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Υπόμνημα για ηα σπηζιμοποιούμενα ζύμβολα 

 * Γηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο 

 *** Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

 ***I πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξώηε αλάγλσζε) 

 ***II πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δεύηεξε αλάγλσζε) 

 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπόκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο.) 

 

 

 

 

 

Τποπολογίερ ζε ζσέδιο ππάξηρ 

Τποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος ζε δύο ζηήλερ 
 

Η δηαγξαθή θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ 

ένηονοςρ σαπακηήπερ θαη ζηηο δύν ζηήιεο. Σν λέν θείκελν ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ ζηε δεμηά ζηήιε. 

 

Η πξώηε θαη ε δεύηεξε γξακκή ηεο επηθεθαιίδαο θάζε ηξνπνινγίαο 

πξνζδηνξίδνπλ ην ζρεηηθό ηκήκα ηνπ εμεηαδόκελνπ ζρεδίνπ πξάμεο. Δάλ κία 

ηξνπνινγία αλαθέξεηαη ζε ήδε πθηζηάκελε πξάμε ηελ νπνία ην ζρέδην 

πξάμεο απνζθνπεί λα ηξνπνπνηήζεη, ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη επηπιένλ θαη κία 

ηξίηε θαη κία ηέηαξηε γξακκή πνπ πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ πθηζηάκελε 

πξάμε θαη ηε δηάηαμή ηεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηξνπνινγία. 

 

Τποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος με μοπθή ενοποιημένος κειμένος 

 

Σα λέα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζεκαίλνληαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ 

σαπακηήπερ. Σα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαγξάθνληαη ζεκαίλνληαη κε ην 

ζύκβνιν ▌ ή κε δηαγξαθή. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ σαπακηήπερ  πνπ ππνδειώλνπλ ην λέν θείκελν θαη κε 

δηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηθαζίζηαηαη. 

Καη’ εμαίξεζε, δελ ζεκαίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο απζηεξά ηερληθήο θύζεο 

πνπ επηθέξνπλ νη ππεξεζίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ. 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηη θέζη ηος Σςμβοςλίος ζε ππώηη ανάγνυζη ενότει ηηρ έγκπιζηρ ηηρ 

οδηγίαρ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος πος αθοπά ηη 

διαλειηοςπγικόηηηα ηος ζιδηποδπομικού ζςζηήμαηορ ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

(αναδιαηύπυζη) 

(10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD)) 

(Σςνήθηρ νομοθεηική διαδικαζία: δεύηεπη ανάγνυζη) 

Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε (10579/1/2015 – C8-

0416/2015), 

– έρνληαο ππόςε ηηο αηηηνινγεκέλεο γλώκεο πνπ ππνβιήζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ 

Πξσηνθόιινπ (αξηζ. 2) ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη 

ηεο αλαινγηθόηεηαο, από ην Ληζνπαληθό Κνηλνβνύιην θαη ην νπεδηθό Κνηλνβνύιην, 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ην ζρέδην λνκνζεηηθήο πξάμεο δελ ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο, 

– έρνληαο ππόςε ηε γλσκνδόηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο, πνπ εθδόζεθε ζηηο 11 Ινπιίνπ 2013
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηε γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηώλ, πνπ εθδόζεθε ζηηο 7 

Οθησβξίνπ 2013
2
, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζέζε ηνπ ζε πξώηε αλάγλσζε
3
 επί ηεο πξόηαζεο ηεο Δπηηξνπήο πξνο 

ην Κνηλνβνύιην θαη ην πκβνύιην (COM(2013)0030), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 294, παξάγξαθνο 7, ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 76 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζύζηαζε γηα ηε δεύηεξε αλάγλσζε ηεο Δπηηξνπήο Μεηαθνξώλ θαη 

Σνπξηζκνύ (A8-0071/2016), 

1. εγθξίλεη ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε· 

2. ιακβάλεη ππόςε ηε δήισζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηνλ παξόλ ςήθηζκα· 

3. δηαπηζηώλεη όηη ε πξάμε εθδόζεθε ζύκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ· 

4. πξνηείλεη λα αλαθέξεηαη ε πξάμε σο «νδεγία Bilbao Barandica-Matīss ζρεηηθά κε ηε 

δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

                                                 
1
 ΔΔ C 327, 12.11.2013, ζ. 122. 

