
 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 4018 
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Οργανο-

γράμματος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω-

νυμία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟ-

ΣΩΠΗ Α.Ε.». 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
«ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3920/2011 «Εξυγί-

ανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοι-
νωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33),

β) του ν. 3429/2005 «περί ΔΕΚΟ» (Α’ 314), όπως ισχύει, 
γ) του ν. 4389/2016,
δ) της υπ’ αρ. 28737/2637/10-6-2011 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης περί «Πράξης Συγχώνευσης των Ανω-
νύμων Εταιρειών ΑΜΕΛ Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. - 
Μετονομασία νέας Ανώνυμης Εταιρείας σε ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» 
(Β’ 1454).

2. Την υπό στοιχεία Α-63085/5432/13 (Β’505/2014) 
απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός 
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

3. Την υπό στοιχεία Α-17040-1809 (Β’1372/2013) από-
φαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων, με την οποία τέθηκε σε ισχύ το τροποποιημένο και 
κωδικοποιημένο Οργανόγραμμα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της 

ΣΤΑΣΥ, αποφασίζουμε, θέτουμε σε ισχύ το τροποποιημέ-
νο και κωδικοποιημένο Οργανόγραμμα της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., 
το οποίο έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑΣΥ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Οργανογράμματος

1. Με το παρόν Οργανόγραμμα καθορίζονται η δι-
άρθρωση, η διαμόρφωση, η διαβάθμιση, η εσωτερική 
οργάνωση και οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα των 
οργανωτικών μονάδων της ΣΤΑΣΥ (εφεξής Εταιρεία), η 
σχέση των οργανωτικών μονάδων μεταξύ τους και με τη 
Διοίκηση, οι οργανικές θέσεις και εν γένει η ιεραρχική 
οργάνωση.

2. Οι διατάξεις του παρόντος Οργανογράμματος ερμη-
νεύονται και αναλύονται με αποφάσεις, εγκυκλίους και 
οδηγίες που εκδίδονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
Ειδικά στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο 
για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότη-
τας και την εύρυθμη λειτουργία της κάθε οργανωτικής 
μονάδας της ΣΤΑΣΥ, το Οργανόγραμμα τροποποιείται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3920/2011.

3. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται 
να προστίθενται, να αφαιρούνται ή να ανακατανέμο-
νται, εν όλω ή εν μέρει οι αρμοδιότητες - καθήκοντα 
μεταξύ των οργανωτικών μονάδων, καθώς και μεταξύ 
των θέσεων εργασίας του προσωπικού. Οι κύριες αρμο-
διότητες - καθήκοντα των θέσεων εργασίας εκδίδονται 
και τροποποιούνται (προστίθενται, αφαιρούνται ή ανα-
κατανέμονται, εν όλω ή εν μέρει) ομοίως με απόφαση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
λειτουργικές και υπηρεσιακές ανάγκες της Εταιρείας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2ο  

Όργανα Διοίκησης 
 

Τα Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι: 

i. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ii. Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της 
εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τις στρατηγικές και την πολιτική ανάπτυξης της 
εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά ασκεί τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει και συντονίζει και κατευθύνει ο Πρόεδρος 
αυτού, ο οποίος αποτελεί την συλλογική έκφρασή του και το συνδέει με τα λοιπά όργανα της 
Εταιρείας.   

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των 
υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα 
πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας. Ασκεί όλες τις διευθυντικές 
αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του εκχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες του 
Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και το καταστατικό της Εταιρείας. 
 
 

Άρθρο 3ο  
Οργάνωση Μονάδων 

1. Στο Παράρτημα του παρόντος επισυνάπτεται σχηματική αναπαράσταση του Οργανογράμματος 
της Εταιρείας. 

2. Η διάρθρωση της Εταιρείας διακρίνεται ως κάτωθι: 
i. Διοικητικό Συμβούλιο 
ii. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
iii. Διευθύνων Σύμβουλος 
iv. Γενικές Διευθύνσεις 
v. Διευθύνσεις  
vi. Υποδιευθύνσεις 
vii. Τμήματα  

3. α) Ως Γενική Διεύθυνση ορίζεται ένα σύνολο επιμέρους μονάδων, των οποίων προΐσταται ο 
Γενικός Διευθυντής και υπάγεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
β) Ως Διεύθυνση ορίζεται ένα σύνολο επιμέρους μονάδων ιεραρχικού επιπέδου Υποδιεύθυνσης 
ή/και Τμήματος, των οποίων προΐσταται ο Διευθυντής και υπάγεται είτε σε Γενική Διεύθυνση, 
είτε απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
γ) Ως Υποδιεύθυνση ορίζεται ένα σύνολο επιμέρους μονάδων ιεραρχικού επιπέδου Τμήματος, 
των οποίων προΐσταται ο Υποδιευθυντής. Υπάγεται είτε σε Διεύθυνση ή σε Γενική Διεύθυνση, 
είτε απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Κάθε επιμέρους μονάδα ασκεί μέρος των 
δραστηριοτήτων της Υποδιεύθυνσης. 
δ) Ως Τμήμα ορίζεται η μονάδα που αποτελείται από ένα σύνολο εργαζόμενων με δεδομένες 
δραστηριότητες και αρμοδιότητες, των οποίων προΐσταται ο Τμηματάρχης. Υπάγεται σε 
Υποδιεύθυνση ή σε Διεύθυνση ή σε Γενική Διεύθυνση, είτε απευθείας στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο. 
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4. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να 
υποστηρίζουν οργανωτικές μονάδες, θέσεις εργασίας, εξωτερικοί σύμβουλοι και όργανα, τα 
οποία αναφέρονται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

 
 

Άρθρο 4ο  
Αδιαβάθμητα όργανα 

 
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται με απόφασή του (με πράξη) να ορίζει αδιαβάθμητα (εκτός 

ιεραρχικής δομής) όργανα – υπηρεσίες για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων (projects),  
εργασιών ή και την ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων, όπως ενδεικτικά: 
i. «Γνωμοδοτικά Όργανα» (βάσει Ν. 4412/2016 όπως ισχύει), Επιτροπές Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων, Επιτροπές 
Αξιολόγησης Ενστάσεων κλπ 

ii. Επιτροπές Διερεύνησης Συμβάντων 
iii. Ομάδες Εργασίας 
iv. Αρχηγό Πυρασφάλειας (ρόλος) 
v. Αρχηγό Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ρόλος) 
vi. Σύνδεσμο Επικοινωνίας με Πυροσβεστική Υπηρεσία (ρόλος) 
vii. Σύνδεσμο Επικοινωνίας με Αστυνομία (ρόλος)  
viii. Σύνδεσμο Επικοινωνίας με Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ρόλος) κλπ. 

2. Τα όργανα - υπηρεσίες αυτές πρέπει να στελεχώνονται μεταξύ άλλων και από πρόσωπα τα οποία 
έχουν γνώσεις και εμπειρία ή και εξειδίκευση στο αντικείμενο που τους ανατίθεται.  

3. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου – εργασίας ή ρόλου, τα πρόσωπα αυτά είτε αποσπώνται 
προσωρινά από τις οργανωτικές μονάδες στις οποίες ανήκουν και για όσο διάστημα θα διαρκέσει 
το έργο – εργασία ή ο ρόλος τους, είτε παραμένουν στην οργανική τους θέση ασχολούμενοι 
παράλληλα με τα συγκεκριμένα καθήκοντα του έργου - εργασίας ή του ρόλου που τους 
ανατίθεται. 

 
 

Άρθρο 5ο 

Διάρθρωση των Οργανωτικών Μονάδων και Οργάνων υπαγόμενων απευθείας στη Διοίκηση 
 

1. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζουν 
τα ακόλουθα όργανα, εξωτερικοί συνεργάτες, οργανωτικές μονάδες και θέσεις εργασίας, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 4: 
i. Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης (θέση εργασίας) 
ii. Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου (οργανωτική μονάδα) 
iii. Γραμματέας (θέση εργασίας) 
iv. Ειδικός Σύμβουλος (εξωτερικός συνεργάτης) 
v. Επιτροπή Ελέγχου (όργανο βάσει Ν. 3429/2005) 
vi. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ανεξάρτητη υπηρεσία - όργανο βάσει Ν. 3429/2005) 
vii. Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ρόλος) 
viii. Τεχνικό Συμβούλιο (Συλλογικό όργανο - ΦΕΚ 227/τ.Β/05.02.2014) 

2. Οι οργανωτικές μονάδες οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι οι 
ακόλουθες οκτώ (8): 
i. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4 Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 85/15.06.2021

ii. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας 
iii. Γενική Διεύθυνση Συντήρησης 
iv. Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Υποστήριξης 
v. Διεύθυνση Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου 
vi. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 
vii. Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και Εμπειρίας Επιβατών 

o Τμήμα Εταιρικής Εικόνας και Δημοσίων Σχέσεων 
o Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών 
o Τμήμα Τύπου και Κοινωνικής Δικτύωσης 
o Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

viii. Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου 
o Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης  
o Τμήμα Επιχειρησιακής Ασφάλειας 
o Τμήμα Ελέγχου Κομίστρου 

3. Πλέον των ανωτέρω, στη δομή της Εταιρείας εντάσσονται τα ακόλουθα όργανα, πρόσωπα, 
υπηρεσίες και θέσεις εργασίας, τα οποία αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο:  
i. Ιατρός Εργασίας (Ν. 3850/2010 - εξωτερικός συνεργάτης) 
ii. Τεχνικός Ασφαλείας (Ν. 3850/2010 - εξωτερικός συνεργάτης ή και υπάλληλος της εταιρείας) 
iii. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO (βάσει Ν. 4624/2019 - εξωτερικός συνεργάτης ή  

υπάλληλος της εταιρείας) 
iv. Ειδικός Σύμβουλος (υπάλληλος της εταιρείας ή εξωτερικός συνεργάτης) 
v. Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α. - βάσει Ν.Δ. 17/1974)  

4. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 
λειτουργικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου και αποτελεί μια ανεξάρτητη και 
αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση 
εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με το Ν.3429/2005. 

5. Οι Ιατροί Εργασίας και οι Τεχνικοί Ασφαλείας υπάγονται και αναφέρονται για υπηρεσιακά - 
λειτουργικά θέματα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο βάσει σχετικής νομοθεσίας (Ν. 3850/2010 κλπ) 
και για διοικητικά θέματα αναφέρονται στο Τμήμα Υγείας & Ασφάλειας.  

6. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το καθήκον να 
παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – ΕΕ2016/679), να παρέχει συνδρομή στην Εταιρεία (ως Υπεύθυνη 
Επεξεργασίας) κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον ΓΚΠΔ. Η 
συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων είναι εταιρική ευθύνη του Υπευθύνου 
Επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και όχι του Υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων διευκολύνει τη συμμόρφωση του Υπευθύνου 
Επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί 
μεταξύ των  διαφόρων ενδιαφερόμενων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο 
ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη 
συμμόρφωση με τον Κανονισμό. 

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού της Εταιρείας ή να 
ασκεί τα καθήκοντα βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών και να διαθέτει τα κατάλληλα, βάσει 
του ΓΚΠΔ, επαγγελματικά προσόντα, ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις στο δίκαιο της 
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προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

7. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναλαμβάνει, λειτουργώντας υπεύθυνα και 
ανεξάρτητα, την οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση του Συστήματος Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, που θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη συμμόρφωσή της προς 
το εκάστοτε ισχύον πλέγμα νομικών και ηθικών υποχρεώσεων. Ο ρόλος αυτός αναλαμβάνεται 
από υπάλληλο της Εταιρείας, υπάγεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναφέρεται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

8. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι είναι άτομα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίοι 
προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είτε εργαζόμενοι της Εταιρείας, οι οποίοι 
επιλέγονται και ορίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για την ανάληψη ρόλου − θέσεως 
Συμβούλων για ειδικά θέματα που μπορεί και να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες των 
οργανωτικών μονάδων. 

Οι υπάλληλοι της Εταιρείας που αναλαμβάνουν καθήκοντα Ειδικού Συμβούλου διατηρούν το 
βαθμό της προηγούμενης θέσης εργασίας τους, αλλά και το επίδομα της θέσης ευθύνης, εφόσον 
κατείχαν θέση ευθύνης. 

