όζνη Δξγαδφκελνη εμαθνινπζήζνπλ απαζρνινχκελνη ζε Δηαηξία ηεθκαίξεηαη ακάρεηα
φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα θάζε κεηαβνιή ζπιινγηθψλ θαη αηνκηθψλ φξσλ θαη
ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην παξφλ θεθάιαην (άξζξα 15 - 20).
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Άπθπο 17
Οξγαλόγξακκα θαη Καλνληζκόο Εζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη
Λεηηνπξγίαο
1.

Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 43 παξ. 1, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε Δηαηξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαη εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηεο, θαηαξηίδεη Οξγαλφγξακκα θαη
Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο. Απηά ηίζεληαη ζε ηζρχ κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη θαηηζρχνπλ θάζε
άιινπ. Ο Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο θαζνξίδεη θαη ηνπο
θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο φπνπ θαηαλέκεηαη ην Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ θάζε Δηαηξίαο.

2.

Αλ, ζπλεπεία ηεο ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ Οξγαλνγξάκκαηνο θαη ηνπ Καλνληζκνχ
Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο θάζε Δηαηξίαο θαηά ηελ παξ. 1, θαηαξγεζεί
νξγαληθή ζέζε Δξγαδνκέλνπ, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηάζεζήο ηνπ ζε θελή
νξγαληθή ζέζε ηεο ίδηαο Δηαηξίαο. Αλ, θαηά ηελ αλέιεγθηε θξίζε ηνχ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο, απηφ δελ ελδείθλπηαη, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ ζε
θελή νξγαληθή ζέζε άιιεο Δηαηξίαο. Αλ, θαηά ηελ αλέιεγθηε θξίζε ηνχ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο άιιεο Δηαηξίαο, απηφ δελ ελδείθλπηαη, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία
κεηαθνξάο ζε Φνξέα Τπνδνρήο ησλ παξ. 4 - 9 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, θαη’
αλάινγε εθαξκνγή. Ζ δηαδηθαζία κεηαθνξάο απηήο εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο Δηαηξίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θη απηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλνη αξηζκνί
ζην άξζξν 15.

3.

Αλ, ζπλεπεία ηεο ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ Οξγαλνγξάκκαηνο θαη ηνπ Καλνληζκνχ
Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο θάζε Δηαηξίαο θαηά ηελ παξ. 1, πξνθχςνπλ
θελέο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ δελ πιεξψζεθαλ απφ Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ ηεο ίδηαο ή
άιιεο Δηαηξίαο, απηέο ζπκπιεξψλνληαη κε πξνζσπηθφ, πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ
αληίζηνηρε Δηαηξία κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξφλνπ ή ηδηφκνξθεο έκκηζζεο εληνιήο. Σν πξνζσπηθφ απηφ επηιέγεηαη θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ άξζξσλ 18 θαη 19 ηνπ
λ. 2190/1994, ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνχ Α..Δ.Π.

4.

Ζ έθηαθηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο παξ. 2 θαη πξνζιήςεσλ ηεο παξ. 3 εθαξκφδεηαη
άπαμ, εηδηθά πξνο αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ Οξγαλνγξάκκαηνο
θαη ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο θάζε Δηαηξίαο θαηά ηελ
παξ. 1. Μεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο απηή, ζε θάζε Δηαηξία εθαξκφδεηαη ην θνηλφ
δίθαην πνπ πξνζήθεη ζηε θχζε θαη ηε κεηνρηθή ηεο ζχλζεζε.

5.

Δθφζνλ ε δηνίθεζε Δηαηξίαο δελ ζα έρεη αλαηεζεί ζε ηδησηηθφ θνξέα, ην
Οξγαλφγξακκα θαη ν Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο
κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ θαη
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Δθφζνλ ε δηνίθεζε
Δηαηξίαο αλαηεζεί ζε ηδησηηθφ θνξέα, ην Οξγαλφγξακκα θαη ν Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο
Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε απιή απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.
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Άπθπο 18
Εηδηθή, θαη’ εμαίξεζε δηαδηθαζία ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο
1.

Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 43 παξ. 1, θάζε Δηαηξία, πιελ ηεο ΓΑΗΑΟΔ πνπ εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, επηδίδεη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ζηελ πην αληηπξνζσπεπηηθή
ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξφζθιεζε ζε ζπιινγηθή
δηαπξαγκάηεπζε ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν. Ζ πξφζθιεζε απηή απνηειεί
απηνδηθαίσο θαη θαηαγγειία ησλ αθφινπζσλ ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ, φζσλ ηζρχνπλ
ζηελ θάζε Δηαηξία:
α)

Σνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ Ο..Δ. (άξζξν 13 λ. 2671/1998).

β)

Σνπ Καλνληζκνχ Ωξψλ Δξγαζίαο θαη Αλάπαπζεο Πξνζσπηθνχ Ο..Δ. (άξζξν
14 λ. 2671/1998).

γ)

Σνπ Καλνληζκνχ Γεπηεξεπνπζψλ Απνιαβψλ (ηκήκα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη
θαη ζην άξζξν 15 λ. 2671/1998).

δ)

Σσλ απφ 3.8.1993, 26.5.1995, 8.5.1996, 7.5.1997, 9.6.1999, 6.6.2000, 19.6.2002,
3.7.2002, 11.7.2003, 17.1.2005, 22.5.2006 θαη 20.7.2007, 12.3.2008 θαη
28.11.2008 Δπηρεηξεζηαθψλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Πξνζσπηθνχ
Ο..Δ.,

ε)

Σεο απφ 25/11/2008 Δπηρεηξεζηαθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο ζηελ ΔΡΓΟΔ θαη φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ πιινγηθψλ
πκβάζεσλ Δξγαζίαο πνπ έρνπλ θσδηθνπνηεζεί ζην Παξάξηεκα απηήο, θαη

ζη)

Κάζε άιιεο επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο
απφθαζεο, ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο, θαλνληζκνχ ή νξγαληζκνχ, ελ ηζρχ ζε
νηαδήπνηε Δηαηξία, ή αλαθεξφκελεο, ακέζσο ή εκκέζσο, ζε ζχκβαζε ή δηάηαμε
θαηαξγνχκελε κε ηνλ παξφληα λφκν.

2.

Όιεο νη δηαηάμεηο θαη ζπκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ζα εμαθνινπζήζνπλ
κεηαβαηηθψο λα ηζρχνπλ θαη λα εθαξκφδνληαη ζε θάζε Δηαηξία φπνπ ήδε ζήκεξα
ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη, κέρξη ηελ θαηάξηηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο
ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ λφκνπ ηεο
παξ. 5, νπφηε ζα έρνπλ θαηαξγεζεί νξηζηηθά.

3.

Αληηθείκελν ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζα είλαη ν εμνξζνινγηζκφο, ε
ηξνπνπνίεζε, ε αληηθαηάζηαζε θαη ε εθ λένπ θαηάξηηζε Γεληθνχ Καλνληζκνχ
Πξνζσπηθνχ, Καλνληζκνχ Ωξψλ Δξγαζίαο θαη Αλάπαπζεο Πξνζσπηθνχ θαη θάζε
άιινπ θαλνληζκνχ, ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο,
ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο, επηρεηξεζηαθήο πξαθηηθήο θαη εξγαζηαθήο ζπλήζεηαο ελ ηζρχ
ζε νηαδήπνηε απφ ηηο Δηαηξίεο, θαζψο θαη νηνδήπνηε άιιν ζέκα ηεζεί απφ νηνδήπνηε
απφ ηα κέξε.

4.

Ζ πην αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε θαη ε Γηνίθεζε ηεο θάζε Δηαηξίαο
ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ μερσξηζηά αλά Δηαηξία θαη νθείινπλ λα ζπλαληεζνχλ γηα πξψηε
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θνξά εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο παξ. 1. Ζ
ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε δηαξθεί θαηά κέγηζην δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ
πξψηε ζπλάληεζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο
πξφζθιεζεο ηεο παξ. 1.
5.

Αλ επηηεπρζεί θαηάξηηζε ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο ηεο παξ. 4, απηή αληηθαζηζηά φιεο ηηο δηαηάμεηο θαη ζπκβάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε παξαπάλσ πξνζεζκία παξέιζεη
άπξαθηε, νη σο άλσ εμνξζνινγηζκφο, ηξνπνπνηήζεηο, αληηθαηαζηάζεηο θαη εθ λένπ
θαηάξηηζε γίλνληαη κε λφκν.

6.

Ζ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ή ν λφκνο ηεο παξ. 5 αληηθαζηζηά θαη θαηηζρχεη θάζε
αληίζεηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο, πξσηφθνιινπ ή
πξαθηηθνχ ζπκθσλίαο, θαλνληζκνχ εξγαζίαο ή ιεηηνπξγίαο δηεπζχλζεσλ, ππεξεζηψλ,
ζπλεξγαηψλ, απφθαζεο ή πξάμεο ηεο δηνίθεζεο, άιινπ θαλνληζκνχ νπνηνπδήπνηε
αληηθεηκέλνπ, επηρεηξεζηαθήο ζπλήζεηαο ή εξγαζηαθνχ εζίκνπ, φπσο θαη θάζε άιιε,
πάζεο κνξθήο θαη είδνπο, ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο θαη πεγήο δηθαίνπ, αλεμάξηεηα απφ
ην λνκηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνηέιεζε ή θέξεηαη φηη απνηέιεζε κέξνο ηεο
ζπιινγηθήο ή θαη αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, είηε απφ ξεηή ή ζησπεξή ζπκθσλία
ησλ κεξψλ, είηε απφ ελζσκάησζε ζ’ απηήλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ησλ ξπζκίζεσλ
ζπιινγηθψλ, νκαδηθψλ ή αηνκηθψλ πεγψλ δηθαίνπ, ππφ νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή θαη
αηηηνινγία, είηε απφ επηρεηξεζηαθή ζπλήζεηα ή εξγαζηαθφ έζηκν, είηε απφ πξνζρψξεζε
ζε νπνηαδήπνηε ζπιινγηθή ξχζκηζε, είηε θαηά άιιν ηξφπν.