2
 ΔΔ C 356, 5.12.2013, ζ. 92. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ ζηηο 26.2.2014, P7_TA(2014)0149. 
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(αλαδηαηύπσζε)»
1
· 

5. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα ππνγξάςεη ηελ πξάμε, καδί κε ηελ Πξόεδξν ηνπ 

πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 297 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

6. αλαζέηεη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ λα ππνγξάςεη ηελ πξάμε, αθνύ πξνεγνπκέλσο 

ειεγρζεί όηη όιεο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ δεόλησο νινθιεξσζεί, θαη λα πξνβεί, ζε 

ζπκθσλία κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ, ζηε δεκνζίεπζή ηεο, από θνηλνύ 

κε ηε ζρεηηθή δήισζε ηεο Δπηηξνπήο, ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής 

Ένωζης· 

7. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην πκβνύιην 

θαη ζηελ Δπηηξνπή θαζώο θαη ζηα εζληθά θνηλνβνύιηα. 

                                                 
1
 Οη Izaskun Bilbao Barandica θαη Anrijs Matīss δηεμήγαγαλ ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξάμε εθ 

κέξνπο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ αληίζηνηρα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΦΗΦΙΜΑ 

Γήλυζη ηηρ Δπιηποπήρ ζσεηικά με ηα επεξηγημαηικά έγγπαθα 

 

Η Δπηηξνπή ππελζπκίδεη όηη ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, ην πκβνύιην θαη ε Δπηηξνπή 

αλαγλώξηζαλ, ζηελ θνηλή πνιηηηθή δήισζή ηνπο, ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε 

επεμεγεκαηηθά έγγξαθα, όηη ε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ ηα θξάηε 

κέιε όζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά ησλ νδεγηώλ ζην εζληθό δίθαην «πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη 

αθξηβήο», νύησο ώζηε ε Δπηηξνπή λα δηεπθνιύλεηαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληόο ηεο λα 

επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ελσζηαθνύ δηθαίνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα ππήξραλ επεμεγεκαηηθά έγγξαθα γηα ηνλ ζθνπό απηό. Η Δπηηξνπή εθθξάδεη ηε 

ιύπε ηεο γηα ην γεγνλόο όηη ην ηειηθό θείκελν δελ πεξηέρεη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε αγνξά ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ ηεο ΔΔ έρεη ππνζηεί εηο βάζνο 

αιιαγέο, νη νπνίεο επήιζαλ βαζκηαία κε ηξεηο λνκνζεηηθέο «δέζκεο γηα ηνπο ζηδεξνδξόκνπο», 

κε ζθνπό λα αλνίμνπλ νη εζληθέο αγνξέο, λα θαηαζηνύλ νη ζηδεξόδξνκνη αληαγσληζηηθόηεξνη 

θαη πην δηαιεηηνπξγηθνί ζε επίπεδν ΔΔ θαη ηαπηόρξνλα λα δηαηεξεζεί πςειό ην επίπεδν 

αζθάιεηαο.  

Χζηόζν, παξά ηελ αμηνζεκείσηε εμέιημε ηνπ «ελσζηαθνύ θεθηεκέλνπ», κε βάζε ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ε εζσηεξηθή αγνξά ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ, ην κεξίδην ησλ 

ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ ζηηο ελδνελσζηαθέο κεηαθνξέο παξέκεηλε ρακειό. ήκεξα, ην 

ζπλνιηθό κεξίδην ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ παξακέλεη ζηάζηκν ζην 6 ηνηο εθαηό, ελώ, 

ζύκθσλα κε ην Δπξσβαξόκεηξν, ην 54 ηνηο εθαηό ησλ ρξεζηώλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε 

ηηο ζηδεξνδξνκηθέο ππεξεζίεο·  

Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013, ε Δπηηξνπή πξνγξακκάηηζε λα ππνβάιεη ηελ 

ηέηαξηε δέζκε γηα ηνπο ζηδεξνδξόκνπο, ώζηε λα βειηησζεί ε πνηόηεηα θαη ε απόδνζε ησλ 

ζηδεξνδξνκηθώλ δξνκνινγίσλ κε ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ απνκέλνπλ γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο εληαίαο επξσπατθήο ζηδεξνδξνκηθήο αγνξάο. 