Οφείλουν να εκτελούν τις εργασίες που τους ανατίθενται στους καθορισμένους χρόνους και να 
ενημερώνουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία των 
εργασιών τους και για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

9. Οι υπάλληλοι από το προσωπικό της Εταιρείας που στελεχώνουν την Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου 
Ανάγκης, είτε αποσπώνται προσωρινά από τις οργανωτικές μονάδες στις οποίες ανήκουν και για 
όσο διάστημα θα διαρκέσει το έργο – εργασία ή ο ρόλος τους, είτε παραμένουν στην οργανική 
τους θέση ασχολούμενοι παράλληλα με τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους ανατίθενται. 

Βασικό αντικείμενο αποτελεί ο συντονισμός και η κατεύθυνση των ενεργειών των οργανωτικών 
μονάδων της Εταιρείας και η λήψη κάθε σχετικού μέτρου, προκειμένου για την οργάνωση της 
μετάπτωσης του δυναμικού της Εταιρείας από κατάσταση ειρήνης σε κατάσταση πολέμου. 
Υπόκειται και στην προβλεπόμενη από το Ν.Δ. 17/1974 ιεραρχία των Πολιτικών Δυνάμεων. 

 
 

Άρθρο 6ο 
Διάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων και των Επιμέρους Οργανωτικών Μονάδων τους 

 
Η διάρθρωση των τεσσάρων (4) Γενικών Διευθύνσεων και των επιμέρους οργανωτικών μονάδων τους 
έχει ως εξής: 

Α) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης: 

o Διεύθυνση Έργων Εταιρικής Βελτίωσης 
o Τμήμα Έργων Εταιρικής Βελτίωσης 
o Τμήμα Εταιρικών Διαδικασιών και Κανονισμών 

o Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης 
o Τμήμα Διαφήμισης 
o Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

o Τμήμα Στρατηγικού/ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διοικητικής Πληροφόρησης 
o Τμήμα Χρηματοδοτήσεων 

Β) Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας 

o Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 1 
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o Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμής 1 
o Τμήμα Σταθμών Γραμμής 1 
o Τμήμα Συρμών Γραμμής 1 

o Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 2 
o Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμών 2&3 
o Τμήμα Σταθμών Γραμμής 2  
o Τμήμα Συρμών Γραμμής 2 

o Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 3 
o Τμήμα Σταθμών Γραμμής 3 
o Τμήμα Συρμών Γραμμής 3 

o Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής Τραμ 
o Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμής Τραμ 
o Τμήμα Συρμών Γραμμής Τραμ 

o Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας 
o Τμήμα Προγραμματισμού Λειτουργίας 
o Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Λειτουργίας Κομίστρου 
o Τμήμα Έκδοσης Κομίστρου 

Γ) Γενική Διεύθυνση Συντήρησης 

o Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού 
o Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού  
o Τμήμα Μελετών και Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού 

o Διεύθυνση Αμαξοστασίου Πειραιά 
o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης   
o Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης 
o Τμήμα Γενικής Επισκευής  
o Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 
o Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών 

o Διεύθυνση Αμαξοστασίου Σεπολίων 
o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης   
o Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής  
o Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 
o Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών  

o Διεύθυνση Αμαξοστασίου Ελαιώνα 
o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης   
o Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής  
o Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 
o Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών  

o Διεύθυνση Αμαξοστασίου Ελληνικού 
o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης   
o Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής  
o Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 
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o Διεύθυνση Συντήρησης Συστημάτων 
o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Ηλεκτροδότησης 

 Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμής 1 
 Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμών 2,3 
 Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμής ΤΡΑΜ 

o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σηματοδότησης 
 Τμήμα Σηματοδότησης Γραμμής 1 
 Τμήμα Σηματοδότησης Γραμμών 2,3 

o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Τηλεπικοινωνιών  
 Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμής 1 
 Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμών 2,3 
 Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμής ΤΡΑΜ 

o Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Συστημάτων 
o Τμήμα Κομίστρου και Εφαρμογών 

o Διεύθυνση Συντήρησης Υποδομής και Έργων 
o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Έργων 

 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
 Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 
 Τμήμα Συντήρησης Δομικών Στοιχείων Εγκαταστάσεων  

o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Έργων 
 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Πιστοποιήσεων  
 Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
 Τμήμα Συντήρησης Κλιματισμού και Συστημάτων Ελέγχου 

o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σιδηροδρομικής Επιδομής και Έργων 
 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  
 Τμήμα Προληπτικής και Επιδιορθωτικής Συντήρησης 
 Τμήμα Προγνωστικής Συντήρησης και Πρασίνου 

o Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομής και Ελέγχου Πρόσβασης 
o Τμήμα Μελετών 

o Τμήμα Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
o Τμήμα Τεχνικού Αρχείου 

Δ) Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Υποστήριξης 

o Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
o Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  
o Τμήμα Μισθοδοσίας 
o Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
o Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας 
o Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης 

 Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης 
 Τμήμα Διοικητικής Εκπαίδευσης 

o Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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o Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων 
o Τμήμα Καταμέτρησης 
o Τμήμα Διαχείρισης Προστίμων 
o Τμήμα Ταμειακού Ελέγχου και Αναφορών  
o Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου 

 Τμήμα Ελέγχου Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμών 
 Τμήμα Λογιστικής και Φορολογίας 

o Διεύθυνση Προμηθειών και Ανεφοδιασμού 
o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προμηθειών 
o Τμήμα Προμήθειας Ανταλλακτικών/Εξοπλισμού  
o Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών 
o Τμήμα Λοιπών Προμηθειών και Έργων 
o Τμήμα Παρακολούθησης Πιστοποιήσεων και Πληρωμών 
o Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού 

 Τμήμα Ανεφοδιασμού Πειραιά 
 Τμήμα Ανεφοδιασμού Σεπολίων 
 Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελληνικού 
 Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελαιώνα 

o Διεύθυνση Πληροφορικής 
o Τμήμα Επιχειρησιακού Λογισμικού 
o Τμήμα Δικτύων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 
o Τμήμα Υποδομών και Υποστήριξης Χρηστών 

o Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 
o Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 
o Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων 

 
 
 

Άρθρο 7ο 

Κύρια Καθήκοντα – Αρμοδιότητες των Οργανωτικών Μονάδων 
 

Η παρακάτω περιγραφή των κύριων αρμοδιοτήτων - καθηκόντων των οργανωτικών μονάδων είναι 
ενδεικτική και όχι περιοριστική, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος. 

1. Οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται άμεσα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται άμεσα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι: 

o Διεύθυνση Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου 
o Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και Εμπειρίας Επιβατών 

o Τμήμα Εταιρικής Εικόνας και Δημοσίων Σχέσεων 
o Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών 
o Τμήμα Τύπου και Κοινωνικής Δικτύωσης 
o Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 85/15.06.2021

o Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου 
o Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης  
o Τμήμα Επιχειρησιακής Ασφάλειας 
o Τμήμα Ελέγχου Κομίστρου 

o Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 
o Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης 
o Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας 
o Γενική Διεύθυνση Συντήρησης 
o Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Υποστήριξης 

1.1 Διεύθυνση Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου 
Η Διεύθυνση Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου είναι επιφορτισμένη με το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου, τη διευκόλυνση των επαφών εντός της ΣΤΑΣΥ και 
εξωτερικά και με την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και 
τις προτεραιότητές του.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες – καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η υποστήριξη του έργου του Διευθύνοντος Συμβούλου στην υλοποίηση δράσεων και 
πρωτοβουλιών και η ευθύνη τήρησης των σχετικών αρχείων. 

2. Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που είναι αναγκαία στο 
Διευθύνοντα Σύμβουλο για την εκπλήρωση του ρόλου του. 

3. Η οργάνωση των εργασιών γραμματειακής υποστήριξης για την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση και τήρηση του καθημερινού προγράμματος και των γενικότερων υποχρεώσεων 
του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

4. Η συνεργασία με τα στελέχη της Εταιρείας και άλλα πρόσωπα για την υλοποίηση των έργων-
εργασιών που έχουν ανατεθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

5. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των ενεργειών των προϊσταμένων των οργανωτικών μονάδων 
ή και άλλων προσώπων, οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι για τη διευθέτηση - απάντηση σε 
θέματα εισερχόμενης αλληλογραφίας ή σε άλλα θέματα, εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, 
προς ενημέρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

6. Η σύνταξη αποφάσεων και υπηρεσιακών σημειωμάτων που αφορούν σε θέματα οργανωτικής 
δομής της εταιρείας, ορισμού επιτροπών, ομάδων εργασίας κλπ. 

7. Η συγκέντρωση και διαβίβαση αιτημάτων προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο και η 
παρακολούθηση της εξέλιξής τους. 

8. Η επικοινωνία με εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τρίτα μέρη, 
κατόπιν εντολών ή οδηγιών του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη διευθέτηση εκκρεμών 
υποθέσεων. 

9. Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των εσωτερικών και εξωτερικών συναντήσεων και 
υπηρεσιακών ταξιδιών.  

10. Η ανάπτυξη και κάθε απαιτούμενη τροποποίηση του οργανογράμματος και άλλων εγγράφων 
που διέπουν το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

11. Η συνεργασία με εξωτερικούς Συμβούλους για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της 
Διεύθυνσης. 
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12. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

13. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 
στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την έκδοση 
της μισθοδοσίας. 

14. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων του υφιστάμενου προσωπικού. 

15. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

16. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που θα ανατεθεί στη Διεύθυνση με απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

1.2 Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και Εμπειρίας Επιβατών 
Η Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και Εμπειρίας Επιβατών είναι επιφορτισμένη με τη 
διαμόρφωση και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΣΤΑΣΥ και με το σχεδιασμό και 
την εφαρμογή δράσεων βελτίωσης της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στους επιβάτες της Εταιρείας. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και Εμπειρίας 
Επιβατών είναι: 

o Τμήμα Εταιρικής Εικόνας και Δημοσίων Σχέσεων 
o Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών 
o Τμήμα Τύπου και Κοινωνικής Δικτύωσης 
o Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες – καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η ανάπτυξη και η υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΣΤΑΣΥ σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

3. Η προώθηση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ της ΣΤΑΣΥ, των ΜΜΕ και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών. 

4. Η προβολή του έργου της Εταιρείας, η ανάδειξη και ισχυροποίηση της εταιρικής ταυτότητας. 
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δράσεων βελτίωσης της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στους 

επιβάτες της Εταιρείας. 
6. Η διαχείριση όλων των καναλιών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους επιβάτες, όπως 

είναι το γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού που λειτουργεί σήμερα στο σταθμό «Σύνταγμα», το 
τηλεφωνικό κέντρο, η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η ιστοσελίδα της Εταιρείας και οι 
λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

7. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της 
Εταιρείας. 

8. Η λήψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΣΤΑΣΥ. 
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9. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
και του εκάστοτε ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού της Εταιρείας. 

10. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 
στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την έκδοση 
της μισθοδοσίας. 

11. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

12. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

13. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 
Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

1.2.1 Τμήμα Εταιρικής Εικόνας και Δημοσίων Σχέσεων 

Το Τμήμα Εταιρικής Εικόνας και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για την υλοποίηση της 
επικοινωνιακής στρατηγικής της ΣΤΑΣΥ, την προώθηση και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας 
της εταιρικής ταυτότητας, καθώς και για την επικοινωνιακή διαχείριση των περιστατικών 
εκτάκτου ανάγκης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η συμβολή στην ανάπτυξη και η υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΣΤΑΣΥ. 
2. Η ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των δράσεων προβολής, διαφήμισης και 

δημοσιότητας της ΣΤΑΣΥ, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και εντύπων επικοινωνίας, 
που παρέχουν πληροφορίες στους επιβάτες ή προωθούν τη ΣΤΑΣΥ. 

3. Η συνεργασία με εξωτερικούς φορείς για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων 
επικοινωνιακού χαρακτήρα και προωθητικών ενεργειών. 

4. Η δημιουργία, προβολή και συντήρηση της βέλτιστης εταιρικής εικόνας τόσο εσωτερικά στη 
ΣΤΑΣΥ όσο και σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον της Εταιρείας και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. 

5. Η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της Εταιρείας μέσω εξεύρεσης χορηγιών για κάθε 
μορφής ενέργειες επικοινωνίας και μάρκετινγκ, αλλά και μέσω της συντήρησης της καλής 
εταιρικής εικόνας. 