7.

Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνχ παξφληνο άξζξνπ απαγνξεχεηαη θάζε
κνλνκεξήο πξνζθπγή ζε νηαζδήπνηε θχζεο ππεξεζίεο ηνχ Οξγαληζκνχ Μεζνιάβεζεο
& Γηαηηεζίαο γηα ηα ζέκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

8.

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνχ παξφληνο άξζξνπ, ε αηνκηθή ζχκβαζε
θαη γεληθά ε εξγαζηαθή ζρέζε θάζε εξγαδνκέλνπ κε ηελ Δηαηξία - εξγνδφηε ηνπ ζα
δηέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην γεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, ην εθάζηνηε
Οξγαλφγξακκα θαη Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ
17, ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ή ην λφκν ηεο παξ. 5, ηηο ηπρφλ κειινληηθέο, κεηά
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ηε δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ λφκνπ ηεο παξ. 5, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο,
δηαηηεηηθέο απνθάζεηο θαη ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ηεο θάζε Δηαηξίαο θαη ηεο πην
αληηπξνζσπεπηηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, θαη ηηο αηνκηθέο
ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ θάζε Δξγαδνκέλνπ θαη ηεο Δηαηξίαο, φπσο ηπρφλ
ηξνπνπνηνχληαη θαηά ην ακέζσο επφκελν άξζξν.

9.

Ζ δηαδηθαζία ηνχ παξφληνο άξζξνπ είλαη εμαηξεηηθή θαη, κεηά απφ ηελ νινθιήξσζή
ηεο, ζηηο Δηαηξίεο ζα εθαξκφδεηαη ην θαηά λφκν πιαίζην ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο
ή / θαη δηαηηεζίαο πνπ ζα βξίζθεηαη ηφηε ζε ηζρχ.
Άπθπο 19
Λνηπά ζέκαηα

1.

ε θάζε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ή απφθιηζεο ησλ ζπκθσληψλ θάπνηαο αηνκηθήο
ζχκβαζεο απφ ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην ή ην κηζζνινγηθφ θιάδν ή ελ γέλεη ην
κηζζνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ Δξγαδνκέλνπ θαη ηεο εξγνδφηξηάο ηνπ Δηαηξίαο, ηδίσο
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αλαθνξηθά πξνο ηηο Σαθηηθέο Μεληαίεο Απνδνρέο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
ηνπ λφκνπ ηεο παξ. 5 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ ε αηνκηθή ζχκβαζε απηή
ηξνπνπνηείηαη απηνδηθαίσο θαηά ηξφπν ψζηε λα ζπλάδεη απνιχησο πξνο ην σο άλσ
κηζζνινγηθφ θιηκάθην θαη θιάδν θαη ζχζηεκα, ηδίσο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ
αηνκηθή απηή ζχκβαζε απνδνρψλ κεηνχκελσλ ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ
γεληθνχ κηζζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο θάζε Δηαηξίαο.
2.

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θάζε
ζπκβαηηθή, λφκηκε ή άιιε απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη απφ Δηαηξία ιφγσ
θαηαγγειίαο θαη ελ γέλεη κε αθνξκή ηε ιχζε πθηζηάκελεο ή κέιινπζαο λα ζπζηαζεί
ζρέζεο ή ζχκβαζεο:
-

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ, απαγνξεχεηαη λα
ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ λ. 2112/1920 θαη 3198/55 γηα ηελ απνδεκίσζε ιφγσ
θαηαγγειίαο ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.

-

ηδηφκνξθεο έκκηζζεο εληνιήο, απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ άξζξνπ
94Α ηνπ λ.δ. 3026/1954 γηα ηελ απνδεκίσζε ιφγσ θαηαγγειίαο ζχκβαζεο
ηδηφκνξθεο έκκηζζεο εληνιήο.

3.

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο δελ
νθείιεηαη θακία απνδεκίσζε, ακνηβή, πξνζαχμεζε θαη ελ γέλεη πνζφ γηα εθηφο έδξαο
εξγαζία. ε πεξίπησζε εθηφο έδξαο δηαλπθηέξεπζεο εθαξκφδεηαη ε εξγαηηθή
λνκνζεζία. Ωο εθηφο έδξαο δηαλπθηέξεπζε λνείηαη απνθιεηζηηθά ε παξακνλή εθηφο
έδξαο γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο λχθηαο (22:00΄ - 06:00΄), ρσξίο λα παξέρεηαη
εξγαζία θαηά ην ρξφλν απηφ.

4.

Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη γεληθψο θεθαιαίνπ (άξζξα 15 20) δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επζεία ή αλαινγηθή εθαξκνγή ηνχ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
2112/1920.
Άπθπο 20
Καηεπείγνλ επηηαθηηθό γεληθόηεξν δεκόζην ζπκθέξνλ θαη ξύζκηζε
γεληθώλ όξσλ εξγαζίαο

1.

Οη δηαηάμεηο ηνχ παξφληνο θεθαιαίνπ (άξζξα 15 - 20) ξπζκίδνπλ γεληθνχο φξνπο
εξγαζίαο θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηζρχνπλ, αθνινπζνχληαη θαη εμππεξεηνχλ ιφγνπο
θαηεπείγνληνο επηηαθηηθνχ γεληθφηεξνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, πνπ ζπλδέεηαη ηδίσο
κε ην πξφγξακκα εμπγίαλζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θάζε Δηαηξίαο, ηελ πξνζηαζία θαη
ηε δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ αλφξζσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ελ
γέλεη, θαη θαηηζρχνπλ θάζε αληίζεηεο ή άιιεο, γεληθήο ή εηδηθήο, δηάηαμεο, ζπκθσλίαο,
φξνπ ή ξήηξαο, λφκνπ, ή θαλνληζκνχ έρνληνο ηζρχ λφκνπ, θαλνληζηηθή ή άιιε, ή
ζπκβαηηθνχ, ή νξγαληζκνχ ή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή δηαηηεηηθήο απφθαζεο
ή ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο ή αηνκηθήο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο ή επηρεηξεζηαθήο
πξαθηηθήο ή εξγαζηαθήο ζπλήζεηαο ή άιιεο, πάζεο κνξθήο θαη είδνπο, πεγήο δηθαίνπ.

2.

Κάζε ξχζκηζε αληίζεηε, άκεζα ή έκκεζα, πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ
θαηαξγείηαη, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζεσξνχκελσλ σο εηδηθφηεξσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΣΑΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ
Άπθπο 21
ύζηαζε
1.

πληζηάηαη αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή κε ηελ επσλπκία «Ρπζκηζηηθή Αξρή
ηδεξνδξφκσλ (Ρ.Α..)» θαη έδξα ηελ Αζήλα.

2.

Ζ Ρ.Α.. είλαη αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή κε έδξα ηελ Αζήλα, απνιακβάλεη
ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη δελ
ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ θπβεξλεηηθά φξγαλα ή άιιε δηνηθεηηθή αξρή. Ζ Ρ.Α..
γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Ρ.Α.. ππνβάιιεηαη θαη’ έηνο ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο. Ζ Ρ.Α.. ελεξγεί αλεμάξηεηα
απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο, ηελ Αξρή Αζθάιεηαο
ηδεξνδξνκηθψλ Μεηαθνξψλ, ηελ Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ
Αηπρεκάησλ θαη πκβάλησλ, νπνηαδήπνηε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε, θάζε αξκφδηα
αξρή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αλάζεζε ππνρξέσζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, θαζψο θαη απφ
νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ ζπγθξνχνληαη κε
ηελ απνζηνιή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Ρ.Α..
Άπθπο 22
πγθξόηεζε

1.

Ζ Ρ.Α.. ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, θαη ηξία (3) αθφκε ηαθηηθά
κέιε, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ αλαπιεξψλεηαη απφ έλα αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο. Σα κέιε ηεο Ρ.Α.. είλαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη δηαθξίλνληαη γηα ηελ
επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζηνλ ηερληθφ,
νηθνλνκηθφ, ή λνκηθφ ηνκέα θαη απνιακβάλνπλ επξείαο θνηλσληθήο απνδνρήο.

2.

Σα κέιε ηεο Ρ.Α.. επηιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, χζηεξα
απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαη γλψκε ηεο
Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη σο
Πξφεδξνο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο Ρ.Α.. δχν απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηεο. Ο δηνξηζκφο
φισλ ησλ κειψλ ηεο Ρ.Α.. δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη
ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο.

3.

Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φια ηα κέιε ηεο Ρ.Α.. απνιαχνπλ
ιεηηνπξγηθήο θαη πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο.

4.

Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Ρ.Α.. είλαη πεληαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κία κφλν
θνξά.
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5.

Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο Ρ.Α.. είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο.

6.

Ο Πξφεδξνο ηεο Ρ.Α.. πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη δηεπζχλεη ην έξγν ηεο.
Σα θαζήθνληα ηνπ Αληηπξνέδξνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε Ρ.Α..
Άπθπο 23
Αζπκβίβαζηα -Τπνρξεώζεηο ησλ κειώλ ηεο Ρ.Α..

1.

Σα κέιε ηεο Ρ.Α.. δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ ζέζε ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ζηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηφ θνξείο θαη λνκηθά
πξφζσπα, ζην Γηαρεηξηζηή ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο, ζηελ Αξρή Αζθάιεηαο
ηδεξνδξνκηθψλ Μεηαθνξψλ, ζηελ Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ
Αηπρεκάησλ θαη πκβάλησλ, ή ζε νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
αλάζεζε ππνρξέσζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο (ΤΓΤ), νχηε λα θαηέρνπλ ζέζε ζε
νπνηαδήπνηε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε ή λα ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαηφ ηεο ή λα
έρνπλ άκεζν ή έκκεζν πξνζπνξηζκφ νπνηνπδήπνηε νθέινπο απφ ππεξεζίεο
ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ή απφ ηξίηνπο, πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζεηεία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα δχν (2)
επφκελα έηε απφ ηε ιήμε ηεο.
Αλ ηα κέιε ηεο Ρ.Α.. θαηέρνπλ εηαηξηθά κεξίδηα ή κεηνρέο ζηνλ Γηαρεηξηζηή
ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε ή
άιιε επηρείξεζε ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, πνπ έρνπλ απνθηήζεη
απφ θιεξνλνκηθή δηαδνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, νθείινπλ λα ππνβάινπλ
ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ δήισζε, κε ηελ νπνία
αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απέρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο απφ ηελ
ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο
θαη ειέγρνπ ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ κέρξη ην ρξφλν ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπο.