Η νδεγία γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα απνηειεί κέξνο ηεο ηέηαξηεο δέζκεο γηα ηνπο 

ζηδεξνδξόκνπο θαη εζηηάδεηαη ζηελ άξζε ησλ ινηπώλ δηνηθεηηθώλ θαη ηερληθώλ εκπνδίσλ, 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:  

 θαζηέξσζε θνηλήο πξνζέγγηζεο σο πξνο ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ώζηε λα απμεζνύλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ΔΔ·  

 κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ θόζηνπο θαη επηηάρπλζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ δηνηθεηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ·  θαη  

 απνθπγή ησλ ζπγθαιπκκέλσλ δηαθξίζεσλ. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζέζεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε πξώηε αλάγλσζε από ηελ Οινκέιεηα ζηηο 

26 Φεβξνπαξίνπ 2014, μεθίλεζαλ αλεπίζεκεο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηελ ηηαιηθή Πξνεδξία, νη 

νπνίεο ζπλερίζηεθαλ θαη κε ηε ιεηνληθή Πξνεδξία. Έπεηηα από ελλέα θύθινπο ηξηκεξνύο 

δηαιόγνπ κε ηε ιεηνληθή Πξνεδξία, νη νκάδεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία επί ηνπ ελ ιόγσ θαθέινπ ζηηο  17 Ινπλίνπ 2015.  

Σν θείκελν ηεο ζπκθσλίαο ππνβιήζεθε ζηελ επηηξνπή TRAN θαη εγθξίζεθε κε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ζηηο 10 Οθησβξίνπ 2015. Με βάζε ηελ έγθξηζε ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο, ν 

πξόεδξόο ηεο απνθάζηζε, ζηελ επηζηνιή πνπ απεύζπλε ζηνλ πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο ησλ 

Μόληκσλ Αληηπξνζώπσλ, λα ζπζηήζεη ζηελ Οινκέιεηα λα εγθξίλεη ηε ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ 

ζε πξώηε αλάγλσζε ρσξίο ηξνπνινγίεο. Μεηά από λνκηθν-γισζζηθή επαιήζεπζε, ην 

πκβνύιην ελέθξηλε ηε ζέζε ηνπ ζε πξώηε αλάγλσζε επηβεβαηώλνληαο ηε ζπκθσλία ζηηο 10 

Γεθεκβξίνπ 2015. 

Δπεηδή ε ζέζε ζε πξώηε αλάγλσζε ηνπ πκβνπιίνπ ζπλάδεη κε ηε ζπκθσλία πνπ επεηεύρζε 

ζηνλ ηξηκεξή δηάινγν, ν εηζεγεηήο ζπληζηά ηελ έγθξηζή ηεο ρσξίο πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο. 

Η έκβαζη ηυν διαππαγμαηεύζευν 

Σν ζύζηεκα πνπ θαζηεξώλεη ε λέα νδεγία ζα θέξεη ηελ Δπξώπε πην θνληά ζε έλαλ εληαίν 
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επξσπατθό ζηδεξνδξνκηθό ρώξν. Θα πεξηνξίζεη ην δηνηθεηηθό θόζηνο θαη ζα επηηαρύλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο, δηαηεξώληαο παξάιιεια ην πθηζηάκελν πςειό επίπεδν αζθάιεηαο. Σαπηόρξνλα 

ζα ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή ηπρόλ ζπγθαιπκκέλσλ δηαθξίζεσλ, ηδίσο θαηά λέσλ εηαηξεηώλ 

πνπ επηζπκνύλ λα εηζέιζνπλ ζηε ζηδεξνδξνκηθή αγνξά. Δπνκέλσο αλακέλεηαη όηη ζα 

βνεζήζεη ζηελ αύμεζε ησλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ΔΔ, βειηηώλνληαο ηελ αληαγσληζηηθόηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ εληόο ηεο ΔΔ· 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκθσλία: 

 ζα απαιιάμεη ηηο εηαηξίεο από ηελ ππνβνιή πνιιαπιώλ αηηήζεσλ. Ο Δπξσπατθόο 

Οξγαληζκόο ηδεξνδξόκσλ (ΔΟ) ζα εγθξίλεη ηα νρήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

