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ΑΠΟΦΑΣΗ (113/2022) 

της 192ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 22.12.2022 

 

ΘΕΜΑ  Επανεξέταση της σιδηροδρομικής άδειας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., με αριθμό EL0120120002, 

σε εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4408/2016 (Α’135). 

 

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (Α’ 188), όπως ισχύει. 

2. τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 25 και 62 (Παράρτημα ΙΙΙ) του ν.4408/2016, «Εναρμόνιση της 

νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 

21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ 

L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις. 

3. τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/171 «σχετικά με ορισμένες πτυχές της διαδικασίας 

αδειοδότησης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων». 

4. τον «Οδηγό προς επιχειρήσεις που αιτούνται τη λήψη άδειας λειτουργίας σιδηροδρομικής 

επιχείρησης» (ΡΑΣ-έκδοση 1.06 Ιούνιος 2020). 

5. την με α.π. 7385/13.03.2018 Απόφαση της ΡΑΣ με θέμα «Επικαιροποίηση ισχύος της, με αριθμό 

EL0120120002, σιδηροδρομικής άδειας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 23 του 

ν.4408/2016 (Α’135)». 

6. την με α.π. 1633/21.06.22 επιστολή ΡΑΣ με θέμα «Κοινοποίηση ετήσιου προγράμματος ελέγχων 

επιθεωρήσεων ΜΡΕΣΑ έτους 2022». 

7. την με α.π. 2539/09.09.2022 επιστολή της ΡΑΣ προς τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. με θέμα: «Επανεξέταση της 

άδειας EL0120120002  της εταιρίας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 

Αθήνα,  22/12/2022 

Αριθ. Πρωτ. : 3940 
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8. την με α.π. 2811/30.09.2022 αίτηση επανεξέτασης της άδειας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. με συνημμένο 

φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά. 

9. το με α.π. 3061/25.10.2022 έγγραφο, με συμπληρωματικά στοιχεία επικαιροποίησης του 

φακέλου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 

10. την με α.π. 3154/02.11.2022 επιστολή της ΡΑΣ προς τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. προς επιβεβαίωση της 

πληρότητας του φακέλου με τα σχετικά δικαιολογητικά. 

11. την υπ. αριθμ. πρωτ. 3591 / 01.12.2022 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ. 

 

και επειδή : 

η εταιρία φαίνεται να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 17-25 

και 62 (Παράρτημα ΙΙΙ) του Ν.4408/2016 και του (ΕΕ) 2015/171. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

την επικαιροποίηση ισχύος της με ευρωπαϊκό αριθμό κοινοποίησης EL0120120002 άδειας 

λειτουργίας ως σιδηροδρομική επιχείρηση της ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ, δεδομένου ότι η εν λόγω επιχείρηση 

εξακολουθεί να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των 

άρθρων 17-25 και 62 (Παράρτημα ΙΙΙ) του Ν.4408/2016 και του (ΕΕ) 2015/171. 

 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

Ιωάννα Τσιαπαρίκου 
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