Αθήνα, 17-05-2021
Αρ.Πρωτ.: 847

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
της 122ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 13.05.2021
Θέμα: «Έγκριση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ως όργανο επιθεώρησης για το Κεφάλαιο 6.8 του
Κανονισμού για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID)»

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Την Κ.Υ.Α. Γ5/48222/2474 (ΦΕΚ 2755/Β’/03.07.2019) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα
παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες
61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής».
2.

Τον Κανονιστικό Πλαίσιο για την Έγκριση Οργάνων Επιθεώρησης για Αξιολόγηση
Συμμόρφωσης, Περιοδικές Επιθεωρήσεις, Ενδιάμεσες Επιθεωρήσεις, Έκτακτους Ελέγχους
σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.6 του Κανονισμού RID (ΦΕΚ Β’ 1156/04.04.2017).

3.

την με αριθμ. πρωτ. ΡΑΣ 302/15.02.2021 αίτηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., συνοδευόμενη από τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά.

4.

την με αριθμ. πρωτ. ΡΑΣ 348/24.02.2021 υποβολή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. συμπληρωματικών
δικαιολογητικών.

5.

την από 24.02.2021 ηλεκτρονική αποστολή των υποβληθέντων δικαιολογητικών στο νομικό
σύμβουλο της ΡΑΣ κ. Χ. Παπαδημητρίου, για γνωμοδότηση.

6.

την από 24.02.21 παροχή γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου της ΡΑΣ για την ορθότητα
των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
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7.

την με αριθμ. πρωτ. ΡΑΣ 377/26.02.2021 υποβολή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. συμπληρωματικών
δικαιολογητικών.

8.

Την με υπ. αριθμ. πρωτ. 606 / 07.04.2021 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της
ΡΑΣ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον ορισμό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ως φορέα ελέγχου τύπου Β για το πεδίο εφαρμογής της
διαπίστευσης του Κεφαλαίου 6.8 του Κανονισμού RID «Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα
οχήματα), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και δεξαμενές – εμπορευματοκιβωτίων και
δεξαμενές σε κινητά αμαξώματα (swap bodies), με περιβλήματα από μεταλλικά υλικά». Η ισχύς
της έγκρισης ορίζεται έως 04.11.2024, συμπίπτει δηλαδή χρονικά, επί τη βάσει του άρθρου 7 του
Κανονιστικού Πλαισίου, με την ημερομηνία ισχύος του πιστοποιητικού διαπίστευσης από το
Ε.ΣΥ.Δ. Τονίζεται ότι πριν τη λήξη του συμβολαίου Γενικής και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
προς τρίτους, ήτοι πριν την 30.12.2021, θα πρέπει να προσκομιστεί από την εταιρεία νέο
συμβόλαιο που να καλύπτει την απομένουσα περίοδο ισχύος της έγκρισης.
Κατά τα λοιπά, το όργανο επιθεώρησης οφείλει να συμμορφώνεται τόσο με τις απαιτήσεις που
απορρέουν από το Κανονιστικό Πλαίσιο έγκρισης Οργάνων Επιθεώρησης και ιδιαιτέρως των
άρθρων 4 & 7, όσο και με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Γ5/48222/2474 (ΦΕΚ 2755/Β’/03.07.2019) και να
ενημερώνει τη ΡΑΣ για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους και στις προϋποθέσεις βάσει των
οποίων ορίστηκε.
Η Πρόεδρος

Ιωάννα Τσιαπαρίκου
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