δηαζπλνξηαθή ιεηηνπξγία, ελώ γηα ηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζηηο 

εληόο ηνπ θξάηνπο κεηαθνξέο ν αηηώλ ζα κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζα ππνβάιεη ηελ 

αίηεζή ηνπ ζηνλ Οξγαληζκό ή ζηηο εζληθέο αξρέο. Πξνο ην παξόλ, όηαλ έλαο 

θαηαζθεπαζηήο ηξνραίνπ πιηθνύ ζέιεη λα εηζαγάγεη λέν όρεκα ζηελ αγνξά 

πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο ρσξώλ ηεο ΔΔ, πξέπεη λα ππνβάιεη ρσξηζηέο αηηήζεηο ζηηο 

εζληθέο αξρέο ησλ θξαηώλ κειώλ όπνπ ζα ιεηηνπξγεί ην όρεκα. Οη λένη θαλόλεο ζα 

εμαιείςνπλ ηελ αλάγθε γηα πνιιαπιέο αηηήζεηο. 

 ζα δεκηνπξγήζεη ππεξεζία εληαίαο εμππεξέηεζεο, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο εληαία 

είζνδνο γηα όιεο ηηο αηηήζεηο. Απηό ην ζύζηεκα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ζα 

θαηαζηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο εύθνιεο θαη δηαθαλείο. Θα επηηξέπεη ηόζν ζηνλ 

Οξγαληζκό όζν θαη ζηηο εζληθέο αξρέο αζθάιεηαο λα παξαθνινπζνύλ ηα δηάθνξα 

ζηάδηα εμέηαζεο ηεο αίηεζεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Θα δηαζθαιίδεη 

επίζεο ηε ζπλεθηηθόηεηα ζε πεξηπηώζεηο δηαθνξεηηθώλ αηηήζεσλ γηα παξόκνηεο 

εγθξίζεηο· 

 ζα θαζνξίζεη ζαθή ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηα δηάθνξα δηαδηθαζηηθά ζηάδηα· 

 ζα δηαζθαιίζεη όηη ηα έξγα ηνπ Δπξσπατθνύ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο 

ηδεξνδξνκηθήο Κπθινθνξίαο (ERTMS) είλαη δηαιεηηνπξγηθά. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ν 

ΔΟ ζα αμηνινγεί ηηο πξνβιεπόκελεο ηερληθέο ιύζεηο πξηλ από θάζε δεκνζίεπζε 

πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζρεηηθά κε ηνλ παξαηξόρην εμνπιηζκό ηνπ 

ERTMS, 

 ζα κεηώζεη δξαζηηθά ηνλ αξηζκό ησλ εζληθώλ δηαηάμεσλ ζε ηνκείο όπνπ εηζάγνληαη 

ξπζκίζεηο ζε επίπεδν ΔΔ. 

Ο ΔΟ ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα έγθξηζεο εληόο ηξηώλ εηώλ από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηεο νδεγίαο. Σα θξάηε κέιε ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζνπλ λα εθαξκόδνπλ ην 

πθηζηάκελν ζύζηεκα γηα έλα αθόκε έηνο, εθόζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ζα πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθώο ηνλ ΔΟ θαη ηελ Δπηηξνπή, αηηηνινγώληαο 

παξάιιεια ηελ απόθαζή ηνπο. 

Ο ΔΟ θαη νη εζληθέο αξρέο αζθάιεηαο ζα ζπλάςνπλ επίζεο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο. Η 

ππεξεζία εληαίαο εμππεξέηεζεο θαη νη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ζα εμαζθαιίζνπλ ηνλ ζαθή 

θαηακεξηζκό θαζεθόλησλ κεηαμύ ηνπ ΔΟ θαη ησλ εζληθώλ αξρώλ. Θα δηαζθαιίδνπλ επίζεο 

ηε ζπλεθηηθόηεηα ζε πεξηπηώζεηο δηαθνξεηηθώλ αηηήζεσλ γηα παξόκνηεο εγθξίζεηο. Σν 

ζύζηεκα εληαίαο εμππεξέηεζεο πξνβιέπεηαη όηη ζα δεκηνπξγεζεί εληόο ηξηώλ εηώλ από ηελ 

έλαξμε ηζρύνο ηνπ θαλνληζκνύ ΔΟ.  
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