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

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

 

 

 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ (59/2022) 

της 173ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 08.07.2022 

 

ΘΕΜΑ  Παροχή γνώμης προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την 

έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί μη εφαρμογής 

του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/776 για το αντικείμενο του παρατρόχιου 

υποσυστήματος «έλεγχος – χειρισμός και σηματοδότηση» του τμήματος Τιθορέα – 

Δομοκός και την κοινοποίησή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το ν. 4632/2019 (Α’ 159). 

2. το ν. 2690/1999 (Α’ 45). 

3. τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/919. 

4. τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/776. 

5. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΣ 16.2/19633/2552/20.05.2020 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών προς τη ΜΕΑ. 

6. το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4006/22/20.04.2022 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. (αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 

1111/20.04.2022).  

7. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΣ.5/150485/17.05.2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών (αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 1306/17.05.2022).   

8. το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΣ 1569/14.06.2022 σχέδιο απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών περί μη εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/776 για το αντικείμενο 

του παρατρόχιου υποσυστήματος «έλεγχος – χειρισμός και σηματοδότηση» του τμήματος 

Τιθορέα – Δομοκός. 

9. την υπ. αριθμ. πρωτ. 1832 / 08.07.2022 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ. 

 

Αθήνα,  08/07/2022 

Αριθ. Πρωτ. : 1840 
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και επειδή : 

1. το προτεινόμενο νέο παρατρόχιο υποσύστημα «έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση» στο 

τμήμα «Τιθορέα – Δομοκός» βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης και αποτελούσε 

αντικείμενο εκτελούμενης σύμβασης κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/776 (16-06-2019), ο οποίος τροποποίησε τον Εκτελεστικό 

Κανονισμό (ΕΕ) 2019/776, σε εφαρμογή της περ. (α), της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4632/2019. 

2. το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το υπ. αριθ. πρωτ. ΑΣ 16.2/19633/2552/20.05.2020 

έγγραφο του, κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλογο έργων τα οποία υλοποιούνταν 

στην Ελλάδα και τα οποία βρίσκονταν σε εξέλιξη, εντός του οποίου περιλαμβανόταν και το 

ανωτέρω έργο, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4632/2019. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

τη χορήγηση γνώμης, για την έκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και της 

κοινοποίησής της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περί μη εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2019/776 για το αντικείμενο του παρατρόχιου υποσυστήματος «έλεγχος-χειρισμός και 

σηματοδότηση» στο τμήμα «Τιθορέα-Δομοκός», συμφώνως και προς το εν λόγω σχέδιο απόφασης, 

χωρίς παρατηρήσεις, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4632/2019 και του άρθρου 20 του 

ν. 2690/1999. 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

Ιωάννα Τσιαπαρίκου 
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