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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 185
Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης
και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’
βαθμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 207 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114)».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (Β΄ 1284)
όμοια.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. Δ214/2007 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Όργανα κατάρτισης του επιχειρησιακού
προγράμματος
1. Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος

πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δη−
μοτικής περιόδου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το
σκοπό αυτό συγκροτείται διεπιστημονική ομάδα έργου,
η οποία συντάσσει σχέδιο επιχειρησιακού προγράμ−
ματος σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης και τις
υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του,
με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού,
κατά τη διαδικασία του άρθρου 2, το οποίο εγκρίνεται
από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Η υπηρεσία προγραμματισμού του Δήμου είναι αρ−
μόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και
των υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων του
και της ομάδας έργου κατά τη διαδικασία κατάρτισης,
παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού
προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης,
στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
3. Η διεπιστημονική ομάδα έργου συγκροτείται με
απόφαση του Δημάρχου. Με την ίδια απόφαση ορίζε−
ται και ο υπεύθυνος της ομάδας, ο οποίος προεδρεύει
αυτής. Ο Δήμαρχος έχει τη γενική εποπτεία της προ−
όδου των εργασιών της ομάδας. Στην ομάδα έργου
συμμετέχουν:
Μέλη των οργάνων διοίκησης, εκ των οποίων τουλάχι−
στον ένας Αντιδήμαρχος, και υπάλληλοι των υπηρεσιών
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, προερχό−
μενοι κατά προτίμηση από την Οικονομική Διεύθυνση,
την Τεχνική Υπηρεσία, καθώς και την Υπηρεσία Προ−
γραμματισμού, όπου αυτές υφίστανται. Ο αριθμός των
μελών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα έξι (6).
Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή ειδικών συμβούλων,
ειδικών επιστημονικών συνεργατών του Δημάρχου και
εξωτερικών συμβούλων με γνώσεις σε οικονομικά, τε−
χνικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά θέματα. Ο αριθ−
μός των συμβούλων και συνεργατών δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τους τρεις (3).
4. Για τη συμβουλευτική υποστήριξη των εργασιών
της ομάδας έργου, μπορεί να ανατίθενται σχετικές υπη−
ρεσίες σε εξωτερικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), του άρθρου 83 του
ν. 2362/1995 (Α΄ 247) και της υπ’ αριθμ. 2/45564/0026/31.7.2001
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄1066).
5. Ως «Νομικά Πρόσωπα του Δήμου» νοούνται τα νομι−
κά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα δημοτικά ιδρύματα,
οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις και οι δημοτικές
ανώνυμες εταιρείες.
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Άρθρο 2
Διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού
προγράμματος
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταρτίζεται ως ακο−
λούθως:
1. Η ομάδα έργου εισάγει προς συζήτηση στις υπηρε−
σίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του αρχικό
κείμενο σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση (στην
περιοχή του Δήμου και στις υπηρεσίες) και την αξιολό−
γησή της και αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις
των υπηρεσιών, συντάσσει σχέδιο με το στρατηγικό
σχεδιασμό του Δήμου, το οποίο υποβάλλει στο Δή−
μαρχο.
2. Ο Δήμαρχος εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού
σχεδιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και
ψήφιση.
3. Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο
στρατηγικού σχεδιασμού, δημοσιοποιείται για διαβού−
λευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώ−
ρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, εάν υπάρχει, καθώς
και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια
της περιόδου δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις,
εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από τα τοπικά ή διαμερισμα−
τικά συμβούλια, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και
από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Με
απόφαση του Δημάρχου μπορεί να οργανωθεί ημερίδα,
θεματικές συναντήσεις, δημόσια συζήτηση και όποια
άλλη ενέργεια διαβούλευσης κρίνεται αναγκαία.
4. Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προ−
σώπων του, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριμένο
κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί
προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης
του επιχειρησιακού προγράμματος, προτείνουν, με γρα−
πτή εισήγησή τους, κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες
και τα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος, τους
στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο
και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών,
ιεραρχημένες κατά σειρά προτεραιότητας.
5. Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε Νομικού Προ−
σώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την
εισήγηση των υπηρεσιών του, λαμβάνει απόφαση για
τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν.
6. Η ομάδα έργου επεξεργάζεται και συνθέτει τις προ−
τάσεις των υπηρεσιών, τις αποφάσεις των διοικητικών
συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου και τις
προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβού−
λευσης και συντάσσει το σχέδιο του επιχειρησιακού
προγράμματος, το οποίο υποβάλει στο Δήμαρχο.
7. Ο Δήμαρχος εισηγείται το σχέδιο επιχειρησιακού
προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση
και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητι−
κών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
8. Το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον
έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας
κατάρτισής του από την Περιφέρεια, καταχωρείται στην
ιστοσελίδα του Δήμου, εάν υπάρχει, και δημοσιοποιείται
με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Άρθρο 3
Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης και αξιολό−
γησης του επιχειρησιακού προγράμματος
1. Αρμόδιος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
του επιχειρησιακού προγράμματος είναι ο δήμαρχος, με
την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού.

