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ΘΕΜΑ : Ημερίδα – «Ευαισθητοποίηση σε θέματα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων» 

  

Αγαπητές/ Αγαπητοί, 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) 

διοργανώνει ημερίδα με θέμα: 

«Ευαισθητοποίηση σε θέματα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων » 

στις 4 Απριλίου 2019, 

στην Αίθουσα Συνεδρίων / Κέντρο Τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & 

Ενημέρωσης,  Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα. 

 

Επισυνάπτεται σχετική πρόσκληση συμμετοχής στη διημερίδα. 

Η 4η δέσμη μέτρων για τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, γνωστή και ως 4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο, 

και ιδίως η Οδηγία για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων [Οδηγία (ΕΕ) 2016/798] επιβάλλει στα κράτη 

μέλη να προωθούν μία νοοτροπία (κουλτούρα) αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καλής πίστης και μάθησης. 

Μέσω των εφαρμοζόμενων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι 

διαχειριστές υποδομής καλούνται να προωθούν την προαναφερθείσα νοοτροπία, όπου το προσωπικό 

παροτρύνεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ασφάλειας. Ο ERA, αναγνωρίζοντας την σημασία της 

κουλτούρας ασφάλειας, έχει ξεκινήσει με την συνεργασία των Εθνικών Αρχών Ασφάλειας μία 

προσπάθεια διάδοσης των εν λόγω απαιτήσεων, μέσω της διοργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων. 

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση μεθόδων και εργαλείων που θα συμβάλλουν αφενός στην 

αξιολόγηση της υπάρχουσας κουλτούρας ασφάλειας και αφετέρου στην  ανάπτυξη των στρατηγικών 

επιλογών ώστε να καλλιεργείται η συνεχής βελτίωσή της.  

 

Προκειμένου να αναπτυχθεί και να καθιερωθεί κοινή αντίληψη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ο 

ERA συνέταξε την «Διακήρυξη για την Κουλτούρα Ασφάλειας στους Ευρωπαϊκούς Σιδηροδρόμους» την 

οποία έχει αποστείλει σε όλους τους εμπλεκόμενους στην Ευρωπαϊκή σιδηροδρομική αγορά. Είναι 
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διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο      https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en.  Κατά 

την διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις  Σιδηροδρομικές Εταιρείες/Φορείς που θα 

υιοθετήσουν και θα προσυπογράψουν (προαιρετικά) την  ανωτέρω Διακήρυξη.   

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να διευρύνει τις 

γνώσεις του και να ενημερωθεί σχετικά με θέματα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων. 

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους, 

αποστέλλοντας συμπληρωμένο το Έντυπο Συμμετοχής / Προεγγραφής, πριν τις 02-04-2019, στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ras-el.gr, δεδομένου ότι υπάρχει περιορισμένη 

διαθεσιμότητα θέσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Φραντζέσκα Ταμβακάκη, 

τηλέφωνο 210 3860184, e-mail: f.tamvakaki@ras-el.gr 

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική ή / και αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη αντίστοιχη 

διερμηνεία. 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με τη 

συμμετοχή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και με την υποστήριξη του 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς. 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                              

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ 
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