2.

Γηα θάζε παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφληα λφκν, ηα
κέιε ηεο Ρ.Α.. ππέρνπλ πεηζαξρηθή επζχλε Σελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ
πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ θηλεί ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα
ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηα ινηπά κέιε ηεο Ρ.Α...

3.

Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ηεο Ρ.Α.. απνηειείηαη απφ έλαλ Αληηπξφεδξν ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, σο πξφεδξν, έλαλ Αξενπαγίηε θαη ηξεηο Καζεγεηέο
Α.Δ.Η. κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ην δίθαην. Υξέε γξακκαηέα ηνπ ζπκβνπιίνπ εθηειεί
ππάιιεινο ηεο Ρ.Α... Ο πξφεδξνο, ηα κέιε θαη ν γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ
νξίδνληαη κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο. Γηα ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ είλαη
δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί απαηηείηαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ αλψηαηνπ δηθαζηηθνχ
ζπκβνπιίνπ. Σν ζπκβνχιην ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ηξηεηή ζεηεία. Ζ ακνηβή ηνπ πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ
γξακκαηέα ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Κάζε ιεπηνκέξεηα
ζρεηηθά κε ηελ πεηζαξρηθή επζχλε ησλ κειψλ ηεο Ρ.Α.. θαη ηελ πεηζαξρηθή
δηαδηθαζία ξπζκίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Ρ.Α..
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4.

Ζ παξάβαζε ηεο απαγφξεπζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα έθπησζε ηνπ πξνζψπνπ απφ ηε
ζέζε πνπ θαηέρεη ζηε Ρ.Α... Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο έθπησζεο θηλείηαη ε πεηζαξρηθή
δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ
θαηά ηα σο άλσ έθπησζε δελ απνθιείεη ηελ πνηληθή ή αζηηθή επζχλε ηνπο, ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

5.

Οη ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνί ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη
πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο ζπδχγνπο ησλ εθεί αλαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ηνπο
ζπγγελείο ηνπο εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο κέρξη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ.

6.

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηα κέιε ηεο Ρ.Α.. έρνπλ ππνρξέσζε
ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο. Σα κέιε ηεο Ρ.Α..
ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο ερεκχζεηαο γηα ηέζζεξα έηε κεηά ηελ
εθνχζηα ή αθνχζηα απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Ρ.Α..

7.

Σα κέιε ηεο Ρ.Α.. ππνβάιινπλ θαη’ έηνο ζηελ Δηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ηελ,
πξνβιεπφκελε απφ ην λ. 3213/2003 (ΦΔΚ Α΄ 309), φπσο ηζρχεη δήισζε πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο.
Άπθπο 24
Έιιεηςε - Έθπησζε –Αλαζηνιή Μειώλ

1.

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο θελσζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζέζε κέινπο,
δηνξίδεηαη λέν κέινο, εθαξκνδφκελεο αλαιφγσο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.
2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 54), γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ απνρψξεζε.

2.

Σα κέιε ηεο Ρ.Α.. εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ηε ζέζε ηνπο αλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη θψιπκα δηνξηζκνχ
ζε ζέζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ ή έθπησζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα.

3.

Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο αλαζηέιιεηαη αλ εθδνζεί ακεηάθιεην παξαπεκπηηθφ βνχιεπκα
γηα αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη θψιπκα δηνξηζκνχ ζε ζέζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ ή
έθπησζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα
θαη κέρξη λα εθδνζεί ακεηάθιεηε αζσσηηθή απφθαζε. Αλ αλαζηαιεί ε ηδηφηεηα κέινπο
δηνξίδεηαη λέν κέινο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ ζεηεία
ηνπ λένπ κέινπο δηαξθεί θαηά ην ρξφλν αλαζηνιήο.
Άπθπο 25
Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε Μειώλ

1.

Οη απνδνρέο ησλ κειψλ ηεο Ρ.Α.. θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη
βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Ρ.Α..
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2.

Ο Πξφεδξνο ή Αληηπξφεδξνο πνπ πξνέξρεηαη απφ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πιελ
εθείλσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο λφκνπ, επαλέξρεηαη απηνδηθαίσο, κεηά
ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, ζηε ζέζε πνπ θαηείρε πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ. Δθφζνλ είλαη
κέινο ΓΔΠ ή ΔΠ ΑΔΗ, ρνξεγείηαη άδεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ζηε Ρ.Α..,
θαηά ην άξζξν 17 παξ. 4 πεξ. α΄ ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ Α΄ 87).

3.

Ζ ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ ή Αληηπξνέδξνπ ζηε Ρ.Α.. ινγίδεηαη σο πξαγκαηηθή ππεξεζία
γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο δελ δηαθφπηεηαη ε βαζκνινγηθή θαη ε
κηζζνινγηθή ηνπ εμέιημε. Αλ ε ζέζε πνπ θαηείρε ή ζηελ νπνία έρεη εμειηρζεί δελ είλαη
θελή ή έρεη θαηαξγεζεί, επαλέξρεηαη ζε νκνηφβαζκε πξνζσξηλή ζέζε ηνπ θιάδνπ ηνπ,
πνπ ζπληζηάηαη απηνδηθαίσο θαη θαηαξγείηαη κε ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηνλ θνξέα.

4.

Μέινο ηεο Ρ.Α.., ππαγφκελν ζηνλ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο
ηνπ πξναρζεί, κε αίηεζή ηνπ ζηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη, ζην βαζκφ ηνπ
Γηεπζπληή ή ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, επηζηξέθεη ζηελ ππεξεζία ηνπ θαη ν δηνξηζκφο
ηνπ σο κέινπο ηεο Ρ.Α.. αλαθαιείηαη απηνδίθαηα.
Άπθπο 26
ύλζεζε – πλεδξηάζεηο –Λεηηνπξγία - Απνθάζεηο ηεο Ρ.Α..

1.

Ζ Ρ.Α.. ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο ή θαη εθηφο απηήο, αλ ηνχην έρεη νξηζηεί
πξνεγνπκέλσο, ηαθηηθψο κελ ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην κήλα θαη εθηάθησο φηαλ
δεηεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο. Ζ Ρ.Α.. ζπλεδξηάδεη λνκίκσο, εθφζνλ κεηέρνπλ ζηε
ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ή, απνπζηάδνληνο απηνχ ν Αληηπξφεδξνο θαη ηξία (3)
ηνπιάρηζηνλ κέιε (απαξηία). Ζ απαξηία πξέπεη λα ππάξρεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλεδξίαζεο. Αλ, θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, δηαπηζησζεί έιιεηςε απαξηίαο, ε
Ρ.Α.. θαιείηαη εθ λένπ ζε ζπλεδξίαζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ην λσξίηεξν ζε
είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο, κε ηελ ίδηα εκεξήζηα δηάηαμε. Καηά ηε ζπλεδξίαζε απηή,
ππάξρεη απαξηία αλ κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ν Πξφεδξνο ή, απνπζηάδνληνο απηνχ ν
Αληηπξφεδξνο θαη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε. Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Ρ.Α.. δελ κπνξνχλ
λα απνπζηάδνπλ αδηθαηνιφγεηα γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3), θαηά ζεηξά,
ζπλεδξηάζεηο. Ζ Ρ.Α.. κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, φρη φκσο πέξα απφ έλα ηξίκελν, αλ
θάπνηα απφ ηα κέιε ηεο εθιείςνπλ ή απνρσξήζνπλ γηα νπνηνηδήπνηε ιφγν ή
απνιέζνπλ ηελ ηδηφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο νξίζηεθαλ, εθφζνλ, θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο
ηεο, ηα ινηπά κέιε επαξθνχλ ψζηε λα ππάξρεη απαξηία.

2.

Ο Πξφεδξνο ηεο Ρ.Α.. θαζνξίδεη ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ησλ ζπλεδξηάζεσλ
θαη θαιεί ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ. Ζ πξφζθιεζε ε
νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, γλσζηνπνηείηαη, απφ ηνλ Πξφεδξν, ζηα
κέιε ηεο Ρ.Α.. ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε, κπνξεί
δε λα γίλεη θαη κε ηειεθψλεκα, ηειεγξάθεκα, ηειενκνηνηππία ή άιιν πξφζθνξν κέζν,
εθφζνλ ην γεγνλφο ηνχην απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή ζεκείσζε ζε εηδηθφ βηβιίν, ε
νπνία πξέπεη λα θέξεη ρξνλνινγία θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έθαλε ηελ
πξφζθιεζε. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί, ζε πεξίπησζε θαηεπείγνληνο, λα ζπληκεζεί, ε
πξφζθιεζε φκσο, ηφηε, πξέπεη λα είλαη έγγξαθε θαη λα βεβαηψλνληαη ζε απηήλ νη
ιφγνη πνπ θαηέζηεζαλ ηε ζχληκεζε αλαγθαία. Πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηεο Ρ.Α.. δελ
απαηηείηαη φηαλ νη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη ζε εκεξνκελίεο ηαθηέο, πνπ νξίδνληαη κε
απφθαζή ηεο, ε νπνία θαη γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο.
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Πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, επίζεο, φηαλ κέινο ηεο Ρ.Α.. έρεη δειψζεη, πξηλ απφ ηε
ζπλεδξίαζε, θψιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηήλ, ή φηαλ ην θψιπκα ηνχην είλαη γλσζηφ
ζηνλ πξφεδξν ηεο Ρ.Α..
3.