6. Η αξιολόγηση της χορηγικής πολιτικής σε τρίτους (π.χ. δημόσιους, πολιτιστικούς φορείς κλπ). 
7. Η ανάπτυξη σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και διατήρηση 

σχέσεων συνεργασίας με τους εκπροσώπους τους.  
8. Η παραγωγή εταιρικού επικοινωνιακού υλικού, όπως εντύπων, χαρτών, παρουσιάσεων και εν 

γένει εταιρικών κειμένων, καθώς όλων των εταιρικών δώρων. 
9. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της εταιρικής ταυτότητας εντός και εκτός Εταιρείας. 
10. Η συνεργασία με το Τμήμα Διαφήμισης για την προβολή πληροφοριακού (π.χ. διαφημιστικού, 

ψυχαγωγικού, ενημερωτικού) υλικού στις οθόνες των σταθμών και των οχημάτων μέσω των 
προγραμμάτων πολυμέσων (βίντεο και εικόνες). 

11. Η διαμόρφωση της επικοινωνιακής προσέγγισης και των μηνυμάτων προς τους 
εμπλεκόμενους φορείς, τα ενδιαφερόμενη μέρη και το επιβατικό κοινό, όταν λαμβάνουν 
χώρα περιστατικά εκτάκτου ανάγκης, σύμφωνα με οδηγίες του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
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1.2.2 Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών 

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών είναι αρμόδιο για την εξυπηρέτηση και την παροχή 
πληροφόρησης των επιβατών μέσω του γραφείου Εξυπηρέτησης Κοινού, που λειτουργεί σήμερα 
στο Σταθμό "Σύνταγμα", του τηλεφωνικού κέντρου που λειτουργεί στον ίδιο χώρο και με χρήση 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επίσης, εισηγείται προτάσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας των 
επιβατών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η συμβολή στο σχεδιασμό και η υλοποίηση κάθε είδους ενέργειας με σκοπό την εξυπηρέτηση 
και την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επιβατικού κοινού ή ευρέως κοινού, αναφορικά 
με τις γραμμές, τους σταθμούς – στάσεις, τα δρομολόγια και τη συχνότητά τους, τους χρόνους 
διέλευσης του πρώτου και τελευταίου συρμού από κάθε σταθμό/στάση, τις μετεπιβιβάσεις 
μεταξύ των μέσων, τυχόν προσωρινές ή μόνιμες αλλαγές που αφορούν στη λειτουργία του 
δικτύου, πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα εισιτήρια και με τα απολεσθέντα αντικείμενα, 
οδηγίες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κλπ. Η πληροφόρηση αυτή παρέχεται είτε με την 
παρουσία των ενδιαφερόμενων στο γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, είτε τηλεφωνικά ή και 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

2. Η συλλογή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η συστηματική καταγραφή στο πληροφοριακό 
σύστημα και η διαχείριση των σχολίων/αναφορών του επιβατικού κοινού - πολιτών (π.χ.  
εκδήλωση δυσαρέσκειας για το παρεχόμενο έργο ή το προσωπικό της Εταιρείας, ερωτήματα, 
καταγγελίες, προτάσεις βελτίωσης, αιτήματα, υποδείξεις, διαμαρτυρίες, θετικές κρίσεις κ.λπ.).  

3. Η αξιολόγηση και ταξινόμηση των σχολίων/αναφορών του επιβατικού κοινού - πολιτών 
ανάλογα με το βαθμό προτεραιότητας και η συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες 
της Εταιρείας για τον προσδιορισμό των αιτιών τους και για τη σύνταξη των αντίστοιχων 
απαντήσεων. 

4. Η έγκαιρη απάντηση στα σχόλια/αναφορές του επιβατικού κοινού - πολιτών στους 
καθορισμένους χρόνους απόκρισης. 

5. Η παρακολούθηση των «εκκρεμοτήτων» από τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες για 
διορθωτικές ενέργειες, που τυχόν έχουν οριστεί προς υλοποίηση μέχρι την οριστική 
διεκπεραίωση κάθε σχολίου / αναφοράς 

6. Η διαχείριση (παραλαβή, καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα, φύλαξη, παράδοση στους 
ιδιοκτήτες – κατόχους τους κ.λπ.) των απολεσθέντων αντικειμένων των επιβατών όλων των 
Γραμμών 1, 2, 3 και ΤΡΑΜ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου 
όπου απαιτείται.  

7. Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Λειτουργίας Γραμμής 1, 2,3 και Τραμ σχετικά με τις αλλαγές 
στα προγράμματα δρομολογίων και με έκτακτα περιστατικά στο δίκτυο σε ώρες λειτουργίας 
προς ενημέρωση του επιβατικού κοινού. 

8. Η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Κέντρων Ελέγχου Λειτουργίας σε περιπτώσεις παραπόνων 
επιβατικού κοινού που αφορούν σε βλάβες/ζημιές του εξοπλισμού του δικτύου προς 
διευθέτησή τους. 

1.2.3 Τμήμα Τύπου και Κοινωνικής Δικτύωσης 

Το Τμήμα Τύπου και Κοινωνικής Δικτύωσης είναι επιφορτισμένο με την επικοινωνία της ΣΤΑΣΥ με 
τα ΜΜΕ και με τη συστηματική συντήρηση της ιστοσελίδας και των λογαριασμών της στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση των δημοσιευμάτων του γραπτού έντυπου και 
ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και της ειδησεογραφίας και σχολίων στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα 
για άρθρα και δημοσιεύματα σχετικά με τη ΣΤΑΣΥ, για την τήρηση του σχετικού αρχείου και 
την ενημέρωση των εμπλεκόμενων οργανωτικών μονάδων. 

2. Η μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν αρνητικής κριτικής στα έντυπα και ηλεκτρονικά 
σύμφωνα με την επικοινωνιακή στρατηγική της Εταιρείας. 

3. Η προετοιμασία δελτίων και ανακοινωθέντων Τύπου της Εταιρείας και η αποστολή αυτών στα 
ΜΜΕ και στους συνεργαζόμενους Φορείς. 

4. Η επικοινωνία με τα MME για την οργάνωση, διεκπεραίωση τρεχουσών επαφών και έγκυρης 
πληροφόρησης σε ό,τι αφορά στο έργο και τις δραστηριότητες της ΣΤΑΣΥ. 

5. Η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, με τα 
αντίστοιχα Γραφεία Τύπου του ΟΑΣΑ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών κλπ και η 
διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου. 

6. Η συμμετοχή στην «επικοινωνιακή διαχείριση» περιστατικών εκτάκτου ανάγκης, η ενημέρωση 
των διαπιστευμένων δημοσιογράφων και των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. και η σύνταξη των 
απαιτούμενων δελτίων Τύπου υπό τις οδηγίες του Διευθυντή και του Διευθύνοντος 
Συμβούλου. 

7. Η μέριμνα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, για τη φιλοξενία και τις ξεναγήσεις επίσημων 
προσκεκλημένων, για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εγκαίνια, εκδηλώσεις τρίτων κλπ. 

8. Η ευθύνη του σχεδιασμού και της συστηματικής ανανέωσης του περιεχομένου της εταιρικής 
ιστοσελίδας (website) και η μέριμνα για τη διαχείριση της παρουσίας της ΣΤΑΣΥ στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής της 
ΣΤΑΣΥ. 

1.2.4 Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι αρμόδιο για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Εταιρείας και 
για τη διαχείριση και τον εμπλουτισμό όλων των πτυχών της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Εταιρείας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), με εστίαση στους τομείς περιβάλλοντος, πολιτισμού, 
εργαζόμενων, ΑΜΕΑ και κοινωνίας. 

2. Η εξεύρεση χορηγών για κάθε μορφής ενέργειες Ε.Κ.Ε. και η προσφορά χορηγιών 
επικοινωνίας για το σκοπό της εφαρμογής του προγράμματος Ε.Κ.Ε. 

3. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων από σχολεία και η ξενάγηση των επισκεπτών στις 
εγκαταστάσεις της Εταιρείας. 

4. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των άμεσων ή έμμεσων δράσεων προβολής, διαφήμισης και 
δημοσιότητας αλλά και κάθε μορφής εσωτερικής επικοινωνίας αναφορικά με θέματα Ε.Κ.Ε. 

5. Η μέριμνα για τη διεκπεραίωση των διαδικαστικών ζητημάτων, που άπτονται των χορηγιών. 
6. Η ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
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7. Η μέριμνα για τη διεξαγωγή όλων των τύπων εκδηλώσεων, συνεδρίων και της συμμετοχής 
της ΣΤΑΣΥ σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

8. Ο εντοπισμός, τήρηση μητρώου, συντήρηση και αποκατάσταση, προστασία, ανάδειξη και 
αξιοποίηση του μουσειακού σιδηροδρομικού υλικού και του ιστορικού αρχείου της ΣΤΑΣΥ. 

9. Η διαχείριση της λειτουργίας τυχόν μουσειακών και αρχειακών χώρων, που διαθέτει η 
Εταιρεία. 

10. Η μέριμνα για την έκδοση προωθητικού υλικού (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) σχετικά 
με το μουσειακό σιδηροδρομικό υλικό και το ιστορικό αρχείο της ΣΤΑΣΥ. 

11. Η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
 

1.3 Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου 
Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη για τη 
διασφάλιση της προστασίας των επιβατών και των εργαζομένων σε όλους τους χώρους και 
εγκαταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων από 
οποιαδήποτε μορφή παραβατικής ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσει επιχειρησιακά 
σχέδια ασφάλειας, συνεργάζεται με την Αστυνομία και λοιπούς αρμόδιους εξωτερικούς φορείς/ 
αρχές, διενεργεί συστηματικούς ελέγχους, αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους και συμμετέχει 
στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με τις 
εταιρικές διαδικασίες και τη νομοθεσία.  

Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους εισιτηριοδιαφυγής σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία και τιμολογιακή πολιτική και τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ΟΑΣΑ για το σκοπό αυτό. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου 
είναι: 

o Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης  
o Τμήμα Επιχειρησιακής Ασφάλειας 
o Τμήμα Ελέγχου Κομίστρου 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες – καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η αξιολόγηση και έγκριση των πολιτικών ασφαλείας, μελετών τρωτότητας και των 
επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας που εκπονούνται από το 
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης. 

3. Η διασφάλιση της τήρησης των πολιτικών ασφαλείας, της εφαρμογής των προβλέψεων των 
επιχειρησιακών σχεδίων στο δίκτυο και στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και της υλοποίησης 
προγράμματος συστηματικών επιθεωρήσεων προς εντοπισμό τρωτών σημείων. 

4. Η συνεργασία με την Αστυνομία και λοιπούς αρμόδιους εξωτερικούς φορείς/ αρχές για 
θέματα ασφάλειας. 

5. Η μέριμνα για την ανάλυση των περιστατικών παραβατικότητας, ώστε να αναπροσαρμόζονται 
τα σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας, όπως απαιτείται. 

6. Η εποπτεία και ο έλεγχος της παραγωγικότητας και απόδοσης των υπαγόμενών της τμημάτων, 
παρακολουθώντας ενδεικτικά την εμφάνιση των περιστατικών παραβατικότητας, τον τρόπο 
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διαχείρισης των περιστατικών αυτών και τον αντίκτυπο τους στην ομαλή λειτουργία και 
απόδοση της Εταιρείας. 

7. Η επίβλεψη της πορείας συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πεδίο αρμοδιότητάς της (όπως 
εξωτερικοί ανάδοχοι υπηρεσιών φύλαξης) και της οικονομικής αποδοτικότητάς τους. 

8. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ για τη διενέργεια ελέγχων 
εισιτηριοδιαφυγής που συμβάλλουν στη βελτίωση των εσόδων της Εταιρείας. 

9. Η σύνταξη συστηματικών αναφορών και η παροχή της σχετικής πληροφόρησης προς το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

1. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

10. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 
στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την έκδοση 
της μισθοδοσίας. 

11. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

12. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

13. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 
Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

1.3.1 Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης  

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης είναι επιφορτισμένο με α) τη συλλογή και ανάλυση 
στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με την προστασία των επιβατών, των εργαζομένων και της 
περιουσίας της ΣΤΑΣΥ από φαινόμενα παραβατικότητας, β) την κατάρτιση και επικαιροποίηση, 
όποτε απαιτείται, των ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών 
παραβατικότητας, σε συνεργασία με την Αστυνομία και λοιπούς αρμόδιους εξωτερικούς φορείς/ 
αρχές, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και γ) την υποστήριξη 
των αρμόδιων οργανωτικών μονάδων στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των 
επιχειρησιακών σχεδίων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η ανάπτυξη πολιτικών σχετικά με θέματα ασφάλειας έναντι παραβατικής συμπεριφοράς, η 
ανάλυση των κινδύνων, η κατάρτιση μελετών τρωτότητας και η εκπόνηση επιχειρησιακών 
σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας με γνώμονα την προστασία των επιβατών, 
των εργαζόμενων και της περιουσίας της ΣΤΑΣΥ και το βέλτιστο συντονισμό μεταξύ των 
εμπλεκόμενων μερών (εντός και εκτός της Εταιρείας). 

