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ΑΠΟΦΑΣΗ (57/2022) 

της 172ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 05.07.2022 

 

ΘΕΜΑ  Έγκριση θέσης σε λειτουργία σταθερής εγκατάστασης, στο πλαίσιο αξιολόγησης της 

αίτησης του έργου: «Ραδιοκάλυψη GSM-R, στα τμήματα του σιδηροδρομικού 

άξονα: Πειραιάς - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας, Κιάτο - Αεροδρόμιο και των κλάδων 

της γραμμής Θριάσιο - Ικόνιο και Οινόη - Χαλκίδα (Α.Δ. 10012/2006/ΕΡΓΟΣΕ)» 

εξαιρουμένου του τμήματος Τιθορέα – Δομοκός. 

 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. το ν. 3891/2010 (Α’ 188). 

2. το ν. 4632/2019 (Α’ 159). 

3. την υ.α. Αριθμ/ ΑΣ16.4/οικ.24863/2723 (Β’ 1812). 

4. την με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 2495/16.12.2021 αίτηση έγκρισης θέσης σταθερών εγκαταστάσεων σε 

λειτουργία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.  

5. την με αριθ. πρωτ. 141/14.01.2022 απόφαση του προϊστάμενου της ΜΑΣΔ. 

6. την με αριθ. πρωτ. 153/17.01.2022 επιστολή της ΡΑΣ. 

7. την με αριθ. πρωτ. ΟΣΕ 9003124/28.01.2022 επιστολή (ΡΑΣ 279/28.01.2022). 

8. την με αριθ. πρωτ. ΟΣΕ 9004917/03.02.2022 υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από 

τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΡΑΣ 356/03.02.2022). 

9. την με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 723/10.03.2022 Βεβαίωση παραλαβής πλήρους φακέλου αίτησης. 

10. την με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 724/10.03.2022 Αναφορά αξιολόγησης.  

11. την με αριθ. πρωτ. ΟΣΕ 9016736/13.04.2022 επιστολή (ΡΑΣ 1040/13.04.2022). 

12. την με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 1273/12.05.2022 Αναφορά λεπτομερούς αξιολόγησης αξιολογητών. 

13. την με αριθ. πρωτ. ΟΣΕ 9022096/30.05.2022 επιστολή (ΡΑΣ 1437/31.05.2022). 

14. την με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 1586/15.06.2022 2η Αναφορά λεπτομερούς αξιολόγησης αξιολογητών. 

Αθήνα,  05/07/2022 

Αριθ. Πρωτ. : 1808 
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15. την με αριθ. πρωτ. ΟΣΕ 9027664/22.06.2022 επιστολή (ΡΑΣ 1670/23.06.2022). 

16. την με αριθ. πρωτ. ΟΣΕ 9027664/22.06.2022 επιστολή (ΡΑΣ 1670/23.06.2022). 

17. το με αριθ. πρωτ 1751/29.06.2022 αρχείο αξιολόγησης των αξιολογητών. 

18. την με αριθ. πρωτ. 1750/29.06.2022 λίστα ελέγχου των αξιολογητών. 

19. την υπ. αριθμ. πρωτ. 1790 / 04.07.2022 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. την έγκριση χορήγησης θέσης σε λειτουργία της σταθερής εγκατάστασης φωνητική 

ραδιοεπικοινωνία του παρατρόχιου υποσυστήματος ραδιοδικτύου κλάσης Α (GSM-R φωνή 

μόνο), στα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα: Πειραιάς - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας, 

Κιάτο - Αεροδρόμιο και των κλάδων της γραμμής Θριάσιο – Ικόνιο και Οινόη – Χαλκίδα, 

εξαιρουμένου του τμήματος Τιθορέα – Δομοκός, στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτοκόλλου 

2495/16.12.2021 αίτησης του ΟΣΕ. 

2. να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο της ΡΑΣ να υπογράψει όλα τα αναγκαία έγγραφα που 

απαιτούνται (απόφαση χορήγησης έγκρισης και έγκριση της σταθερής εγκατάστασης) και να τα 

αποστείλει στον ΟΣΕ Α.Ε. 

 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

Ιωάννα Τσιαπαρίκου 
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