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Ρ.Α.. θαινχληαη πξνο αλαπιήξσζε απφλησλ ή
θσιπφκελσλ κειψλ ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί λα αλαπιεξψλνπλ.

4.

Αλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε απνπζηάζεη ηαθηηθφ κέινο ηεο Ρ.Α.. ην νπνίν δελ είρε
πξνζθιεζεί, ε ζπλεδξίαζε είλαη παξάλνκε. Σν ίδην ηζρχεη αθφκε θαη αλ, αλη` απηνχ,
είρε κεηάζρεη ην αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. Αλ ππήξμαλ πιεκκέιεηεο σο πξνο
ηελ θιήηεπζε κέινπο, ε Ρ.Α.. ζπλεδξηάδεη λνκίκσο αλ απηφ είλαη παξφλ θαη δελ
αληηιέγεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο.

5.

Ζ λνκηκφηεηα ηεο ζχλζεζεο ηεο Ρ.Α.. δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηπρφλ ελαιιαγή ησλ
κεηερφλησλ κειψλ ζε δηαδνρηθέο ζπλεδξηάζεηο.

6.

Μέιε ηεο Ρ.Α.. ηα νπνία είλαη ζχδπγνη ή ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζπγγέλεηα έσο
θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο, δελ επηηξέπεηαη λα κεηάζρνπλ ζηελ ίδηα
ζπλεδξίαζε.

7.

Ζ ζχγθιεζε ηεο Ρ.Α.. πξνο ζπλεδξίαζε είλαη ππνρξεσηηθή αλ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ
ηαθηηθά κέιε ηεο ην δεηήζνπλ εγγξάθσο απφ ηνλ Πξφεδξν, πξνζδηνξίδνληαο θαη πξνο
ζπδήηεζε ζέκα.

8.

Ζ εκεξήζηα δηάηαμε ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Ρ.Α.. ν νπνίνο ιακβάλεη πξνο
ηνχην ππφςε ηνπ θαη απφςεηο πνπ ηπρφλ δηαηππψλνληαη απφ κέιε ηεο Ρ.Α.. Υξέε
εηζεγεηή αζθεί ν Πξφεδξνο ή άιιν κέινο, πνπ ην νξίδεη απηφο.

9.

Αληηθείκελν ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη κφλν ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε. Καη’ εμαίξεζε, κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ θαη ζέκαηα πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλ είλαη παξφληα φια ηα ηαθηηθά κέιε θαη
ζπκθσλνχλ γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο.

10.

Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Ρ.Α.. είλαη κπζηηθέο. Ζ θαηά ηε ζπδήηεζε παξνπζία άιισλ
πξνζψπσλ, πιελ ησλ κειψλ, δελ επηηξέπεηαη. Ζ Ρ.Α.., φκσο, κπνξεί λα θαιέζεη, πξνο
παξνρή πιεξνθνξηψλ ή πξνζαγσγή ζηνηρείσλ, ππεξεζηαθά ή άιια πξφζσπα, ηα νπνία
θαη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο.

11.

Ο Πξφεδξνο ηεο Ρ.Α.. θεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ, δηεπζχλεη
ηηο εξγαζίεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
Ρ.Α..

12.

Οη απνθάζεηο ηεο Ρ.Α.. ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ
κειψλ. ε θάζε πεξίπησζε, αλ ππάξμεη ηζνςεθία, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ,
Σν κέινο πνπ απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία ή δίδεη ιεπθή ςήθν ζεσξείηαη απφλ.

13.

Αλ ε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο δηαξθεί πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπλεδξηάζεηο, ε απφθαζε
ιακβάλεηαη απφ ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε, αθνχ
πξνεγνπκέλσο, ηα κέιε πνπ δελ κεηείραλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο,
ελεκεξσζνχλ πιήξσο σο πξνο ηα νπζηψδε ζεκεία ησλ θαη` απηέο ζπδεηήζεσλ. Ζ
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ελεκέξσζε πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ δήισζε ησλ κειψλ απηψλ, ε νπνία θαη
θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά.
14.

Ζ ςεθνθνξία είλαη θαλεξή.

15.

Οη απνθάζεηο ηεο Ρ.Α.. πξέπεη λα είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλεο θαη θαηαρσξίδνληαη ζε
ηδηαίηεξν βηβιίν. Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο θαηαρψξηζεο απηήο, αλαθνηλψλνληαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, εθηφο αλ αθνξνχλ ηελ εζληθή άκπλα ή ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο,
θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ζ Ρ.Α.. δελ
απνθαιχπηεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, πνπ θαιχπηεηαη απφ ην επαγγεικαηηθφ
απφξξεην, θαη ηδηαίηεξα ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ζρέζεηο ε ηα ζηνηρεία θφζηνπο ηνπο. Ζ ππνρξέσζε απηή ηεο
Ρ.Α.. δελ ζίγεη ην δηθαίσκά ηεο λα πξνβαίλεη ζε απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε
απνθάιπςε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη λα γίλεηαη κε
ζπλεθηίκεζε ησλ λφκηκσλ ζπκθεξφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ ηνπο. Οη απνθάζεηο ηεο Ρ.Α.. πξνζβάιινληαη κε
πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.

16.

Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Ρ.Α.. ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ, ζην νπνίν κλεκνλεχνληαη,
ηδίσο, ηα νλφκαηα θαη ε ηδηφηεηα ησλ παξηζηάκελσλ κειψλ, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο
ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ κε ζπλνπηηθή αιιά πεξηεθηηθή αλαθνξά ζην
πεξηερφκελφ ηνπο, ε κνξθή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη νη απνθάζεηο
πνπ ιήθζεθαλ.

17.

ην πξαθηηθφ θαηαρσξίδνληαη νη γλψκεο ησλ κειψλ πνπ κεηνςήθεζαλ θαη ηα νλφκαηα
ηνχησλ.

18.

Αλ πξφθεηηαη γηα ζπλεδξίαζε ηεο Ρ.Α.. πξνο δηαηχπσζε απιήο γλψκεο, ζην νηθείν
πξαθηηθφ θαηαρσξίδνληαη ππνρξεσηηθψο φιεο νη επί κέξνπο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθαλ
θαη ηέζεθαλ ζε ςεθνθνξία.

19.

Σν πξαθηηθφ ζπληάζζεηαη απφ ην κέινο πνπ επηθνξηίδεηαη κε ην θαζήθνλ απηφ απφ ηνλ
Πξφεδξν θαη επηθπξψλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν. Σα ηεξνχκελα θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο
πξαθηηθά, θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ ππνζέζεσλ, πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ απφ ηελ Ρ.Α..
είλαη πξνζηηά ζηνπο άκεζα ελδηαθεξνκέλνπο, εθηφο θαη εάλ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ
ραξαθηήξα.

20.

Ζ ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ θαη, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο, ηνπ ηνπ
Αληηπξνέδξνπ, αξθεί γηα ηε λφκηκε ππφζηαζε θάζε πξάμεο ηεο Ρ.Α..

21.

Σα κέιε ηεο Ρ.Α.. θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ελεξγνχλ ζπιινγηθά. Με
απφθαζε ηεο Ρ.Α.. αλαηίζεληαη ζηνλ Πξφεδξν ή ζε άιια κέιε ηεο ή ππάιιειφ ηεο
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα δηνίθεζεο ή θαη δηαρείξηζεο. Οκνίσο κπνξεί λα
κεηαβηβάδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ή ζε άιια κέιε ηεο ε αξκνδηφηεηα έθδνζεο αηνκηθψλ
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Ζ ζρεηηθή αξκνδηφηεηα κπνξεί λα αζθείηαη παξάιιεια θαη απφ
ηε Ρ.Α.. δξψληαο ζπιινγηθά.

22.

Ζ Ρ.Α.. εθπξνζσπείηαη έλαληη ηξίησλ, δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο, απφ ηνλ Πξφεδξφ
ηεο θαη φηαλ απηφο θσιχεηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ
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ηειεπηαίνπ, ε Ρ.Α.. νξίδεη κε απφθαζή ηεο ην κέινο, πνπ ζα ηελ εθπξνζσπεί γηα
ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή ελέξγεηα ή θαηεγνξία πξάμεσλ ή ελεξγεηψλ.
23.

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2690/1999 (ΦΔΚ Α΄ 45), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη.
Άπθπο 27
Αξκνδηόηεηεο ηεο Ρ.Α..

Ζ Ρ.Α.. είλαη ν ξπζκηζηηθφο θνξέαο γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα, θαη
έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
1.

Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ εθάζηνηε επηθπιάζζεη ε ειιεληθή θαη επξσπατθή
λνκνζεζία γηα ην ξπζκηζηηθφ θνξέα ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο απηεπαγγέιησο ή
θαηφπηλ πξνζθπγήο. Δπνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηδεξνδξνκηθήο αγνξάο, ηελ ηήξεζε
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Δπηπιένλ, παξαθνινπζεί
ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ
ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ,
εμαζθαιίδεη ηε δίθαηε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο αληηκεηψπηζε πάλησλ, ιακβάλεη ηα
αλαγθαία κέηξα θαη εθδίδεη ηηο απαηηνχκελεο εθηειεζηέο πξάμεηο. Γηελεξγεί ειέγρνπο
θαηφπηλ πξνζθπγψλ ή θαη απηεπαγγέιησο γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο.
Δάλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ε Ρ.Α.. ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, θαη κπνξεί
λα δεηεί ηε ζπλδξνκή ηεο.

2.

