
 

Σταδίου 33, 105 59 Αθήνα  33 Stadiou Street, 105 59 Athens, Greece  t: +30 210 3860141  f: +30 210 3860149  

                                                             e: info@ras-el.gr  www.ras-el.gr                                                                                       1 

 

  

Αθήνα,   19/12/2018 

 Αριθ. Πρωτ. : 9285 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

E-mail: 

210 3860142/192 

210 3860149  

info@ras-el.gr    

   

   

ΘΕΜΑ : Σύστημα Διοίκησης με Στόχους – Καθορισμός των Στρατηγικών Στόχων της ΡΑΣ  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις , όπως ισχύουν:  

α) του ν. 3891/2010 (Α’ 188)  «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και 

της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα». 

β) του ν. 3230/2004 (Α’ 44), « Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της 

αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». 

 γ) του ν. 3861/2010 (Α’ 112)  «ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 

δ) Του ν. 4369/2016 (Α’ 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 

βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 

προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) 

και άλλες διατάξεις».  

ε)του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208), «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων».  

στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 » (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα. 

2. Τις υπ. αριθ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27-12-2005, ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/5-4-2006, 

ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.30528/12-11-2007 και ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ. 2813/23-1-2008 και  12972/10-5-2016 

Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

3. Την υπ. Αρ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ1/24918/9.7.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης  
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4. Την ανάγκη εφαρμογής Συστήματος Διοίκησης Μέσω Στόχων για την αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΡΑΣ. 

5. Το γεγονός ότι η ΡΑΣ δε διαθέτει εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και 

Διαχείρισης. 

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καθορίζονται οι Στρατηγικοί στόχοι της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για το έτος 2019 ως εξής : 

1. Ενίσχυση της απελευθέρωσης της σιδηροδρομικής αγοράς και της ισότιμης πρόσβασης σε 

αυτή με την εκπόνηση μελετών και τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων αναφορικά με το 

σύστημα χρέωσης και τη διαδικασία πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες για 

τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. 

Τομέας : Ρύθμισης Σιδηροδρομικής Αγοράς 

2. Ενίσχυση της ενημέρωσης των σιδηροδρομικών επιβατών αναφορικά με τα δικαιώματά 

τους σύμφωνα με τον ΕΚ 1371/2007  

Τομέας : Ρύθμισης Σιδηροδρομικής Αγοράς  

3. Σύνταξη, έγκριση και δημοσίευση Στρατηγικής για την εποπτεία των επιδόσεων 

ασφάλειας, τριετούς διάρκειας, ήτοι για τα έτη 2019 – 2021. 

Τομέας : Ασφάλειας Σιδηροδρόμων και της Διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού 

συστήματος 

4. Μεγιστοποίηση της διαφάνειας και της εταιρικής ευθύνης μέσω πιστοποίησης κατά το 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, Έκδοσης Οδηγών Εφαρμογής, 
Δημιουργίας Μητρώου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(ΣΑΜΕΕ). 

Τομέας : Ασφάλειας Σιδηροδρόμων και της Διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού 

συστήματος 

5. Εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων – στελεχών της ΡΑΣ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Σιδηροδρόμων  αναφορικά με θεσμικές αλλαγές του 4ου σιδηροδρομικού πακέτου 

Τομέας : Ασφάλειας Σιδηροδρόμων και της Διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού 

συστήματος 

6. Ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών με τη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας  

Τομέας : Ασφάλειας Σιδηροδρόμων και της Διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού 

συστήματος 

7. Ολοκλήρωση διαδικασιών που αφορούν σε θέματα μηχανοδήγησης/μηχανοδηγών 

Τομέας : Ασφάλειας Σιδηροδρόμων και της Διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού 

συστήματος 

8. Αναδιοργάνωση των εσωτερικών δομών και  χρήση νέων εφαρμογών για τη  

βελτιστοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών  

Τομέας : οικονομικών - διοικητικών θεμάτων  

 

Η Πρόεδρος 

 Ιωάννα Τσιαπαρίκου  
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