2. Η ευθύνη για τις συστηματικές επιθεωρήσεις του δικτύου και των εγκαταστάσεων για τον 
εντοπισμό προβλημάτων και ελλείψεων ασφάλειας, με σκοπό την κατάρτιση μελετών 
τρωτότητας και του σχεδιασμού αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας. 

3. Η άμεση συνεργασία με την Αστυνομία και λοιπούς αρμόδιους εξωτερικούς φορείς/ αρχές για 
τη μελέτη τρωτότητας του δικτύου της ΣΤΑΣΥ και την εκπόνηση των επιχειρησιακών σχεδίων 
αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας. 

4. Η μελέτη των σχετικών βέλτιστων πρακτικών και της διεθνούς εμπειρίας σχετικά με την 
αντιμετώπιση της παραβατικότητας και η επικαιροποίηση βάσει των νέων δεδομένων, αν 
κρίνεται αναγκαίο, των πολιτικών ασφάλειας και επιχειρησιακών σχεδίων. 
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5. Η επικοινωνία των πολιτικών ασφάλειας και επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης 
περιστατικών ασφάλειας στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες, στην Αστυνομία και λοιπούς 
εξωτερικούς φορείς/ αρχές. 

6. Η άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της Διεύθυνσης Συντήρησης 
Υποδομής & Έργων για την κατάρτιση και υλοποίηση των μελετών τρωτότητας και την 
εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων και υλοποίηση εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις 
και υποδομή (π.χ. περιφράξεις, σήμανση, φωτισμός κλπ). 

7. Η ευθύνη για την παρακολούθηση της συχνότητας εμφάνισης, του χειρισμού από τις 
υπεύθυνες ομάδες και της έκβασης περιστατικών παραβατικότητας στο σύνολο του δικτύου 
και εγκαταστάσεων της Εταιρείας, την πραγματοποίηση αναλύσεων δεδομένων, την 
επιβεβαίωση της υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων, τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον 
αδύναμων σημείων και την αξιοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών προς τροποποίηση 
και διαρκή βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών ασφαλείας και επιχειρησιακών σχεδίων. 

8. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τη σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς Αναδόχους για 
την φύλαξη – ασφάλεια του δικτύου, των συρμών και των εγκαταστάσεων. 

14. Η επίβλεψη της πορείας συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πεδίο αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου (όπως εξωτερικοί ανάδοχοι υπηρεσιών 
φύλαξης) και της οικονομικής αποδοτικότητάς τους. 

9. Η υποβολή τακτικών αναφορών ανάλυσης των δεδομένων ασφάλειας και 
εισηγήσεων/προτάσεων βελτίωσης προς τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου 
σχετικά με την υιοθέτηση πολιτικών για τον περιορισμό εντοπισμένων πηγών κινδύνων. 

1.3.2 Τμήμα Επιχειρησιακής Ασφάλειας 

Το Τμήμα Επιχειρησιακής Ασφάλειας είναι επιφορτισμένο με την προστασία της ασφάλειας των 
επιβατών, των εργαζομένων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας έναντι παραβατικών 
ενεργειών, εφαρμόζοντας τα σχετικά επιχειρησιακά σχέδια της Εταιρείας και αξιοποιώντας τη 
διαθέσιμη τεχνολογική υποδομή της Εταιρείας. Το Τμήμα συμμετέχει στη διαχείριση έκτακτων 
περιστατικών, που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες και 
τη νομοθεσία. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η ευθύνη για την οργάνωση και την εφαρμογή των πολιτικών ασφάλειας, των εταιρικών 
κανονισμών και των επιχειρησιακών σχεδίων ασφάλειας στο δίκτυο και στις εγκαταστάσεις 
της Εταιρείας, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας ανθρώπων και περιουσιακών 
στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στο επιβατικό κοινό, στο 
προσωπικό και στους επισκέπτες της Εταιρείας 

2. Η οργάνωση και η εποπτεία της φύλαξης των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Εταιρείας, η 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της υποδοχής - εισόδου και η καθοδήγηση και 
πληροφόρηση των επισκεπτών.  

3. Η ευθύνη για την καθημερινή εποπτεία του δικτύου και των εγκαταστάσεων από τους 
Επόπτες Ασφάλειας Δικτύου και Εγκαταστάσεων, η κατάλληλη παρέμβαση κατά τον 
εντοπισμό προβλημάτων ασφάλειας και η ενημέρωση των αρμοδίων οργανωτικών μονάδων 
που απαιτείται η εμπλοκή τους. 

4. Η παρακολούθηση και διαχείριση των συμβάσεων με εξωτερικούς Αναδόχους, που αφορούν 
σε θέματα ασφάλειας και φύλαξης. 

5. Η εποπτεία από τους Ελεγκτές Ασφάλειας των σταθμών και άλλων σημείων ελέγχου μέσω του 
συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, με σκοπό το συνεχή έλεγχο των επιπέδων 
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επιβατικής κίνησης και τον εντοπισμό τυχόν παραβατικών συμπεριφορών ή σημείων προς 
παρέμβαση (π.χ. διαχείριση πλήθους).  

6. Η συμμετοχή στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, που σχετίζονται με την παραβατικότητα, 
σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες και τη νομοθεσία και η συνεργασία με την Αστυνομία 
και λοιπούς εξωτερικούς φορείς/ αρχές κατά τη διαχείριση των περιστατικών. 

7. Η κατάλληλη εκτίμηση - αξιολόγηση των αναφορών περιστατικών έκτακτων αναγκών σε σχέση 
με θέματα προστασίας από φαινόμενα παραβατικότητας, που πραγματοποιούνται είτε από 
τον Ελεγκτή Ασφαλείας ή τους Επόπτες Ασφάλειας Δικτύου και Εγκαταστάσεων ή τους 
εξωτερικούς αναδόχους υπηρεσιών φύλαξης ή άλλο αρμόδιο προσωπικό και η άμεση 
ειδοποίηση, αν κριθεί αναγκαίο, του κατάλληλου ανά περίπτωση προσωπικού (του ίδιου του 
Τμήματος ή/ και αρμόδιων εξωτερικών Υπηρεσιών π.χ. Υπηρεσιών Εκτάκτου Ανάγκης) και του 
αρμόδιου Κ.Ε.Λ. και η επακόλουθη εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών διαχείρισης 
του εκάστοτε περιστατικού και τήρηση όλων των σχετικών διαδικασιών σύμφωνα με τις 
εταιρικές διαδικασίες και τη νομοθεσία. 

8. Η εκτίμηση - αξιολόγηση εισερχόμενων κλήσεων από τον Ελεγκτή Ασφάλειας για την αναφορά 
εκτάκτων αναγκών και η άμεση ειδοποίηση του προσωπικού του αρμόδιου Κ.Ε.Λ., καθώς και 
των αρμόδιων εξωτερικών Υπηρεσιών (π.χ. Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης), οι οποίες απαιτείται 
να εμπλακούν για τη διεκπεραίωση κάθε είδους περιστατικών.  

9. Η συνδρομή των Εποπτών Ασφάλειας Δικτύου και Εγκαταστάσεων και του προσωπικού 
Αναδόχων σε οποιοδήποτε περιστατικό λειτουργίας χρειαστεί η παρουσία τους, καθώς και η 
συνεργασία με τον Ελεγκτή Ασφάλειας και το προσωπικό των Κέντρων Ελέγχου Λειτουργίας 
για την αντιμετώπισή τους. 

10. Η συνεργασία του προσωπικού του Τμήματος με την Αστυνομία κατά την εκτέλεση των 
εργασιών της για την αποτροπή παράνομων και αξιόποινων πράξεων που άπτονται σε θέματα 
ασφάλειας (όπως απειλές βομβιστικών επιθέσεων, εγκαταλελειμμένα ύποπτα αντικείμενα, 
επιθέσεις με χημικά αέρια κλπ), καθώς και για το συντονισμό της κυκλοφορίας των συρμών σε 
αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα ή σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. 

11. Η διαχείριση πλήθους με στόχο τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας επιβατών, 
προσωπικού και τρίτων στο δίκτυο, καθώς και η αντιμετώπιση βανδαλισμών (γκράφιτι και 
καταστροφές) σε εξοπλισμό, οχήματα και εγκαταστάσεις της Εταιρείας. 

1.3.3 Τμήμα Ελέγχου Κομίστρου 

Το Τμήμα Ελέγχου Κομίστρου είναι αρμόδιο για: α) τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων 
ελέγχων κομίστρου (εισιτηριοδιαφυγής), όπως προδιαγράφονται, β) την επιβολή προστίμου σε 
περιπτώσεις παράβασης του επιβάτη, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και γ) την έγκαιρη 
εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης σχετικής υποχρέωσής του προς λοιπά Τμήματα και/ ή 
Διευθύνσεις (όπως παράδοση εισπραττόμενων προστίμων). 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ για την οργάνωση και εκτέλεση των 
ελέγχων εισιτηριοδιαφυγής. 

2.  Η διεξαγωγή ελέγχων εισιτηριοδιαφυγής στο επιβατικό κοινό για την καταβολή του νόμιμου, 
κατά περίπτωση κομίστρου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τον κανονισμό 
δικαιωμάτων επιβατών, την τιμολογιακή πολιτική και τις οδηγίες του ΟΑΣΑ. 

3. Ο έλεγχος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διαδικασία, τον κανονισμό δικαιωμάτων επιβατών 
και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, της εγκυρότητας του τίτλου μεταφοράς και των 
σχετικών παραστατικών που επιδεικνύονται από τον επιβάτη στον Ελεγκτή Κομίστρου. 
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4. Η επιβολή του προβλεπόμενου πρόστιμου σε περίπτωση εξακρίβωσης παράβασης με 
ταυτόχρονη έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού (Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και 
Επιβολής Προστίμου), δηλαδή όταν προκύπτει ότι άτομο ευρισκόμενο εντός των οχημάτων/ 
συρμών, αλλά και των εσωτερικών χώρων των σταθμών μετά των επικυρωτικών μηχανημάτων 
δεν έχει καταβάλει το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο. 

5. Η μέριμνα για την έγκαιρη παράδοση των εισπραττόμενων προστίμων και των βεβαιώσεων 
παραβάσεων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

6. Η προτροπή του επιβατικού κοινού στους εσωτερικούς χώρους των σταθμών πριν τα 
επικυρωτικά μηχανήματα (πύλες εισόδου) για την επικύρωση του τίτλου μεταφοράς τους 
(ηλεκτρονικό εισιτήριο). 

7. Η εξαγωγή στατιστικών αναφορών διεξαγωγής ελέγχων και επιβολής προστίμων και η 
εισήγηση βελτίωσης της οργάνωσης και αποδοτικότητας των ελέγχων από το προσωπικό. 
 

1.4 Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 
Έργο και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών είναι η δικαστική και εξώδικη 
εκπροσώπηση της εταιρείας, για την υπεράσπιση των υποθέσεών της, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου 
και ενώπιον κάθε Αρχής και Επιτροπής ειδικής δικαιοδοσίας. Επίσης, η παροχή γνωμοδοτήσεων 
και νομικών συμβουλών σχετικά με αμφισβητούμενα περί την εφαρμογή της Νομοθεσίας νομικά 
ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία. Επιπλέον, έργο της είναι η συλλογή της 
σχετικής Νομοθεσίας και Νομολογίας, που αφορούν την εταιρεία και γενικότερα τις εταιρείες 
ΔΕΚΟ. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες – καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Χειρισμός Δικαστικών υποθέσεων: 
α) Η νομική προετοιμασία, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και εκπροσώπηση της εταιρείας, 
ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής. 

β) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός, όλων των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων της 
εταιρείας και η μέριμνα για την άσκηση όλων των σχετικών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. 

