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Αθήνα, 20-05-2021

Αρ.Πρωτ.: 877

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
της 123ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 20.05.2021

Θέμα: «Απόφαση 123ης Συνεδρίασης Ολομέλειας που αφορά την 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»

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Έχοντας υπόψη:
1. το ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/04.11.2010) «Αναδιάρθρωση, Συγκοινωνίες - Μεταφορές - 

Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και 
άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα».

2. το Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/11.10.2013) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3891/2010 και των 
προεδρικών διαταγμάτων 160/2007, 41/2005 και 104/2010» όπως ισχύει.

3. 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, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής».

4. την Κατ΄ εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2020/1833, για την τροποποίηση των για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων  της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά την προσαρμογή στην επιστομονική και τεχνική πρόοδο.  

5. το με αρ. πρωτ. ΡΑΣ 601/06.04.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΥΥΜ, Δ/νση Σιδ/κών 
Μεταφορών, Τμήμα Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας. 

6. την από 05.05.2021 νομική γνώμη του Νομικού Συμβούλου της ΡΑΣ
την με αριθμ. πρωτ. 787 / 06.05.2021 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Την έγκριση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 85 (2.β) του ν.4199/2013, του προτεινόμενου σχεδίου Κ.Υ.Α. 
«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, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217, (ΕΕ) 2018/1846 και (ΕΕ) 
2020/1833 της Επιτροπής», όπως απεστάλη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Τσιαπαρίκου
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