Απνθαζίδεη επί αλαθνξψλ, θαηαγγειηψλ θαη πξνζθπγψλ αηηνχλησλ (φπσο απηνί
νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 41/2005), πνπ, ελδερνκέλσο, έρνπλ
ππνζηεί άδηθε ή δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ή έρνπλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν
αδηθεζεί, ηδηαηηέξσο ελαληίνλ απνθάζεσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή ππνδνκήο, ηδίσο, ζρεηηθά
κε:
α)

ηε Γήισζε Γηθηχνπ,

β)

ηα θξηηήξηα πνπ απηή πεξηέρεη,

γ)

ηε δηαδηθαζία θαηαλνκήο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο,

δ)

ην θαζεζηψο ρξέσζεο,

ε)

ην επίπεδν ή ηε δηάξζξσζε ησλ ηειψλ ππνδνκήο πνπ απαηηνχληαη ή κπνξεί λα
απαηηνχληαη λα θαηαβιεζνχλ,

ζη)

ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ π.δ. 41/2005,

δ)

ηηο ζπκθσλίεο-πιαίζην, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε 17 ηνπ άξζξνπ 2
θαη ζην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 41/2005.
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3.

Δμαζθαιίδεη φηη ηα ηέιε πνπ επηβάιινληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ππνδνκήο ζπκθσλνχλ
κε ην θεθάιαην VI ηνπ π.δ. 41/2005 θαη δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο.

4.

Δπηβιέπεη, ππνρξεσηηθά, ηε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ αηηνχλησλ (φπσο απηνί
νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 41/2005) θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή
Τπνδνκήο ζρεηηθά κε ην επίπεδν ησλ ηειψλ ρξήζεσο ηεο ππνδνκήο.

5.

Έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην Γηαρεηξηζηή ππνδνκήο, ηνπο
αηηνχληεο θαη ηπρφλ ηξίηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη, νη νπνίεο πξέπεη λα παξέρνληαη ρσξίο
άζθνπε θαζπζηέξεζε.

6.

Απνθαζίδεη επί ησλ πξνζθπγψλ γηα φια ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο, εληφο
πξνζεζκίαο ην πνιχ δχν κελψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ζ’ απηήλ φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ,
θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα δηνξζψλεηαη ε θαηάζηαζε.

7.

Παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηε ζηδεξνδξνκηθή αγνξά, θαη κπνξεί λα απνθαζίδεη
απηεπαγγέιησο ηε ιήςε κέηξσλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη πηζαλέο δπζκελείο εμειίμεηο.
Κάζε απφθαζή ηεο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο απνδέθηεο ηεο θαη ππφθεηηαη ζηα έλδηθα
κέζα πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία.

8.

Υνξεγεί άδεηεο ζε ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο αλαθαιεί, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 41/2005.

9.

Δπεμεξγάδεηαη θαη πξνηείλεη θαλνληζηηθφ πιαίζην ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα φια ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο.

10.

πληάζζεη θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ζπλαξκφδηα ππνπξγεία γηα ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ηεο.

11.

Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1371 (ΔΔ L315/14 ηεο 3.12.07) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ,
ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
επηβαηψλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα κε ηα νπνία
εμαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ επηβαηψλ.

12.

Δμεηάδεη θαηαγγειίεο επηβαηψλ γηα παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (EK)
αξηζ. 1371 (ΔΔ L315/14 ηεο 3.12.07) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο
ησλ επηβαηψλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ. Έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο
απφ ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, πσιεηέο εηζηηεξίσλ, ππεχζπλνπο ζηαζκψλ, ηνλ
επηβάηε θαη ηπρφλ ηξίηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη πξνο εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζαο
θαηαγγειίαο.

13.

Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαηέζεθαλ ζην Δζληθφ πκβνχιην ηδεξνδξφκσλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 5 θαη 6 ηνπ π.δ. 149/2009 (ΦΔΚ Α΄ 192).

14.

Δγθξίλεη ηηο ζπκθσλίεο–πιαίζην, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε 17 ηνπ άξζξνπ
2 θαη ζην άξζξν 25 ηνπ π.δ. 41/2005.
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15.

Δμεηάδεη ηηο πξνζθπγέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 21 ηεο Οδεγίαο 2008/57/ΔΚ
(ΔΔ L191/1 ηεο 18.7.2008) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
17εο Ηνπλίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θνηλνηηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ
ζπζηήκαηνο.

16.

Αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο ησλ άιισλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ., φζνλ αθνξά ην έξγν ηνπο θαζψο θαη ηηο αξρέο θαη πξαθηηθέο
πνπ εθαξκφδεη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ν
ζπληνληζκφο ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ησλ Ρπζκηζηηθψλ
θνξέσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

17.

Απεπζχλεη νδεγίεο ή ζπζηάζεηο θαη επηβάιιεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άπθπο 28
Πόξνη-Οηθνλνκηθή Δηαρείξηζε

1.

Οη αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Ρ.Α.. πηζηψζεηο εγγξάθνληαη ππφ ίδην θνξέα ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Σνλ
πξνυπνινγηζκφ θνηλνπνηεί ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ν Πξφεδξνο ηεο Ρ.Α.., ν
νπνίνο είλαη θαη δηαηάθηεο ησλ δαπαλψλ ηεο. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο εθθαζαξίδνληαη απφ
ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Τ.Γ..Δ.).

2.

Ζ Ρ.Α.. έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ινγαξηαζκνχο θαη αξρεία, ζηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη λα δεκνζηεχεη ηζνινγηζκφ.

3.

Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ γίλεηαη απφ δχν (2) νξθσηνχο ειεγθηέο. Σα ζηνηρεία απηά θαη νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη ζε δχν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο επξείαο
θπθινθνξίαο θαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σα ζηνηρεία απηά θαη ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ επφκελνπ έηνπο ππνβάιινληαη ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο. Ζ Ρ.Α.. ππφθεηηαη ζηνλ
πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Άπθπο 29
Πξνζσπηθό ηεο Ρ.Α..

1.

Ζ Ρ.Α.. έρεη ίδην πξνζσπηθφ. Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Ρ.Α.. ζπληζηψληαη ζπλνιηθά έσο
πελήληα (50) ζέζεηο πξνζσπηθνχ, απφ ηηο νπνίεο έσο είθνζη (20) είλαη ζέζεηο ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ, έσο εηθνζηνθηψ (28) είλαη ζέζεηο
Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξφλνπ, κία (1) ζέζε δηθεγφξνπ κε έκκηζζε εληνιή θαη κία (1) ζέζε Ννκηθνχ
πκβνχινπ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ θαη ε δηάθξηζή ηνπ ζε
επηκέξνπο θαηεγνξίεο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο
Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο, εάλ νη αλάγθεο ηεο Ρ.Α.. ην απαηηνχλ. Ωο πξνζφληα
πξφζιεςεο, γηα κελ ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ νξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην π.δ.
50/2001 (ΦΔΚ Α΄ 39) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, γηα δε ην Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ
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Πξνζσπηθφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 25 παξ. 2 ηνπ λ. 1943/1991 (ΦΔΚ Α΄ 50) κε
επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Ρ.Α..
Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηεο Ρ.Α.. πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ
πξνθήξπμε πνπ εθδίδεη ην Α..Δ.Π. ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή κε
ην Α..Δ.Π. εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
2.

Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ Τπνπξγψλ θαηφπηλ εηζήγεζεο
ηεο Ρ.Α.. θαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, είλαη δπλαηφλ λα απνζπψληαη
γηα ζπγθεθξηκέλν θαη απφ ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξνζδηνξηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα,
ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηε δηεηία, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα κία (1) αθφκε δηεηία,
ζηελ Ρ.Α.. ππάιιεινη απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο, λ.π.δ.δ. ή Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ
θαη λ.π.η.δ. ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πξνο θάιπςε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ ηεο
Ρ.Α.., θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
θνξέαο απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ν ππάιιεινο δελ είλαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θνξέαο ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ επνπηεχεηαη απφ απηφ, ν
Γηαρεηξηζηήο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο, ε Αξρή Αζθάιεηαο ηδεξνδξνκηθψλ
Μεηαθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ Αηπρεκάησλ θαη πκβάλησλ,
ή νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αλάζεζε ππνρξέσζεο δεκφζηαο
ππεξεζίαο (ΤΓΤ), θαζψο θαη φηη ν ππάιιεινο δελ θαηέρεη ζέζε ζε νπνηαδήπνηε
ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε, νχηε ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαηφ ηεο, νχηε έρεη άκεζν ή
έκκεζν πξνζπνξηζκφ νπνηνπδήπνηε νθέινπο απφ ππεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ
επηρεηξήζεσλ ή απφ ηξίηνπο, πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Γηα
ηελ απφζπαζε ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ, αλαγθαία είλαη ε εκπεηξία ηνπο ζε
αληηθείκελν ζπλαθέο πξνο απηφ ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζηελ Ρ.Α.. Ζ απφζπαζε ησλ
αλσηέξσ ππαιιήισλ δχλαηαη λα δηαθφπηεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Ρ.Α.. Ζ κηζζνδνζία ησλ
απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ γίλεηαη απφ ηνλ θνξέα απφ ηνλ νπνίν πξνέξρνληαη.

3.

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε
αξκφδηνπ Yπνπξγνχ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Ρ.Α.., κεηά απφ αίηεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ, είλαη δπλαηφλ λα κεηαηάζζνληαη ζε πθηζηάκελεο θελέο ζέζεηο
ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, ππάιιεινη ζηελ
Ρ.Α.. απφ άιιεο ππεξεζίεο, λ.π.δ.δ. ή ΟΣ.Α Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαη λ.π.η.δ. ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάηαμε ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ
είλαη ε πξνυπεξεζία ηνπο ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηφ ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζηελ
Ρ.Α... Όζνη εθ ησλ κεηαηαζζνκέλσλ ππαιιήισλ, ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ, έρνπλ
πξνυπεξεζία ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο Ρ.Α.. γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε
κπνξνχλ λα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο πξντζηακέλσλ.

4.