γ) Η παροχή νομικών συμβουλών, ύστερα από σχετικό αίτημα στα όργανα και τις υπηρεσίες 
της εταιρείας και η νομική καθοδήγηση, για τα θέματα που έχουν σχέση  με το έργο και τη 
λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 

2. Γνωμοδοτήσεις: 
α) Παρέχει γνωμοδοτήσεις σχετικά με αμφισβητούμενα, περί την εφαρμογή της Νομοθεσίας, 
νομικά ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία. 

β) Γνωμοδοτεί επί της νομιμότητας αιτημάτων, που υποβάλλονται προς ικανοποίηση στην 
εταιρεία, είτε από τους εργαζομένους σε αυτήν, είτε από τρίτους.  

γ) Επεξεργάζεται και ελέγχει, νομικά, όλες τις συμβάσεις και συμβόλαια, που συνάπτει η 
εταιρεία με τρίτους. 

δ) Ελέγχει τη νομιμότητα των όρων των διακηρύξεων για ανάθεση έργων προμηθειών και 
υπηρεσιών προς τρίτους. 

ε) Ελέγχει όλες τις συμβάσεις, τις οποίες συνάπτει η εταιρεία, πριν την υπογραφή τους και 
τηρεί πλήρες αρχείο με έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  
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στ) Ελέγχει τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι οποίες φυλάσσονται στα αρμόδια 
τμήματα της εταιρείας. 

3. Η τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης, η παραλαβή και διεκπεραίωση δικογράφων 
και η μέριμνα για τη διαβίβασή τους αρμοδίως, η τήρηση αρχείων. 

4. Η διοικητική υποστήριξη των Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων, στις δικαστικές υποθέσεις 
της Εταιρείας. 

5. Η τήρηση αρχείου της σχετικής Νομοθεσίας και Νομολογίας, που αφορούν την Εταιρεία.  
6. Η μέριμνα για την προμήθεια και φύλαξη νομικών βιβλίων, περιοδικών κλπ. 
7. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 
8. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 

στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την 
έκδοση της μισθοδοσίας. 

9. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση 
και την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

10. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες της Διεύθυνσης. 

11. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 
Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

Η οργάνωση και διάρθρωση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών έχει ως εξής: 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
μεταξύ των Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων και πρέπει να είναι Δικηγόρος και να είναι 
επίσης διορισμένος στον Άρειο Πάγο. Ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης και κατανέμει τις εξώδικες και δικαστικές 
υποθέσεις, όπως επίσης και τις γνωμοδοτήσεις, στους Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους, 
κατά την κρίση του, προς ενέργεια. 

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών συνεδριάζει και γνωμοδοτεί σε Ολομέλεια για θέματα 
εξαιρετικής σημασίας που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία. Την Ολομέλεια συγκαλεί ο 
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, κατά την κρίση του, ανάλογα με τη σπουδαιότητα του προς 
εξέταση θέματος ή εφόσον το απαιτήσουν τα δύο τρίτα των Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων 
της Νομικής Υπηρεσίας. Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το ήμισυ πλέον 
ενός των Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων της Υπηρεσίας. Οι γνωμοδοτήσεις της ολομέλειας 
υπογράφονται από όλους τους παριστάμενους και καταχωρείται υποχρεωτικά και η γνώμη της 
τυχόν μειοψηφίας.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί σε κάθε περίπτωση να απαιτήσει, για θέματα τα οποία κατά την 
κρίση του είναι ιδιαίτερης σημασίας, να έχει τη γνώμη της Ολομέλειας της Νομικής Υπηρεσίας, η 
οποία στην περίπτωση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά. 

Την προβλεπόμενη θέση Νομικού Συμβούλου Διοίκησης (αποτελεί θέση ευθύνης επιπέδου 
Διευθυντή), παρά τη Διοίκηση της Εταιρείας, καταλαμβάνει Δικηγόρος ή Νομικός Σύμβουλος, ο 
οποίος επιλέγεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και υπάγεται απευθείας σε αυτόν. Ασχολείται 
δε, κατά κύριο λόγο με την νομική υποστήριξη και τη νομική κάλυψη των ενεργειών του 
Διευθύνοντος Συμβούλου και του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης με ειδικά νομικά  
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θέματα, τα οποία ανατίθενται σε αυτόν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

Ο ως άνω Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης πρέπει να είναι Δικηγόρος με διορισμό στον Άρειο 
Πάγο. 

1.5 Συμβούλιο Διοίκησης 
Το Συμβούλιο Διοίκησης της ΣΤΑΣΥ αποτελεί ένα όργανο με συμβουλευτικό και εισηγητικό 
χαρακτήρα προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο.  

Η Διεύθυνση Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου έχει την ευθύνη σύγκλησής του. Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος ή όποιος άλλος κατά περίπτωση εξουσιοδοτηθεί από αυτόν, προΐσταται της 
συνεδρίασης.  

Η πλήρης σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης περιλαμβάνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους 
Γενικούς Διευθυντές, τον Διευθυντή Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου και τον Διευθυντή 
Έργων Εταιρικής Βελτίωσης. Άλλοι Διευθυντές ή στελέχη της Εταιρείας καλούνται να 
συμμετέχουν με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ανάλογα με τη θεματολογία της 
συνεδρίασης.  

Η θεματολογία καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου και 
αποστέλλεται στους συμμετέχοντες σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη συνεδρίαση. Σκοπός των 
συνεδριάσεων μπορεί να είναι: 

 η ανασκόπηση της προόδου συγκεκριμένων δράσεων και έργων εταιρικής βελτίωσης 
 η ανασκόπηση των επιδόσεων σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
 η λήψη αποφάσεων  
 η ανάθεση εργασιών/ έργων σε οργανωτικές μονάδες ή στελέχη 
 ο σχεδιασμός και χρονοπρογραμματισμός νέων πρωτοβουλιών 
 η αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας 
 η ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας εντός της Εταιρείας 
 η συζήτηση για τυχόν ζητήματα στο ευρύτερο περιβάλλον που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, 

που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή της 
 η προετοιμασία θεμάτων για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας. 
Οι βασικές αποφάσεις κάθε Συνεδρίασης κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες από τη Διεύθυνση 
Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου. 

1.6 Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου 
Το Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο για τη διοικητική υποστήριξη του 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας. Μεριμνά για την κατάλληλη 
οργάνωση των συνεδριάσεων, για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις διαδικασίες, 
παρέχοντας στους συμμετέχοντες εγκαίρως όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και δεδομένα για 
την απρόσκοπτη διεξαγωγή τους, καθώς και για την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η προετοιμασία της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και η συλλογή του 
απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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2. Η ευθύνη για την έγκαιρη διαβίβαση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και του 
υποστηρικτικού υλικού τους προς τα μέλη του Δ.Σ. και η παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών, 
όπως απαιτείται. 

3. Η καταγραφή των απόψεων - προτάσεων των μελών του Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις και όλων 
των απαιτούμενων σχετικών στοιχείων σύμφωνα με την τήρηση των επίσημων πρακτικών. 

4. Η έκδοση των αποφάσεων του Δ.Σ. και η έγκαιρη κοινοποίησή τους στις ενδιαφερόμενες - 
αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας. 

5. Η τήρηση και αρχειοθέτηση σε ηλεκτρονική ή και φυσική μορφή των επίσημων εισηγήσεων, 
πρακτικών, αποφάσεων και όλων των απαραίτητων σχετικών με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
πληροφοριών – εγγράφων. 

6. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα ανωτέρω, που θα ανατεθεί στο 
Τμήμα με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης 

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση της 
στρατηγικής της ΣΤΑΣΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
Μεριμνά για τον εντοπισμό πιθανών πηγών χρηματοδότησης των δράσεων του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου και άλλων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της Εταιρείας, μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση 
σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο. 

Επιπλέον, είναι αρμόδια για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών σε σχέση με τη διάθεση 
διαφημιστικού χώρου, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ή και με άλλες πηγές εσόδων, 
λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον των συγκοινωνιών και της οικονομίας στην Ελλάδα, την 
υφιστάμενη κατάσταση της Εταιρείας και τη διεθνή εμπειρία.  

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης 
είναι: 

o Τμήμα Στρατηγικού/ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διοικητικής Πληροφόρησης 
o Τμήμα Χρηματοδοτήσεων 
o Διεύθυνση Έργων Εταιρικής Βελτίωσης 

o Τμήμα Έργων Εταιρικής Βελτίωσης 
o Τμήμα Εταιρικών Διαδικασιών και Κανονισμών 

o Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης 
o Τμήμα Διαφήμισης 
o Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Γενικής Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η χάραξη της στρατηγικής της Εταιρείας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διευθύνοντος 
Συμβούλου και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Γενικές Διευθύνσεις. 

3. Η ευθύνη για τη διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εταιρείας. 
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4. Η εισήγηση για τον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και 
Ανάπτυξης. 

5. Η υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης 
της Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Υποστήριξης. 

6. Η συνεργασία με τον ΟΑΣΑ για τη σύνταξη της σύμβασης για την εκτέλεση του μεταφορικού 
έργου που ο ΟΑΣΑ αναθέτει στην ΣΤΑΣΥ και η παρακολούθηση της εφαρμογής της. 

7. Η ευθύνη της υλοποίησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου και άλλων αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών της Εταιρείας. 

8. Η ευθύνη διαμόρφωσης και υλοποίησης της εμπορικής στρατηγικής και της τιμολογιακής 
πολιτικής της Εταιρείας σε σχέση με τη διάθεση διαφημιστικού χώρου και την αξιοποίηση της 
ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και κατά 
τρόπο που μεγιστοποιεί το όφελος για τη ΣΤΑΣΥ. 

9. Η επίβλεψη της πορείας συμβάσεων, που έχουν συναφθεί με τις οργανωτικές μονάδες του 
πεδίου ευθύνης της και της οικονομικής αποδοτικότητάς τους. 

10. Η εφαρμογή συστήματος διοίκησης μέσω μετρήσιμων επιχειρησιακών δεικτών απόδοσης της 
Εταιρείας.  

11. Η ευθύνη για τον εντοπισμό πιθανών πηγών χρηματοδότησης των δράσεων του 
επιχειρησιακού σχεδίου της ΣΤΑΣΥ και την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων αξιοποίησης 
κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.  

12. Η ευθύνη για την κατάρτιση, ανασχεδιασμό, επικαιροποίηση και κωδικοποίηση των 
διαδικασιών, κανονισμών και των λοιπών στοιχείων τεκμηρίωσης της Εταιρείας. 

13. Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας και απόδοσης και η αξιολόγηση των υπαγόμενων σε 
αυτή οργανωτικών μονάδων. 

14. Η μέριμνα για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στους 
κανονισμούς και τις διαδικασίες της Εταιρείας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

15. Η συνεργασία με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις υπόλοιπες Γενικές Διευθύνσεις και 
Διευθύνσεις με γνώμονα την επίτευξη των εταιρικών στόχων. 

16. Η μέριμνα για την έκδοση όλων των εγκυκλίων, αποφάσεων (π.χ. για τη σύσταση Επιτροπών ή 
ομάδων εργασίας) και ανακοινώσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Στρατηγικής και Ανάπτυξης. 

17. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της. 
18. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 

Γενική Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

2.1 Τμήμα Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Διοικητικής Πληροφόρησης 

Το Τμήμα Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διοικητικής Πληροφόρησης είναι 
αρμόδιο για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του στρατηγικού και του επιχειρησιακού σχεδίου 
της ΣΤΑΣΥ, τη διασφάλιση της εφαρμογής του συστήματος διοίκησης μέσω μετρήσιμων 
επιχειρησιακών δεικτών απόδοσης της Εταιρείας, με τη συνεπακόλουθη παροχή έγκυρης και 
έγκαιρης πληροφόρησης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη διαρκή ενημέρωση για τις 
σύγχρονες τάσεις στον τομέα των μεταφορών και της βιώσιμης κινητικότητας και τη διασφάλιση 
της εξωστρέφειας της Εταιρείας.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 
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1. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του στρατηγικού και του επιχειρησιακού 
σχεδίου της ΣΤΑΣΥ σύμφωνα με τις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου (π.χ. Ν. 3429/2005), σε 
συνεργασία με τις λοιπές οργανωτικές μονάδες της ΣΤΑΣΥ και σύμφωνα με τις οδηγίες και 
κατευθύνσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

2. Η παρακολούθηση και η εποπτεία της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού 
σχεδίου, με σκοπό την ενημέρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του ΟΑΣΑ σχετικά με την πορεία τους και την επισήμανση των αποκλίσεων. 

