Παρ.1 Άρθρο 7 ΝΟΜΟΣ 3891/2010
1 . Στις αρμοδιότητες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, περιλαμβάνονται:
α) η παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών και
εμπορευμάτων,
β) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών,
περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών
σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και μεταφορών πάσης φύσεως με
συστήματα σταθερής τροχιάς,
γ) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών,
περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών λεωφορειακών επιβατικών και
εμπορευματικών μεταφορών, στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή.Οι όροι και
προϋποθέσεις ανάπτυξης, οργάνωσης και εκμετάλλευσης του ως άνω
μεταφορικού έργου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.
δ) η ίδρυση και λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού της αλλοδαπής ή της
ημεδαπής, καθώς και η πρακτόρευση μεταφορικών εταιριών και γραφείων
γενικού τουρισμού,
ε) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
(logistics), καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετιζόμενη με διαχείριση
εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ενδεικτικώς, η πρακτόρευση, φύλαξη, διαλογή,
ποιοτικός έλεγχος, ετικετοκόλληση, παλετοποίηση και κατασκευή, αγορά ή
μίσθωση και διατήρηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (όπως ενδεικτικώς
αποθηκών και ειδικών κατασκευών), καθώς και κάθε είδους εξοπλισμού (όπως
ενδεικτικώς οχημάτων, μηχανημάτων και λογισμικού) για την παροχή των
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και των συναφών υπηρεσιών,
στ) η οργάνωση, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης
επιβατών,
ζ) η οργάνωση και λειτουργία εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης
τροχαίου υλικού,
η) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση μεταφορών οι οποίες αποσκοπούν
στη βελτίωση της συμπληρωματικότητας του συστήματος μεταφορών της
χώρας και στην αρτιότερη εξυπηρέτηση του κοινού,
θ) η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του
μεταφορικού έργου και την άρτια εξυπηρέτηση του κοινού, όπως η παροχή
υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα, η εκτέλεση διαμεταφορικού έργου, η θέση
σε λειτουργία και η εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η κατασκευή
έργων σχετικών με την εκπλήρωση του σκοπού της,
ι) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με
τις δραστηριότητές της,
ια) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τουριστικών λεωφορείων,

ια) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τουριστικών λεωφορείων,
ιβ) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οδικών εμπορευματικών μεταφορών και
ιγ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 119 ΝΟΜΟΣ 4070/2012 και ισχύει από 10/04
/2012