Οη ζέζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηαλέκνληαη θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο σο
εμήο:
Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ): Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ ζέζεηο
ηξεηο (3).
Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ): Κιάδνο ΠΔ Μεραληθνχ, ζέζεηο επηά (7).
Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ): Κιάδνο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, ζέζεηο ηξεηο (3).
Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο (ΣΔ): Κιάδνο ΣΔ Κιάδνο ΣΔ2 Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ,
ζέζεηο ηέζζεξηο (4).
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Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΓΔ): Κιάδνο ΓΔ, ζέζεηο δχν (2).
Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΤΔ): Κιάδνο ΤΔ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ζέζε κία (1).
5.

Οη ζέζεηο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαηαλέκνληαη σο εμήο:
νθηψ (8) ζέζεηο δηπισκαηνχρσλ κεραλνιφγσλ κεραληθψλ,
επηά (7) ζέζεηο δηπισκαηνχρσλ πνιηηηθψλ κεραληθψλ-ζπγθνηλσληνιφγσλ,
επηά (7) ζέζεηο δηπισκαηνχρσλ ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ, θαη
έμη (6) ζέζεηο πηπρηνχρσλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ή δεκφζηαο δηνίθεζεο.

6.

Ο Ννκηθφο χκβνπινο πξέπεη λα είλαη δηθεγφξνο παξ’ Αξείσ Πάγσ, θάηνρνο
ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζην δηνηθεηηθφ ή ζην εκπνξηθφ δίθαην θαη
κε δεθαπεληαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζπλνιηθά.

7.

Οη απνδνρέο θαη νη πξφζζεηεο απνιαβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Ρ.Α..
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζπαζκέλσλ) θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
Άπθπο 30
Καλνληζκόο Εζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Δηαρείξηζεο

1.

Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, χζηεξα
απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.., ζεζπίδεηαη ν Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη
Γηαρείξηζεο. Με ηνλ Καλνληζκφ ξπζκίδνληαη:
α)

ε εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Ρ.Α..,

β)

ν αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ηεο ζέζεσλ θαη ε δηάθξηζή ηνπο ζε θαηεγνξίεο
πξνζσπηθνχ, φπσο ηαθηηθφ ή εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη θιάδνπο,

γ)

ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηεο θαη

δ)

θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Ρ.Α.. θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.

2.

Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο
Ρ.Α.. ν Πξφεδξνο ηεο Ρ.Α.. νξίδεηαη σο δηαηάθηεο θαη ππφινγνο, κπνξεί λα εθδίδεη
ρξεκαηηθά εληάικαηα θαη λα δηαρεηξίδεηαη ην ινγαξηαζκφ ηεο Ρ.Α.., λα ζπλάπηεη
ζπκβάζεηο θαη λα απνθαζίδεη γηα ηελ αλάζεζε πξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.

3.

Ζ Ρ.Α.. δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζηελ αλάζεζε κειεηψλ, έξγσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
πξνκεζεηψλ, γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ ζχλαςε θαη πινπνίεζε
ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ δηέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Γηθαίνπ
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ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη
Γηαρείξηζήο ηεο.
4.

Ζ Ρ.Α.. δηαηεξεί ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα θαη ηειεθσληθή γξακκή γηα ηελ
ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Σφζν ε ηζηνζειίδα φζν θαη ε
ηειεθσληθή γξακκή ζα δεκνζηνπνηνχληαη κε ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ, φπσο ελδεηθηηθά, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά θαη θπιιάδηα ηνπ
Τπνπξγείνπ.
Άπθπο 31
Πξνζζήθε θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ

1.

Ζ πεξίπησζε 21 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 41/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«21. Φνξέαο Υνξήγεζεο ηεο Άδεηαο: Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή ηδεξνδξφκσλ, ζηελ νπνία
αλαηίζεηαη ε έθδνζε ησλ αδεηψλ ζηδεξνδξνκηθήο επηρείξεζεο.»

2.

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ π.δ. 41/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1.

3.

Ωο Ρπζκηζηηθφο Φνξέαο νξίδεηαη ε Ρπζκηζηηθή Αξρή ηδεξνδξφκσλ».

Πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 47Α ζην π.δ. 41/2005 σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 47Α
Πνηληθέο Κπξψζεηο
1.

Όπνηνο ρξεζηκνπνηεί ηελ Δζληθή ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή ρσξίο ηελ άδεηα ηεο
πεξίπησζεο 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ
έμη (6) κελψλ.

2.

Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη θαη ηε δήκεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ ηέιεζε ηεο παξάβαζεο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ.

4.

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47Α ηνπ π.δ. 41/2005 πνπ πξνζηίζεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν ηίζεληαη ζε ηζρχ δψδεθα (12) κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Ρ.Α.. Ζ έλαξμε εθαξκνγήο δχλαηαη λα παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα δηάζηεκα κέρξη δψδεθα (12)
αθφκε κελψλ»

5.

Πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 47Β ζην π.δ. 41/2005 σο αθνινχζσο:
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«Άξζξν 47Β
Γηνηθεηηθέο Κπξψζεηο
1.

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
ή ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, ησλ
ζπζηάζεσλ γηα ζπκκφξθσζε ηεο Ρ.Α.., θαη ησλ φξσλ ησλ αδεηψλ πνπ
ρνξεγνχληαη, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ή κε πξνζήθνπζαο παξνρήο
πιεξνθνξηψλ ζε ζρεηηθφ αίηεκά ηεο, ε Ρ.Α.. δχλαηαη, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε
απφθαζή ηεο θαη χζηεξα απφ πξνεγνχκελε θιήζε γηα παξνρή εμεγήζεσλ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ, λα επηβάιεη ζην ππαίηην λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, ζσξεπηηθά
ή δηαδεπθηηθά, ηηο παξαθάησ θπξψζεηο:
α)

ζχζηαζε γηα ζπκκφξθσζε ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηεο λνκνζεζίαο κε
πξνεηδνπνίεζε επηβνιήο θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο θαη/ή

β)

πξφζηηκν απφ 15.000 επξψ έσο ην 15% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ
ππαίηηνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα ή ηελ πξνεγνχκελε ηεο παξάβαζεο ρξήζε.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ ιακβάλεηαη ππφςε, κεηά άιισλ, ε
θχζε, ε ζνβαξφηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο.

2.

Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΚΔΓΔ.

3.

ε πεξηπηψζεηο ζπζηεκαηηθήο θαη θαη’ επαλάιεςε παξαβίαζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ θαη ησλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο
ρνξεγνχληαη νη
πξνβιεπφκελεο άδεηεο, ε Ρ.Α.. κπνξεί λα αλαθαιεί ηηο άδεηεο απηέο. Ζ
αλάθιεζε δελ απνθιείεη ηελ παξάιιειε επηβνιή πξνζηίκνπ.»

6.

ην Κεθάιαην ΗΥ ηνπ π.δ. 41/2005 κε ηίηιν «Άδεηεο ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ»
θάζε αλαθνξά ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ αληηθαζίζηαληαη κε
«Φνξέα Υνξήγεζεο Άδεηαο».

7.

Όπνπ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γίλεηαη αλαθνξά ζην Δζληθφ πκβνχιην
ηδεξνδξφκσλ ή ζηνλ Φνξέα Υνξήγεζεο Άδεηαο, λνείηαη ε Ρπζκηζηηθή Αξρή
ηδεξνδξφκσλ.

8.

Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζηδεξνδξνκηθήο επηρείξεζεο πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3534/2007 (ΦΔΚ Α΄ 40)
δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ.
Άπθπο 32
Δηνηθεηηθέο θπξώζεηο γηα ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Καλνληζκνύ 1371/2007

1.

ε πεξίπησζε παξαβάζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1371 (ΔΔ
L315/14 ηεο 3.12.07) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο
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Οθησβξίνπ 2007, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επηβαηψλ
ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, ε Ρ.Α.. δχλαηαη, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο θαη
χζηεξα απφ πξνεγνχκελε θιήζε γηα παξνρή εμεγήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, λα
επηβάιεη ζην ππαίηην λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, ζσξεπηηθά ή δηαδεπθηηθά, ηηο
αθφινπζεο θπξψζεηο:

2.

α)

ζχζηαζε γηα ζπκκφξθσζε ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηεο λνκνζεζίαο, κε
πξνεηδνπνίεζε επηβνιήο θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.

β)

πξφζηηκν έσο έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ.

Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ.
Άπθπο 33
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο

Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Ρ.Α.. θαη ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο, νη πξάμεηο, γηα ηελ
έθδνζε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη γλψκε ή πξφηαζε ηεο Ρ.Α.., εθδίδνληαη απφ ηνλ αξκφδην
θνξέα, ρσξίο ηε ζχκπξαμή ηεο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ
ΡΤΘΜΙΔΙ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
Άπθπο 34
Επηηξνπή Δηεξεύλεζεο ηδεξνδξνκηθώλ Αηπρεκάησλ θαη
πκβάλησλ
1.

Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3710/2008 (ΦΔΚ Α΄ 216) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«4.

2.

Ζ Δπηηξνπή εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο, ν νπνίνο είλαη πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη δηνξίδεηαη κε βαζκφ πξψην (1ν) ηεο θαηεγνξίαο
Δηδηθψλ Θέζεσλ. Γηα ην ρξφλν πνπ θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ ηειεί ζε αλαζηνιή ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαη εθφζνλ είλαη κέινο ΓΔΠ ΑΔΗ, ζε άδεηα
πνπ ηνπ ρνξεγείηαη θαηά ην άξζξν 17 παξ. 4 πεξ. Α΄ ηνπ λ. 1268/ 1982 (ΦΔΚ
87/Α΄). »

Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3710/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«6.

Γηα ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη γεληθφηεξα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο
Δπηηξνπήο, ζπληζηάηαη Τπεξεζηαθή Μνλάδα ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζε επίπεδν απηνηεινχο Γξαθείνπ, εθεμήο θαινχκελε
«Γξαθείν Γηνηθεηηθήο θαη Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο
Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ Αηπρεκάησλ θαη πκβάλησλ». Σν Γξαθείν
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ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη
δηνηθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. ην Γξαθείν πξνΐζηαηαη ππάιιεινο
ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ηνπ θιάδνπ ΣΔ
Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ ή ΓΔ Γηνηθεηηθνχ-Γξακκαηέσλ, ν νπνίνο επηιέγεηαη θαη
ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη ζηειερψλεηαη κε ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ θαηφπηλ
αηηήζεσλ ηνπο. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο αηηήζεσλ ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ζ
αξκνδηφηεηα ηνπ Γξαθείνπ απηνχ ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζηε δηνηθεηηθή θαη
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο.».
3.