3. Η μέριμνα για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με το στρατηγικό και 
επιχειρησιακό σχέδιο και για την υποβολή στους αρμόδιους Φορείς. 

4. Η συνεργασία με αρμόδιους Φορείς συγκοινωνιακού σχεδιασμού και τον ΟΑΣΑ για τη 
διαμόρφωση, βελτιστοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων ανάπτυξης και επέκτασης του 
υφιστάμενου δικτύου αστικού σιδηροδρόμου και ΤΡΑΜ στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Ν.3920/2011, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, και στο καταστατικό της 
Εταιρείας. 

5. Η παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο, που μπορεί 
να αξιοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση παρεμβάσεων και αναγκαίων 
δράσεων, που υποστηρίζουν την ευελιξία και τον εκσυγχρονισμό της ΣΤΑΣΥ. 

6. Η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών 
σχετικά με την οικονομική και λειτουργική απόδοση της ΣΤΑΣΥ. 

7. Η μελέτη, διατύπωση και προώθηση των απόψεων και θέσεων της ΣΤΑΣΥ σε θέματα 
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, που εγείρονται από τρίτους φορείς, όπως ο 
ΟΑΣΑ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 
Περιουσίας, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ κλπ. 

8. Η συμμετοχή στη σύνταξη και η παρακολούθηση της σύμβασης για την εκτέλεση του 
μεταφορικού έργου που ο ΟΑΣΑ αναθέτει στην ΣΤΑΣΥ. 

9. Η συλλογή στατιστικών στοιχείων και η επεξεργασία των δεδομένων για την ανάπτυξη και 
έκδοση αναφορών για τους επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης όλων των δραστηριοτήτων της 
ΣΤΑΣΥ (π.χ. δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας σύμφωνα με το Ν.3920/2011, δείκτες 
ικανοποίησης επιβατών) και η παροχή της σχετικής πληροφόρησης προς το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, τους Γενικούς Διευθυντές και τους εκάστοτε αρμόδιους Διευθυντές της ΣΤΑΣΥ με 
συστηματικό τρόπο. 

10. Η υποβολή προτάσεων προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων 
και του παρεχόμενου μεταφορικού έργου με βάση τα συμπεράσματα, που προκύπτουν από 
την ανάλυση των επιχειρησιακών δεικτών απόδοσης, και τη σύγκρισή τους με τους 
αντίστοιχους δείκτες διεθνών παρόχων μεταφορικού έργου, όπου είναι αυτό εφικτό. 

11. Η συμβολή στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ΣΤΑΣΥ, ειδικά σε ό,τι αφορά στις σχέσεις με 
διεθνείς φορείς και αντίστοιχους παρόχους μεταφορικού έργου και η διάχυση πνεύματος 
επαγρύπνησης σχετικά με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές μέσα στην Εταιρεία. 

12. Η συστηματική παρακολούθηση των διεθνών τάσεων στον τομέα των μεταφορών και της 
βιώσιμης κινητικότητας, η διασφάλιση της εκπροσώπησης της ΣΤΑΣΥ σε διεθνείς φορείς και 
σχετικά συνέδρια και η ενεργή ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών με παρόχους μεταφορικών 
υπηρεσιών του εξωτερικού. 

13. Η ευθύνη για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης παροχής μεταφορικού έργου της ΣΤΑΣΥ και η 
επιμέλεια για την έκδοσή της σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και 
Εμπειρίας Επιβατών. 
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2.2 Τμήμα Χρηματοδοτήσεων 

Το Τμήμα Χρηματοδοτήσεων είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό πιθανών πηγών χρηματοδότησης 
των δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου της ΣΤΑΣΥ και την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων 
αξιοποίησης κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η ευθύνη για την αναζήτηση και προσδιορισμό εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης των 
δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου της ΣΤΑΣΥ, τη διατύπωση σχετικών εισηγήσεων στη 
Διοίκηση και την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών για τη λήψη χρηματοδότησης και 
αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 

2. Η εξέταση τυχόν Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή – 
ανακαίνιση – ανάπλαση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, προς παραχώρηση χρήσης - 
εκμετάλλευσης σε τρίτους. 

3. Ο συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται για την ένταξη πράξεων (έργα, μελέτες, 
προμήθειες, υπηρεσίες) της Εταιρείας σε συγχρηματοδοτούμενα από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους προγράμματα. 

4.  Η παρακολούθηση τήρησης των διαδικασιών υλοποίησης των εγκεκριμένων πράξεων από τις 
εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή χρηματοδότησή τους 
σύμφωνα με τους σχετικούς όρους ένταξης. 

5. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στις ενέργειες για την εκταμίευση 
των χρηματοδοτήσεων και την παρακολούθηση των δαπανών. 

6. Η οργάνωση και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων οργανωτικών μονάδων για τη διεξαγωγή 
των επιτόπιων ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς (Διαχειριστική Αρχή, Αρχή Πληρωμής 
Υπουργείου Οικονομικών, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κ.λπ.) για την πορεία εξέλιξης κάθε πράξης, καθώς και τη λήψη τυχόν διορθωτικών 
ή/και τη συγκέντρωση και αποστολή στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο των απαιτούμενων 
εγγράφων. 

7. H μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά 
που αφορούν στην ένταξη, εξέλιξη και ολοκλήρωση κάθε πράξης, ώστε να διασφαλίζονται οι 
απαιτήσεις των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, όπως απαιτείται από το νόμο και κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

 

2.3 Διεύθυνση Έργων Εταιρικής Βελτίωσης 
Η Διεύθυνση Έργων Εταιρικής Βελτίωσης επικεντρώνεται στην υλοποίηση των δράσεων 
μετασχηματισμού της Εταιρείας σε ένα σύγχρονο πάροχο μεταφορικών υπηρεσιών σε αστικό 
περιβάλλον, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΣΤΑΣΥ και με βάση τους στόχους και τις 
προτεραιότητες του επιχειρησιακού σχεδίου.  

Προκειμένου για την επίτευξη αυτού του ρόλου, η Διεύθυνση προχωρά στη σύσταση Ομάδων 
Εργασίας μέσω αποφάσεων Διευθύνοντος Συμβούλου, στις οποίες και παρέχει συνεχή 
καθοδήγηση. Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας είτε αποσπώνται προσωρινά από τις οργανωτικές 
μονάδες στις οποίες ανήκουν και για όσο διάστημα διαρκεί το έργο εταιρικής βελτίωσης στο 
οποίο συμμετέχουν, είτε παραμένουν στην οργανική τους θέση ασχολούμενα παράλληλα με το 
συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Έργων Εταιρικής Βελτίωσης είναι: 
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o Τμήμα Έργων Εταιρικής Βελτίωσης 
o Τμήμα Εταιρικών Διαδικασιών και Κανονισμών  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες – καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η ευθύνη υλοποίησης δράσεων εταιρικής βελτίωσης μέσω της συγκρότησης και της 
υποστήριξης λειτουργίας Ομάδων Εργασίας. 

3. Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου σε σχέση με την πορεία 
υλοποίησης των δράσεων εταιρικής βελτίωσης. 

4. Η κατάρτιση, ανασχεδιασμός, επικαιροποίηση και κωδικοποίηση των διαδικασιών, 
κανονισμών και των λοιπών στοιχείων τεκμηρίωσης της Εταιρείας. 

5. Η ανάπτυξη σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών σε συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενη 
οργανωτική μονάδα. 

6. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

7. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 
στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την έκδοση 
της μισθοδοσίας. 

8. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

9. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

10. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 
Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

2.3.1 Τμήμα Έργων Εταιρικής Βελτίωσης 

Το Τμήμα Έργων Εταιρικής Βελτίωσης υποστηρίζει ένα τρόπο εργασίας εντός της ΣΤΑΣΥ 
προσανατολισμένο στην υλοποίηση έργων με σφικτά χρονοδιαγράμματα, κατανομή 
αρμοδιοτήτων και μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα έργα, που υλοποιούνται υπό τη διοίκηση των 
Ομάδων Έργου, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν δράσεις του στρατηγικού και επιχειρησιακού 
σχεδίου της ΣΤΑΣΥ ή άλλες πρωτοβουλίες με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η υποστήριξη της σύστασης, της οργάνωσης και της λειτουργίας των Ομάδων Έργου, που 
αναλαμβάνουν την υλοποίηση δράσεων, σε σχέση με τη στελέχωση, τις διαδικασίες 
οργάνωσης, την κατανομή των αρμοδιοτήτων, το χρονοπρογραμματισμό, τη διάθεση των 
αναγκαίων πόρων, την εκπαίδευση των συμμετεχόντων και την υιοθέτηση συστήματος 
παρακολούθησης της προόδου με μετρήσιμους δείκτες απόδοσης. 

2. Η παροχή καθοδήγησης στις Ομάδες Έργου, όπως απαιτείται. 
3. Η επανακατανομή των πόρων μεταξύ των Ομάδων Έργου, όπως απαιτείται. 
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4. Η τήρηση όλης της πληροφορίας σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων και η σχετική 
ενημέρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου με συστηματικό τρόπο μέσω τυποποιημένων 
αναφορών. 

5. Η αξιολόγηση των δράσεων μετά την ολοκλήρωσή τους ώστε να καταγράφονται τα 
αποτελέσματα, η εμπειρία και τα διδάγματα συστηματικά και να διαχέονται μέσα στη ΣΤΑΣΥ. 

 

2.3.2 Τμήμα Εταιρικών Διαδικασιών και Κανονισμών 

Το Τμήμα Εταιρικών Διαδικασιών και Κανονισμών είναι επιφορτισμένο με την κατάρτιση, 
ανασχεδιασμό, επικαιροποίηση και κωδικοποίηση των διαδικασιών, κανονισμών και των λοιπών 
στοιχείων τεκμηρίωσης της ΣΤΑΣΥ.  

Επίσης, έχει την ευθύνη ανάπτυξης των σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (εκτός των 
σχεδίων που αφορούν σε θέματα πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, τα οποία είναι 
αρμοδιότητας ΠΣΕΑ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της ΣΤΑΣΥ και 
εξωτερικούς φορείς (π.χ. Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΟΣΕ, ΡΑΣ, κλπ). 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες – καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η ευθύνη για το μετασχηματισμό και την απλοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και 
κανονισμών (εκτός του Κανονισμού Προσωπικού) και την ανάπτυξη – σύνταξη νέων, ώστε να 
εξυπηρετείται βέλτιστα η στρατηγική της ΣΤΑΣΥ. 

2. Η ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης, εφόσον αυτό αποτελέσει απόφαση 
της Διοίκησης ή υποχρέωση εκ του νόμου (π.χ. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας - ΣΔΑ, 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κλπ), καθώς και η τροποποίηση/επικαιροποίησή τους όποτε 
κριθεί απαραίτητο. 

3. Η ανάπτυξη – σύνταξη και τροποποίηση των εγγράφων ποιότητας (διαδικασίες, οδηγίες, 
έντυπα κλπ) και των κανονισμών λειτουργίας, συντήρησης κλπ (εκτός του Κανονισμού 
Προσωπικού), σε συνεργασία με τις οργανωτικές μονάδες, καθώς και η έκδοσή τους, 
λαμβάνοντας τις κατάλληλες εγκρίσεις από τη Διοίκηση. 

4. Ο έλεγχος της συμβατότητας των στοιχείων των κειμένων μεταξύ των κανονισμών, των 
διαδικασιών, του οργανογράμματος, των περιγραφών αρμοδιοτήτων των οργανωτικών 
μονάδων, των περιγραφών θέσεων εργασίας, των διατάξεων της νομοθεσίας και λοιπών 
εγγράφων, που διέπουν το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας κατά την 
ανάπτυξη και τροποποίησή τους.  

5. Η τήρηση του συστήματος κωδικοποίησης της τεκμηρίωσης (διαδικασίες, κανονισμοί, κλπ) 
της Εταιρείας και η τήρηση αρχείων των εγκεκριμένων εγγράφων. 

6. Η μέριμνα για τη διανομή των ελεγχόμενων αντιγράφων των εγγράφων των Συστημάτων 
Διαχείρισης και για την αρχειοθέτηση των τελευταίων εκδόσεών τους από τους αποδέκτες 
τους. 

7. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων των Συστημάτων Διαχείρισης εφόσον απαιτηθεί και 
η προετοιμασία της ανασκόπησής τους με τη Διοίκηση και τις αρμόδιες Διευθύνσεις. 