2. Η υπηρεσία προγραμματισμού συνεργάζεται με τις
υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του
και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση
αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο δήμαρχο. Ο δή−
μαρχος εισηγείται τις εκθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
για συζήτηση και ψήφιση.
3. Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται με
την ολοκλήρωση του απολογισμού του δευτέρου έτους
της δημοτικής περιόδου και η τελική έκθεση αξιολόγη−
σης συντάσσεται κατά το τελευταίο δίμηνο της δημο−
τικής περιόδου. Μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση είναι
δυνατή η αναθεώρηση των στόχων του επιχειρησιακού
προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
4. Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του
επιχειρησιακού προγράμματος χρησιμοποιούνται δεί−
κτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτι−
μηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα
αποτελέσματα των δράσεων και δείκτες αποδοτικότη−
τας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με
τις εκροές των δράσεων.
Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων
προγραμμάτων δράσης
1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε
ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και σε ετήσια
προγράμματα δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα
οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου,
μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Ο ετήσιος
προϋπολογισμός του Δήμου και των Νομικών Προσώ−
πων του καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται στο
αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.
2. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου καταρτί−
ζεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή και εγκρίνεται από
το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ετήσιο πρόγραμμα δρά−
σης των δημοτικών ιδρυμάτων καταρτίζεται από την
εκτελεστική επιτροπή και εγκρίνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο αυτών. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των
λοιπών Νομικών Προσώπων του Δήμου καταρτίζεται
από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμ−
βούλιο αυτών.
3. Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δρά−
σης του Δήμου, η υπηρεσία προγραμματισμού, αφού
λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών,
συντάσσει σχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης του
Δήμου, το οποίο υποβάλλει στη Δημαρχιακή Επιτρο−
πή.
4. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης
του Δήμου επιτρέπεται ύστερα από αιτιολογημένη από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία παρακολούθησης και απολογι−
σμού των ετήσιων προγραμμάτων δράσης
1. Τα όργανα κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων
δράσης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον
απολογισμό τους, με την υποστήριξη της υπηρεσίας
προγραμματισμού.
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2. Η υπηρεσία προγραμματισμού:
α. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετήσιου προ−
γράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις
παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπη−
ρεσίες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται
με απόφαση του Δημάρχου.
β. Πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού,
υποβάλλει στη δημαρχιακή επιτροπή έκθεση με τον
απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λά−
βει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
3. Για τη διευκόλυνση του συντονισμού, της αλλη−
λοενημέρωσης, της παρακολούθησης και αξιολόγησης
του έργου των δημοτικών υπηρεσιών, είναι δυνατή η
συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών συντονισμού,
στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν προϊστάμενοι των
υπηρεσιών, εκπρόσωποι των Νομικών Προσώπων του
Δήμου, αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος. Η σύνθεση και οι
αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών καθορίζονται στον
Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄527), όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοια απόφαση
(Β΄1284), με το άρθρο 2 της οποίας ανατέθηκε η σχετική
αρμοδιότητα στον Υφυπουργό Α. Αδρεουλάκο.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 217/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις

Στην παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Κεφ. Β του π.δ.
293/1999 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
α. Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων
στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης στο ελληνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, η επεξεργασία πο−
λιτικής και μέτρων και η άσκηση της σχετικής ρυθ−
μιστικής αρμοδιότητας του κράτους, στον τομέα της
ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών επικινδύνων
εμπορευμάτων.
β. Η συνεργασία σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο στον τομέα της τεχνικής πιστοποίησης, η πα−
ροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου
στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγ−
ματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπα−
ϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα
οχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.
γ. Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης
της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα
της Ασφάλειας των Σιδηροδρομικών Μεταφορών και
του ελέγχου των σιδηροδρομικών μεταφορών επικιν−
δύνων εμπορευμάτων,
δ. Η έγκριση θέσης σε λειτουργία των διαρθρωτικών
υποσυστημάτων που αποτελούν το διευρωπαϊκό σιδη−
ροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και ο έλεγχος εάν αυτά τα
υποσυστήματα λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα
με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις,
ε. Η έγκριση θέσης σε λειτουργία των διαρθρωτι−
κών υποσυστημάτων που αποτελούν το συμβατικό δι−
ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και ο έλεγχος εάν λειτουργούν
και συντηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές βασικές
απαιτήσεις,
στ. Η εποπτεία της συμμόρφωσης των στοιχείων δι−
αλειτουργικότητας με τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία,
ζ. Η έγκριση θέσης σε λειτουργία νέου και σημαντικά
τροποποιημένου τροχαίου υλικού, το οποίο δεν καλύ−
πτεται από τις απαιτήσεις των θεσπισμένων Τεχνικών
Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), με τη χορή−
γηση συμπληρωματικής έγκρισης θέσης σε λειτουργία
του τροχαίου υλικού,

1. Σε όσους Δήμους δεν υπάρχει υπηρεσία προγραμμα−
τισμού και μέχρι τη συγκρότησή της, ο Δήμαρχος ορίζει
είτε την τεχνική είτε την οικονομική υπηρεσία, η οποία
ασκεί τις αρμοδιότητες προγραμματισμού.
2. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν
ανάλογα και για τις Κοινότητες.
Άρθρο 7
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 186
Τροποποίηση του π.δ/τος 293/1999 «Οργανισμός του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», (Α΄263).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 2503/1997, «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98)
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας

Άρθρο 1
1.Στην παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Κεφ.Β του
π.δ.293/1999 προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής:
«γ. Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων»
Άρθρο 2
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

η. Η έκδοση και ανανέωση των πιστοποιητικών ασφά−
λειας, η τροποποίηση και ανάκληση τμημάτων των πι−
στοποιητικών ασφαλείας και των εγκρίσεων ασφαλείας,
ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων και απαιτήσε−
ων χορήγησης των εν λόγω πιστοποιητικών, καθώς και ο
έλεγχος άσκησης των δραστηριοτήτων του διαχειριστή
της υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινοτικού ή εθνικού
δικαίου,
θ. Η τήρηση εθνικού μητρώου τροχαίου υλικού και
μητρώου των υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συ−
στήματος,
ι. Η συγκέντρωση πληροφοριών από τον Διαχειριστή
Υποδομής και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις προ−
κειμένου να συντάξει τους κοινούς δείκτες ασφαλείας.
Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τους Κοινούς Δείκτες
Ασφαλείας,
ια. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών για την τροποποίηση των εθνικών κανό−
νων ασφαλείας,
ιβ. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών για την τροποποίηση των κοινοποιημένων
εθνικών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ιγ. Η χορήγηση των πιστοποιητικών ασφαλείας στις
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, καθώς και η χορήγηση
έγκρισης ασφαλείας του Διαχειριστή Υποδομής,
ιδ. Η δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του Τμήματος για
τις δραστηριότητες αρμοδιότητάς του,

ιε. Η συμμετοχή στην ανταλλαγή πληροφοριών και
εμπειριών με τις άλλες Αρχές Ασφάλειας της ΕΕ με
σκοπό την εναρμόνιση των κριτηρίων που χρησιμοποι−
ούνται για τη λήψη αποφάσεων,
ιστ. Η συνεργασία με την Επιτροπή Διερεύνησης Σι−
δηροδρομικών Ατυχημάτων.»
Άρθρο 3
1. Στην παραγρ. 2 του άρθρου 43 του Κεφ. Γ του π.δ.
293/1999 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων: ΠΕ Μηχανικών»
Άρθρο 4
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ−
τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δι−
ατάγματος.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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