Ζ παξάγξαθνο 13 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3710/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«13. Οη δαπάλεο γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο βαξχλνπλ παγίσο ηηο
πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ
ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, αλά ζπλεδξίαζε, θαηαβάιινληαη νη
απνδνρέο πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.
3205/2003 (ΦΔΚ 297/Α΄), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο,
δηαλπθηέξεπζεο θαη ινηπά, θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, κέιε ηεο
Δπηηξνπήο, Γηεξεπλεηέο, ηερληθνχο ζπκβνχινπο θ.ιπ., ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, θαη
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη
εμέηαζεο ησλ Γηεξεπλεηψλ θαη θαζνξίδνληαη ε θαη’ απνθνπή ακνηβή ηνπο γηα
θάζε έξεπλα πνπ δηελεξγνχλ, θαζψο θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ησλ ηερληθψλ
ζπκβνχισλ.»
Άπθπο 35
Ελζσκάησζε ζηελ Ειιεληθή λνκνζεζία κέηξσλ πνπ ζεζπίδνληαη
θαη’ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 5α (Καλνληζηηθή
δηαδηθαζία κε έιεγρν) ηεο απόθαζεο 1999/468/ΕΚ.

Μέηξα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ
πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηελ πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5α, θαη
ηνπ άξζξνπ 7 ηεο απφθαζεο 1999/468/ΔΚ, φπσο ηζρχεη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 8 ηεο ίδηαο απφθαζεο, θαη αθνξνχλ ζηηο νδεγίεο 2004/49/ΔΚ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004
(ΔΔ L 220 ηεο 21.6.2004), 2007/58/ΔΚ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007 (ΔΔ L 315 ηεο 3.12.2007),
2007/59/ΔΚ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2007 (ΔΔ L 315 ηεο 3.12.2007) θαη 2008/57/ΔΚ ηεο 17εο
Ηνπλίνπ 2008 (ΔΔ L 191 ηεο 18.7.2008), ελζσκαηψλνληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε θνηλέο
απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.
Άπθπο 36
Τπεύζπλνο θνξέαο ζπληήξεζεο ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ
εκπνξεπκαηηθώλ θνξηακαμώλ
1.

Γηα ηε ζπληήξεζε θάζε ζηδεξνδξνκηθήο εκπνξεπκαηηθήο θνξηάκαμαο, πξηλ ηεζεί ζε
ιεηηνπξγία ή ρξεζηκνπνηεζεί ζην δίθηπν, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν ππεχζπλνο γηα απηή
θνξέαο. Γηα θάζε ζηδεξνδξνκηθή εκπνξεπκαηηθή θνξηάκαμα πνπ θαηαρσξίδεηαη ζην
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Δζληθφ Μεηξψν Ορεκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 2007/756/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο
γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο πξνδηαγξαθήο γηα ην εζληθφ κεηξψν νρεκάησλ (EE L 305/30
ηεο 23.11.2007), θαηαρσξίδεηαη θαη ν ππεχζπλνο θνξέαο ζπληήξεζήο ηεο. Όηαλ ν
ππεχζπλνο θνξέαο ζπληήξεζεο ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ θνξηακαμψλ είλαη
ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε ή δηαρεηξηζηήο ππνδνκήο ηφηε ε ζπληήξεζε δηελεξγείηαη
ζην πιαίζην ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ θνξηακαμψλ,
ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ νηθείνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα
άξζξα 10 θαη 11 αληίζηνηρα ηνπ Π.Γ. 160/2007.
2.

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 160/2007, ν ππεχζπλνο
θνξέαο ζπληήξεζεο εκπνξεπκαηηθψλ θνξηακαμψλ εμαζθαιίδεη φηη ηα νρήκαηα γηα ηε
ζπληήξεζε ησλ νπνίσλ είλαη ππεχζπλνο βξίζθνληαη ζε αζθαιή θαηάζηαζε
θπθινθνξίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηαζθαιίδεη φηη ηα νρήκαηα ζπληεξνχληαη ζχκθσλα
κε:
α)

ην βηβιίν ζπληήξεζεο εθάζηνπ νρήκαηνο,

β)

ηηο ζρεηηθέο κε ηα νρήκαηα ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλφλσλ ζπληήξεζεο θαη ησλ
δηαηάμεσλ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ΣΠΓ).

3.

Ζ Αξρή Αζθάιεηαο ηδεξνδξνκηθψλ Μεηαθνξψλ εγθξίλεη ην ζχζηεκα ζπληήξεζεο
ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ θνξηακαμψλ ζην πιαίζην ηεο έγθξηζεο ηεο
αζθάιεηαο ηνπ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο ή ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο επηρείξεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 10 θαη 11 ηνπ π.δ.
160/2007.

4.

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα ην ζχζηεκα ζπληήξεζεο ζηδεξνδξνκηθψλ
εκπνξεπκαηηθψλ θνξηακαμψλ, θαζψο θαη νη ζρεηηθνί έιεγρνη πνπ δηελεξγνχληαη απφ
ηελ Αξρή Αζθάιεηαο ηδεξνδξνκηθψλ Μεηαθνξψλ.
Άπθπο 37
Πξαηήξηα Καπζίκσλ

ην άξζξν 1 ηνπ λ. 511/1970 (ΦΔΚ Α΄ 91) πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 5 σο αθνινχζσο:
«5.

Οη εγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο πγξψλ θαπζίκσλ εθνδηαζκνχ ησλ ληεδεινκεραλψλ ηνπ
δηαρεηξηζηή ππνδνκήο ή ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, δελ ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο
θαη πξνυπνζέζεηο ησλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 εθδνζεζνκέλσλ πξνεδξηθψλ
δηαηαγκάησλ.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη νη φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη
δηαδηθαζίεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εθεμήο ηδξπφκελσλ πξαηεξίσλ πγξψλ
θαπζίκσλ γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ληεδεινκεραλψλ ηνπ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο ή
ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ ήδε ιεηηνπξγνχλησλ
πξαηεξίσλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο.»
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Άπθπο 38
Οδεγνί Ηιεθηξνδεδειακαμώλ
1.

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 397/1984 (ΦΔΚ Α΄ 139) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ζη΄,
σο εμήο:
«ζη) Άδεηα νδεγνχ ειεθηξνδεδειακαμψλ κεηξνπνιηηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ (Α΄
Καηεγνξίαο) πνιιαπιψλ κνλάδσλ κε απηφκαηε επηηάρπλζε.»

2.

Ζ ππνπεξίπησζε αα ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ.
397/1984 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«αα) Ο ππνςήθηνο Οδεγφο ειεθηξνθίλεησλ ιεσθνξείσλ κε θεξαία θαη
ειεθηξνθίλεησλ
ηξνρηνδξφκσλ
θαη
ζηδεξνδξφκσλ,
θαζψο
θαη
ειεθηξνδεδειακαμψλ κεηξνπνιηηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ, ηνπιάρηζηνλ 16/10
θαλνληθή θαη 20/10 δηνξζσκέλε.»

3.

ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο γ παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 397/1984,
πξνζηίζεηαη ππνπεξίπησζε δδ΄ σο εμήο:
«δδ) Γηα ππνςήθην Οδεγφ ειεθηξνδεδειακαμψλ κεηξνπνιηηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ
πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη, επηπιένλ φηη έρεη ππνζηεί δίκελε ηνπιάρηζηνλ
εθπαίδεπζε κε ζχλνιν σξψλ εθπαίδεπζεο, ην ιηγφηεξν δηαθνζίσλ (200).»

4.

ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 397/1984,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην π.δ. 122/1986 (ΦΔΚ Α΄ 41), πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:
«Δπίζεο ν πεξηνξηζκφο ηεο θαηά ην πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο ησλ
ζαξάληα (40) εηψλ δελ έρεη ηζρχ θαη γηα ηνπο νδεγνχο ειεθηξνδεδειακαμψλ
κεηξνπνιηηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ εηψλ εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πξψην
(21ν) θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην πεληεθνζηφ (50φ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη εθφζνλ
ζπληξέρνπλ θαη νη άιιεο πξνυπνζέζεηο θαη ηεξεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ζεζπίδνληαη κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ.»

5.

ην άξζξν 3 ηνπ π.δ. 397/1984, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3, σο εμήο:
«3.

Δηδηθά γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο νδεγνχ ειεθηξνδεδειακαμψλ κεηξνπνιηηηθνχ
ζηδεξνδξφκνπ πνιιαπιψλ κνλάδσλ κε απηφκαηε επηηάρπλζε, ν ππνςήθηνο
απαηηείηαη λα έρεη, εθηφο απφ φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ
απηνχ, θαη ηα εμήο πξνζφληα:
α)

Απνιπηήξην ιπθείνπ ή πηπρίν κέζεο ηερληθήο ζρνιήο, ηξηεηνχο θνίηεζεο,
εηδηθφηεηαο ειεθηξνιφγνπ ή κεραλνιφγνπ ή ειεθηξνληθνχ.

ή ελαιιαθηηθά
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β)

Απνιπηήξην ηξηηάμηνπ γπκλαζίνπ ή ηζφηηκεο ηερληθήο ζρνιήο θαη
πξνυπεξεζία ηνπιάρηζην πέληε έηε ζηελ ΑΜΔΛ σο ηερληθφο ζηηο
Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο.»
Άπθπο 39
Είζπξαμε πξνζηίκσλ

1.