8. Η σύνταξη των απαιτούμενων αναφορών προς υποβολή σε εξωτερικούς φορείς (π.χ. Εκθέσεις 
Ασφάλειας του ΣΔΑ). 

9. Η κατάρτιση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (εκτός των σχεδίων που 
αφορούν σε θέματα πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης - ΠΣΕΑ) για όλα τα συστήματα και 
όλες τις εγκαταστάσεις σε συνεργασία, κυρίως, σε συνεργασία κυρίως με τις Διευθύνσεις 
Λειτουργίας, τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου, το Τμήμα Μελετών της 
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Διεύθυνσης Συντήρησης Υποδομής & Έργων, την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης, τον Αρχηγό 
Ομάδας Πυροπροστασίας και εξωτερικούς φορείς (π.χ. Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΟΣΕ, ΡΑΣ, 
κλπ). 

2.4 Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης 
Η Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης έχει την ευθύνη διαμόρφωσης και υλοποίησης της 
εμπορικής στρατηγικής και της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας σε σχέση με τη διάθεση 
διαφημιστικού χώρου και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και κατά τρόπο που μεγιστοποιεί το όφελος για τη 
ΣΤΑΣΥ. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης είναι: 

o Τμήμα Διαφήμισης 
o Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες – καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η διατύπωση της στρατηγικής και της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας σε σχέση με:  
o τη διάθεση διαφημιστικού χώρου επί των παγίων της Εταιρείας 
o την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. 
3. Η επαγρύπνηση για την αναζήτηση νέων πελατών, ευκαιριών και πηγών εσόδων προς όφελος 

της Εταιρείας. 
4. Η επίβλεψη και ο συντονισμός όλου του κύκλου δραστηριοτήτων διάθεσης διαφημιστικού 

χώρου και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας από την πώληση μέχρι τη 
σύναψη συμβάσεων και την ολοκλήρωση των μισθώσεων. 

5. Η εποπτεία και διασφάλιση της υλοποίησης των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και της 
σύναψης συμβάσεων σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. 

6. Η εποπτεία της οικονομικής απόδοσης των υφιστάμενων συμβάσεων. 
7. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε διαφημιστικές εταιρείες, media shops, τράπεζες, εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας και σε όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες διαφήμισης ή 
ακίνητης περιουσίας. 

8. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

9. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 
στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την έκδοση 
της μισθοδοσίας. 

10. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων 

11. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης 

12. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 
Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
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2.4.1 Τμήμα Διαφήμισης 

Το Τμήμα Διαφήμισης είναι επιφορτισμένο με όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με τη διάθεση 
διαφημιστικού χώρου της Εταιρείας και μεριμνά για την ανάπτυξη του πελατολογίου, ώστε να 
μεγιστοποιούνται τα αντίστοιχα οφέλη. 
Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διατύπωση εισήγησης στη Διεύθυνση για την εμπορική στρατηγική και την τιμολογιακή 
πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τη διάθεση διαφημιστικού χώρου προς αξιοποίηση. 

2. Ο σχεδιασμός, η προσέλκυση πελατών, η πώληση διαφημιστικού χώρου και η διαχείριση των 
σχετικών εμπορικών – διαφημιστικών συμβάσεων της Εταιρείας με τη διάθεση προς μίσθωση 
ενδεικτικά: 
 του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου συρμών 
 των διαφημιστικών πλαισίων 
 των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και άλλων χώρων  
 των ηχητικών και τηλε-πληροφοριακών συστημάτων 
 χώρου σε επικοινωνιακά-διαφημιστικά έντυπα της Εταιρείας. 

3. Η επαγρύπνηση για τη συνεχή ανάπτυξη του πελατολογίου της Εταιρείας, την αξιοποίηση του 
διαφημιστικού χώρου σε όλα τα πάγια της Εταιρείας, την ενημέρωση για τα νέα εμπορικά 
εργαλεία και την υιοθέτηση νέων μέσων και τεχνικών. 

4. Η μέριμνα για τη διαχείριση των σχέσεων με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες της 
Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης προσφορών, διεξαγωγής συναντήσεων και 
εξυπηρέτησης σε όλα τα στάδια πώλησης και υλοποίησης διαφημιστικών ενεργειών. 

5. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε διαφημιστικές εταιρίες, media shops και διαφημιστικούς 
πελάτες. 

6. Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αμαξοστασίων για την ένδυση και απένδυση των συρμών. 
7. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και επικαιροποίηση κειμένων που αφορούν εμπορικά 

εργαλεία/ενέργειες  της ΣΤΑΣΥ στον εταιρικό ιστοχώρο της εταιρείας, σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Πληροφορικής.  

8. Η παρακολούθηση των εισπράξεων / οφειλών και η τήρηση αρχείων εσόδων σε συνεργασία 
με την Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου. 

2.4.2 Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

Το Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας είναι επιφορτισμένο με όλες τις 
ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Μεριμνά για 
την ανάπτυξη του πελατολογίου, ώστε να μεγιστοποιούνται τα αντίστοιχα οφέλη, έχει την 
ευθύνη για την τήρηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας σε άρτια κατάσταση ώστε να μην 
υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στην εμπορική της αξία, καθώς και για τη διαχείριση των 
υφιστάμενων συμβάσεων της Εταιρείας ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά 
τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η εισήγηση για την εμπορική στρατηγική και την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας σε σχέση 
με την ανάπτυξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της. 
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2. Η μελέτη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ακινήτων για την αύξηση της απόδοσης 
(εσόδων) και η εισήγηση για νέες επενδύσεις, αναπτυξιακή πολιτική και εκποίηση ακινήτων 
και η συνεργασία με το Τμήμα Χρηματοδοτήσεων όπου απαιτηθεί. 

3. Η μέριμνα για την αύξηση της απόδοσης της αξιοποίησης των ακινήτων. 
4. Η ευθύνη για την προσέλκυση πελατών και την υλοποίηση των ενεργειών πώλησης, ώστε να 

μεγιστοποιείται το όφελος της Εταιρείας από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. 
5. Η μέριμνα για τη διαχείριση των σχέσεων με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες της 

Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής συναντήσεων και εξυπηρέτησης σε όλα τα 
στάδια πώλησης και εκτέλεσης των συμβάσεων μίσθωσης. 

6. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για διαγωνισμούς μίσθωσης ή παραχώρησης με 
αντάλλαγμα της ακίνητης περιουσίας και συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών και 
Ανεφοδιασμού για τη προετοιμασία των διαγωνισμών και τη σύναψη των αντίστοιχων 
συμβάσεων. 

7. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης Υποδομής & Έργων για τις μισθώσεις και 
πωλήσεις ακινήτων. 

8. Η μέριμνα για τη διατήρηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας σε άρτια κατάσταση, μέσω 
της υλοποίησης των αναγκαίων ενεργειών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και 
ανακαινίσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης Υποδομής & Έργων και η μέριμνα 
για τη σύνταξη του σχετικού προϋπολογισμού. 

9. Η ευθύνη για την καταγραφή, ψηφιοποίηση και τήρηση του υφιστάμενου αρχείου της 
ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και η επικαιροποίησή του με την προσθήκη νέων ακινήτων, 
που ενδεικτικά περιλαμβάνει καταστήματα, κτίρια, οικόπεδα, χώρους στάθμευσης και θέσεις 
εγκατάστασης ATM και κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε χώρους της ΣΤΑΣΥ. 

10. Ο νομικός, κανονιστικός και τεχνικός έλεγχος της ιδιοκτησίας για κάθε ακίνητο (π.χ. 
κτηματολόγιο, υποθηκοφυλακείο,  συμβόλαια κλπ). 

11. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων μίσθωσης της ακίνητης περιουσίας και η 
ευθύνη επίλυσης ζητημάτων που ανακύπτουν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών 
Υπηρεσιών όπου απαιτείται. 

12. Η τήρηση αρχείου μισθωτηρίων και συμβάσεων παραχώρησης για την παρακολούθηση των 
εισπράξεων και της εξέλιξής τους. 

13. Η ευθύνη για τη διαχείριση και εποπτεία των χώρων στάθμευσης και των αντίστοιχων 
συμβάσεων με Αναδόχους. 

14. Η  άμεση ενημέρωση του ψηφιακού αρχείου της Εταιρείας με κάθε απαιτούμενη καταγραφή 
βάσει της παρακολούθησης των μισθώσεων και σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης 
Ακίνητης Περιουσίας. 

15. Η παρακολούθηση της λήξης και ενδεχόμενης παράτασης των συμβολαίων και η έγκαιρη 
ενημέρωση του Τμήματος Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας. 

16. Η συνεργασία με το Τμήμα Διαφήμισης για τη διάθεση διαφημιστικού χώρου στους χώρους 
στάθμευσης. 

17. Η διαχείριση των συμβολαίων με τράπεζες για την εγκατάσταση ATM σε χώρους της ΣΤΑΣΥ. 
18. Η διαχείριση των συμβολαίων με εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για την εγκατάσταση κεραιών 

σε χώρους της ΣΤΑΣΥ. 
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3. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας 

Η Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας έχει, κυρίως, την ευθύνη για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και 
ασφαλή λειτουργία των Γραμμών 1, 2, 3 και Τραμ, καθώς και για το συντονισμό και την 
ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες, με γνώμονα τη 
συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και τη βελτιστοποίηση της κατανομής 
των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινου δυναμικού και οχημάτων).  

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας είναι: 

o Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 1 
o Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμής 1 
o Τμήμα Σταθμών Γραμμής 1 
o Τμήμα Συρμών Γραμμής 1 

o Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 2 
o Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμών 2 και 3 
o Τμήμα Σταθμών Γραμμής 2  
o Τμήμα Συρμών Γραμμής 2 

o Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 3 
o Τμήμα Σταθμών Γραμμής 3 
o Τμήμα Συρμών Γραμμής 3 

o Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής Τραμ 
o Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμής Τραμ 
o Τμήμα Συρμών Γραμμής Τραμ 

o Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας 
o Τμήμα Προγραμματισμού Λειτουργίας 
o Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Λειτουργίας Κομίστρου 
o Τμήμα Έκδοσης Κομίστρου 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Γενικής Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των Γραμμών 1, 2, 3 και 
Τραμ. 

2. Η υποστήριξη της χάραξης στρατηγικής της Εταιρείας και η συμβολή της στον προσδιορισμό 
των σχετικών με τη λειτουργία στρατηγικών στόχων και πρωτοβουλιών.  

3. Η εισήγηση για τον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας. 
4. Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η εκτέλεση ποιοτικών, αξιόπιστων και αποδοτικών 

συγκοινωνιακών υπηρεσιών με τα μέσα σταθερής τροχιάς. 
5. Η κατάρτιση των προγραμμάτων δρομολόγησης των συρμών, των βαρδιολογίων των Οδηγών 

Συρμών και αντιστοίχιση Οδηγών Συρμών με οχήματα για την εκτέλεση του συμφωνηθέντος 
προγράμματος λειτουργίας των Γραμμών 1, 2, 3 και Τραμ.  

6. Η οργάνωση της λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Λειτουργίας για το συντονισμό της 
καθημερινής λειτουργίας των Γραμμών 1, 2, 3 και Τραμ για την αδιάλειπτη και ασφαλή 
λειτουργία του συστήματος. 
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7. Η οργάνωση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σταθμών των Γραμμών 1, 2 και 3 και 
τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

8. Η συστηματική επιθεώρηση των Γραμμών 1, 2, 3 και Τραμ προς επιβεβαίωση της 
συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανονισμούς και προδιαγραφές 

9. Η ευθύνη για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των περιστατικών έκτακτης ανάγκης στο δίκτυο 
σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες και τους κανονισμούς, για την ασφαλή διεκπεραίωσή 
τους και την ταχύτερη και ομαλή αποκατάσταση των δρομολογίων. 

10. H διάθεση - έκδοση στο επιβατικό κοινό των εισιτηρίων, των καρτών απεριορίστων 
διαδρομών και των λοιπών καθοριζομένων τύπων κομίστρου. 

11. Η μέριμνα για την έγκαιρη και με κάθε δυνατό τρόπο πληροφόρηση του κοινού για τις 
έκτακτες ή προσωρινές αλλαγές που συμβαίνουν στο δίκτυο.  