Οη επηβάηεο πνπ δηαθηλνχληαη κε ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα απφ ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ
ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ην λφκηκν θαηά πεξίπησζε θφκηζηξν ηεο αληίζηνηρεο
δηαδξνκήο, θαη λα θπιάζζνπλ ην απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο, φηαλ ηνχην εθδίδεηαη, θαζ’
φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο θαη λα ην επηδεηθλχνπλ φηαλ ηνπο ην δεηήζεη ν
αξκφδηνο ειεγθηήο. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πνπ νη
ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί εμππεξεηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ αθπξσηηθά κεραλήκαηα, νη
επηβάηεο ππνρξενχληαη φπσο θπιάζζνπλ θαη επηδεηθλχνπλ εηζηηήξην λφκηκα
αθπξσκέλν θαηά ην ρξφλν παξακνλήο ηνπο εληφο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ ζην
ρψξν κεηά ηα αθπξσηηθά κεραλήκαηα.

2.

ε φζνπο δελ επηδεηθλχνπλ ην απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο θνκίζηξνπ ή λφκηκα αθπξσκέλν
εηζηηήξην θαζψο θαη ζε φζνπο παξαιείπνπλ λα θαηαβάινπλ ην λφκηκν θφκηζηξν
επηβάιιεηαη ην θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελν απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο λφκνπ ή
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πξφζηηκν, ην νπνίν δελ δχλαηαη λα είλαη θαηψηεξν ηνπ 50%
ηνπ εθάζηνηε λφκηκνπ θνκίζηξνπ ηεο αληίζηνηρεο δηαδξνκήο.

3.

Αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαηαβνιήο θνκίζηξνπ θαη γηα ηελ επηβνιή ηνπ
πξνζηίκνπ είλαη ε ΣΡΑΗΝΟΔ. Ζ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο πξνζηίκσλ, θαζψο θαη ε βεβαίσζε απηψλ ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπο
απφ ηνλ επηβάηε, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 2669/1998
(ΦΔΚ Α΄ 283), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο λ. 3297/2004 (ΦΔΚ Α΄ 259) θαη λ.
3446/2006 (ΦΔΚ Α΄ 49), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ θαη βεβαίσζεο απηνχ δχλαληαη λα ξπζκίδνληαη κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.

4.

Σν χςνο ησλ πξνζηίκσλ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε εηζήγεζε ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ, ε
νπνία εγθξίλεηαη απφ ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Οξγαληζκψλ ζχκθσλα κε ην λ. 3429/2005 (ΦΔΚ Α΄ 314).

5.

ηνπο δηαθηλνχκελνπο κε ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα ζην πξναζηηαθφ ζηδεξνδξνκηθφ
δίθηπν εληφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ΟΑΑ, γηα ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ, ηε
δηαδηθαζία θαη ηα φξγαλα επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ, θαζψο θαη ηε βεβαίσζε απηνχ,
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα ήδε πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 2669/1998, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο λ. 3297/2004 θαη λ. 3446/2006.

6.

Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη κε ην παξφλ άξζξν εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη
εθαξκφδνληαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ θαζνξηζκφ θαη είζπξαμε πξνζηίκσλ γηα
δηαθίλεζε κε ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα.
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Άπθπο 40
Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ π.δ. 41/2005 γηα ζηδεξνδξνκηθά
ζέκαηα
1.

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 41/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1.

2.

Οη ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο ηεξνχλ θαη δεκνζηεχνπλ ρσξηζηνχο
ινγαξηαζκνχο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαζψο θαη ηζνινγηζκνχο ή εηήζηεο
θαηαζηάζεηο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη κεηαθνξάο
θνξηίνπ. Σα θνλδχιηα πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο επηβαηψλ σο ππνρξέσζεο δεκφζηαο
ππεξεζίαο (ΤΓΤ) ή νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο επηδφηεζεο, πξέπεη λα εκθαλίδνληαη
ρσξηζηά ζηνπο ζρεηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη λα κε κεηαθέξνληαη ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ ή
νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα.»

ην άξζξν 14 ηνπ π.δ. 41/2005 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο εμήο:
«4.

Ζ ζπκθσλία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπλάπηεηαη κέρξη ηελ 31.3.2011 ην
αξγφηεξν. Με ηε ζπκθσλία ξπζκίδνληαη κεηαμχ άιισλ:
α)

ην εχξνο ηεο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηελ ππνδνκή θαη ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν δηαρεηξηζηήο ζηηο
ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε δήισζε δηθηχνπ.
Πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ππνδνκήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο αλαλέσζεο ηεο ήδε
ιεηηνπξγνχζαο ππνδνκήο. Ζ θαηαζθεπή λέαο ππνδνκήο κπνξεί λα
ζπκπεξηιεθζεί σο έλα μερσξηζηφ αληηθείκελν.

β)

ην πνζφ ησλ ζπκθσλεζέλησλ πιεξσκψλ αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξέρεη ν δηαρεηξηζηήο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο φπσο
πεξηγξάθνληαη ζηε δήισζε δηθηχνπ, ζηε ζπληήξεζε, ηελ θαηαζθεπή λέαο
ππνδνκήο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ήδε εθθξεκνχζαο ζπληήξεζεο.

γ)

νη ζηφρνη απφδνζεο κε επίθεληξν ηνλ θαηαλαισηή, ππφ ηε κνξθή δεηθηψλ
θαη θξηηεξίσλ πνηφηεηαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ:
i)

απφδνζε ησλ ζπξκψλ θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ

ii)

δπλαηφηεηα δηθηχνπ ,

iii)

δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,

iv)

βαζκφο δξαζηεξηφηεηαο ,

v)

επίπεδα αζθάιεηαο θαη
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vi)

3.

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία,

δ)

ε πνζφηεηα ηεο πηζαλήο εθθξεκνχζαο ζπληήξεζεο, ε επηηξεπφκελε
δαπάλε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζα
δηαρσξηζζνχλ απφ ηε ρξήζε θαη ζα επηθέξνπλ σο απνηέιεζκα νηθνλνκηθή
εθξνή.

ε)

ηα θίλεηξα γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ππνδνκήο

ζη)

νη ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο αλαθνξάο απφ ην δηαρεηξηζηή ππνδνκήο ζε
επίπεδν ζπρλφηεηαο θαη πεξηερνκέλνπ αλαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη εηεζίσο

δ)

έλα κεραληζκφ πνπ εμαζθαιίδεη φηη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηθνπψλ
δαπαλψλ αληηθαηνπηξίδεηαη ζε φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ ππφ ηε κνξθή
κείσζεο ηηκψλ.

ε)

ε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη
ζπγρξνληζκέλε θαη ζχκθσλε κε ηε δηάξθεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ,
ησλ δεζκεχζεσλ ή ηεο άδεηαο ηνπ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο, θαη κε ην
πιαίζην θνζηνιφγεζεο θαη θαλφλσλ πνπ ηίζεηαη απφ ην θξάηνο,

ζ)

θαλφλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κεγάισλ αλαηαξαρψλ ιεηηνπξγίαο θαη
επεηγνπζψλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ειαρίζηνπ
επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε πεξηπηψζεηο απεξγηψλ, κίαο πξφσξεο
δηαθνπήο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ,

η)

κέηξα απνδεκίσζεο πνπ ζα ιεθζνχλ εάλ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε
παξαβηάδεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Απηά πεξηιακβάλνπλ
πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε θαη πξφσξε
δηαθνπή, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ξφινπ ηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο. »

ην άξζξν 19 ηνπ π.δ. 41/2005 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο:
«Σν ζχζηεκα επηδφζεσλ ζεζπίδεηαη κέρξη ηελ 31.3.2011 ην αξγφηεξν.»

4.

ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ π.δ. 41/2005 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε 4 σο
εμήο:
«4.

Πξφηππν ζχκβαζεο πξφζβαζεο, σο παξάξηεκα 1.»
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ
ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άπθπο 41
Εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3429/2005
ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005 πξνζηίζεηαη πεξ. δ΄ σο εμήο:
«δ)

ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο ησλ νπνίσλ ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο ή ην δηθαίσκα άζθεζεο ηεο
δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο έρεη κεηαβηβαζζεί ελ φισ ή ελ κέξεη απφ ην Γεκφζην ζε
ηξίηνπο πνπ δελ απνηεινχλ πξφζσπα ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε απφθαζε ηεο
Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηνπ λ. 3049/2002 (ΦΔΚ Α΄ 212)
εθφζνλ ην Γεκφζην ή λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εμαθνινπζνχλ
λα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην κε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο».
Άπθπο 42
Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο

1.

2.

3.

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαηαξγνχληαη:
α)

Σν άξζξν 9 ηνπ λ. 2671/1998.

β)

Οη παξάγξαθνη 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.δ. 674/1970 φπσο πξνζηέζεθαλ κε
ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3710/2008 (ΦΔΚ Α΄ 216) θαη

γ)

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3710/2008 (ΦΔΚ Α΄ 216) θαη ην ηειεπηαίν
εδάθην ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ π.δ. 41/2005 φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ π.δ.
149/2009.

Απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ παξφληνο, θαηαξγνχληαη:
α)

ε παξάγξαθνο 1, ην ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ε
παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ην άξζξν 6 ηνπ λ. 2671/1998 (ΦΔΚ Α΄ 289) θαη

β)

ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2576/1998 (ΦΔΚ Α΄ 25).

Με ηελ επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο,
θαηαξγνχληαη νη εθεί αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, φξνη, ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο .
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Άπθπο 43
Έλαξμε ηζρύνο
1.

Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 8, 13, 16, 17 θαη 18 ηνπ λφκνπ αξρίδεη κεηά ηελ
παξνρή ηεο έγθξηζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε δεηήκαηα θξαηηθψλ
εληζρχζεσλ πνπ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 93, 107, 108 θαη 109,
ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (πξψελ άξζξα 73 87, 88 θαη
89 αληίζηνηρα ηεο ΔΚ). ε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη ηέηνηα έγθξηζε σο πξνο
νπνηαζδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη πξνζεζκίεο
γηα ηηο εθεί αλαθεξφκελεο πξάμεηο αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη κε
απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ΓΔΚΟ ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.

2.

Ζ ηζρχο ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ
εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.
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