12. Η μέριμνα για την τήρηση ενημερωμένων πινακίδων και χαρτών με πληροφοριακά στοιχεία 
των διαδρομών, των σταθμών - στάσεων, των μετεπιβιβάσεων, τις χρονοαποστάσεις των 
δρομολογίων, τους χρόνους διέλευσης του πρώτου και τελευταίου δρομολογίου κλπ ανά 
Γραμμή. 

13. Η συμμετοχή στην κατάρτιση των σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της ΣΤΑΣΥ και η 
ευθύνη της υλοποίησης ασκήσεων ετοιμότητας, προκειμένου να δοκιμασθούν και να 
αξιολογηθούν σε συνθήκες που προσομοιάζουν με τις πραγματικές και να εκπαιδευθεί το 
προσωπικό στη χρήση τους. 

14. Η επίβλεψη της πορείας συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τις οργανωτικές μονάδες του 
πεδίου ευθύνης της και της οικονομικής αποδοτικότητάς τους. 

15. Η ευθύνη για θέματα διαλειτουργικότητας, για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και για τη 
διερεύνηση και ανάλυση ατυχημάτων στο τμήμα «Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» της εθνικής 
σιδηροδρομικής υποδομής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 
160/2007 κλπ) και τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας. 

16. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασφάλειας των σιδηροδρόμων στο 
τμήμα «Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της 
Εταιρείας.  

17. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

18. Η υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης 
της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας. 

19. Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας και απόδοσης και η αξιολόγηση των υπαγόμενων σε 
αυτή οργανωτικών μονάδων. 

20. Η μέριμνα για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στους 
κανονισμούς και τις διαδικασίες της Εταιρείας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

21. Η συνεργασία με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις υπόλοιπες Γενικές Διευθύνσεις και 
Διευθύνσεις με γνώμονα την επίτευξη των εταιρικών στόχων. 

22. Η μέριμνα για την έκδοση όλων των εγκυκλίων, αποφάσεων (π.χ. για τη σύσταση Επιτροπών ή 
ομάδων εργασίας) και ανακοινώσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Λειτουργίας 

23. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της. 
24. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 

Γενική Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
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3.1 Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 1 
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Λειτουργίας Γραμμής 1 ανήκει η διασφάλιση της άρτιας και 
ασφαλούς λειτουργίας της Γραμμής 1 σύμφωνα με το συμφωνηθέν πρόγραμμα και τις σχετικές 
προδιαγραφές, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τόσο κατά 
την παραμονή του στους σταθμούς όσο και εντός των συρμών. Επίσης, η Διεύθυνση έχει την 
ευθύνη διαχείρισης περιστατικών λειτουργίας ή εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με τις εταιρικές 
διαδικασίες και κανονισμούς. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 1 είναι: 

o Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμής 1 
o Τμήμα Σταθμών Γραμμής 1 
o Τμήμα Συρμών Γραμμής 1 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής:  

1. Η οργάνωση, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η καθοδήγηση του έργου των 
οργανωτικών μονάδων ευθύνης της για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της 
Γραμμής 1. 

2. Η παρακολούθηση του επιτελούμενου, από τα υπαγόμενα Τμήματα, έργου και η μέριμνα για 
τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων υποστήριξης της λειτουργίας.  

3. Η διασφάλιση παροχής αξιόπιστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών με βάση τα 
προγραμματισμένα και κοινοποιημένα στο κοινό δρομολόγια. 

4. Η διαχείριση του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας για το συντονισμό της καθημερινής 
λειτουργίας της Γραμμής 1 τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, προκειμένου 
να επιτυγχάνεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του συστήματος. 

5. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση της λειτουργίας της Γραμμής 1 και της τήρησης των κανονισμών 
και η ευθύνη για τη διαχείριση των περιστατικών λειτουργίας και των εκτάκτων αναγκών 
σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες και τους κανονισμούς. 

6. Ο συντονισμός της λειτουργίας των σταθμών της Γραμμής 1 για την ομαλή και ασφαλή 
λειτουργίας τους και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

7. Η διαχείριση της δύναμης των Οδηγών Συρμών, η κατάρτιση και έκδοση, σύμφωνα με τα 
διαγράμματα βαρδιών (roster), των μηνιαίων καταστάσεων υπηρεσιών τους, η καθημερινή 
αντιστοίχηση Οδηγών Συρμών με διαθέσιμα οχήματα και δρομολόγια (ημερήσιο πρόγραμμα) 
και η μέριμνα για την κάλυψη των βαρδιών σε έκτακτες περιπτώσεις. 

8. Η μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος καθαριότητας των συρμών και η 
παρακολούθηση και διαχείριση – παρακολούθηση των αντίστοιχων συμβάσεων με 
εξωτερικούς Αναδόχους. 

9. Η διατύπωση εισηγήσεων για την ανάπτυξη και αναθεώρηση των διαδικασιών που αφορούν 
στη λειτουργία της Διεύθυνσης.  

10. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

11. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 
στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
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των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την έκδοση 
της μισθοδοσίας. 

12. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

13. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

14. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 
Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

3.1.1 Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμής 1 

Το Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (Κ.Ε.Λ.) Γραμμής 1 είναι αρμόδιο για το συντονισμό και 
τη διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών στη Γραμμή 1 και στα αντίστοιχα Αμαξοστάσια, 
καθώς, επίσης, και για τη διαχείριση περιστατικών λειτουργίας ή εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα 
με τις εταιρικές διαδικασίες και κανονισμούς, με γνώμονα την ασφάλεια προσωπικού και 
επιβατών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση και διαχείριση του Κ.Ε.Λ. για το συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας της 
Γραμμής 1 τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται 
η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του συστήματος. 

2. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των εταιρικών κανονισμών, διαδικασιών και οδηγιών 
κατά τις ώρες κυκλοφορίας και τις ώρες τεχνικών εργασιών από το προσωπικό, που εργάζεται 
στη Γραμμή 1, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας των επιβατών, του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. 

3. Η διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών στη Γραμμή 1 και στα Αμαξοστάσια, καθώς και ο 
συντονισμός - έλεγχος των λειτουργικών διαδικασιών στο δίκτυο, με στόχο την πιστή τήρηση 
του προγράμματος των δρομολογίων και την ασφαλή, εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία 
του δικτύου καθημερινά. 

4. Η εφαρμογή εναλλακτικών σχεδίων δρομολόγησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε 
περιπτώσεις αποκλίσεων από το πρόγραμμα δρομολογίων ή εκτάκτων περιστατικών, 
διασφαλίζοντας πάντα: 

 την ασφάλεια προσωπικού και επιβατών, 
 την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,  
 την εξασφάλιση των εγκαταστάσεων της Εταιρείας από φθορές/ζημιές εξωγενών 

παραγόντων. 
5. Η υλοποίηση της απόφασης για παράταση των δρομολογίων, όταν υπηρεσιακοί λόγοι το 

επιβάλλουν, καθώς και για μερική ή ολική διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών σε 
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών κατόπιν έγκρισης του Γενικού Διευθυντή Λειτουργίας. 

6. Η παροχή οδηγιών και εντολών στους Οδηγούς Συρμών μέσω της χρήσης των διατιθέμενων 
συστημάτων επικοινωνίας και η ενημέρωσή τους σχετικά με αλλαγές στα δρομολόγια, 
καθυστερήσεις, ανάγκη επιβράδυνσης των συρμών, εκκενώσεις, περιστατικά λειτουργίας, 
βλάβες ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρουσιαστεί και επηρεάζει το δρομολόγιό τους. 

7. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Αμαξοστασίου Πειραιά για τη δρομολόγηση – απόσυρση των 
συρμών και για την αντιμετώπιση βλαβών τους. 

8. Η παροχή ηχητικών και οπτικών πληροφοριών προς το επιβατικό κοινό για την εξυπηρέτησή 
του μέσω του συστήματος αναγγελιών και της τηλεματικής αντίστοιχα. 
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9. Η εποπτεία των σταθμών και άλλων σημείων ελέγχου μέσω του συστήματος κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης, για την εξασφάλιση των προβλεπόμενων επιπέδων ασφάλειας και 
ποιότητας στις προσφερόμενες προς το επιβατικό κοινό υπηρεσίες, τόσο σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις. 

10. Η μέριμνα για την υλοποίηση των προγραμμάτων καθαριότητας, απολύμανσης και 
προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. και η ευθύνη για τη φύλαξη και 
προστασία τους με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας σε 
όλους τους χώρους και διασφάλισης αυτών από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, πλημμύρας, κλοπής 
ή άλλης αιτίας και η ευθύνη της παρακολούθησης της απόδοσης των εμπλεκόμενων 
εξωτερικών αναδόχων υπηρεσιών. 

11. Η επιτήρηση, η διαχείριση και ο τηλεχειρισμός των εγκαταστάσεων παροχής ισχύος, 
φωτισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων μέσω του συστήματος SCADA, των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μέσω του συστήματος ECS/BMS και όλων των άλλων 
μέσων και εξοπλισμών που διαθέτει το Κ.Ε.Λ., προκειμένου να επιτυγχάνεται ο κεντρικός 
συντονισμός και η βέλτιστη λειτουργία του δικτύου.  

12. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ρεύματος έλξης κατά την έναρξη και λήξη 
αντίστοιχα της κυκλοφορίας των συρμών ή όταν εκτάκτως απαιτείται από άλλους παράγοντες 
(π.χ. απόπειρες αυτοκτονίας, καιρικές συνθήκες, βλάβες εξοπλισμού κλπ) μέσω τηλεχειρισμών 
ή/ και με τη συνεργασία του προσωπικού του Τμήματος Συντήρησης Ηλεκτροδότησης για την 
εκτέλεση χειροκίνητων χειρισμών στις εγκαταστάσεις / συστήματα παροχής ισχύος. 

13. Η συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου της ΔΕΗ για θέματα παροχής μέσης τάσης των 
υποσταθμών ρεύματος έλξης, φωτισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων. 

14. Η ηλεκτρονική καταχώριση στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών (ΚΤΑ) των βλαβών και 
προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία( στον εξοπλισμό, στα συστήματα και 
στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας) στο δίκτυο και τα Αμαξοστάσια, καθώς και η άμεση 
ενημέρωση των αρμόδιων οργανωτικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης για την 
έγκαιρη αποκατάστασή τους. 

15. Η εκτίμηση - αξιολόγηση εισερχόμενων κλήσεων για την αναφορά περιστατικών λειτουργίας ή 
εκτάκτων αναγκών, η διαχείρισή τους, η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων οργανωτικών 
μονάδων και των αρμόδιων εξωτερικών Υπηρεσιών (π.χ. Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης) που 
απαιτείται να εμπλακούν για τη διεκπεραίωση των περιστατικών και ο συντονισμός τους 
μέσω του οριζόμενου ως Επικεφαλής/Συντονιστή Αντιμετώπισης Περιστατικού  στην περιοχή 
συμβάντος, σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες.  

16. Η καθημερινή εποπτεία (από τους Επιθεωρητές Λειτουργίας) της λειτουργίας του δικτύου της 
Γραμμής 1, σε σταθμούς και συναφείς εγκαταστάσεις και συστήματα και της κυκλοφορίας των 
συρμών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Η άμεση γνωστοποίηση στο Κ.Ε.Λ. τυχόν 
δυσλειτουργιών, βλαβών, περιστατικών ή παραπτωμάτων που παρατηρούνται κατά την 
εποπτεία και η υποβολή σχετικών αναφορών. 

17. Ο έλεγχος (από τους Επιθεωρητές Λειτουργίας) της τήρησης των κανονισμών και των 
διαδικασιών από το προσωπικό που εργάζεται στο δίκτυο της Γραμμής 1, η δικαιοδοσία 
εντολής συμμόρφωσης σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραπτωμάτων και η δικαιοδοσία 
επέμβασης σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης ή εφόσον κριθεί ότι τίθεται θέμα 
ασφάλειας με ενημέρωση του Συντονιστή Δικτύου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες εταιρικές 
διαδικασίες. 

18. Η ανάληψη ρόλου - καθηκόντων Επικεφαλής/Συντονιστή Αντιμετώπισης Περιστατικού από 
τον Επιθεωρητή Λειτουργίας εν υπηρεσία, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του 
Συντονιστή Δικτύου και τις σχετικές διαδικασίες. 
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19. Η παροχή βοήθειας στους Οδηγούς Συρμών σε τεχνικά θέματα, όπως για την επίλυση βλαβών 
συρμών, για την αλλαγή τροχιάς κλπ, σύμφωνα με την εκπαίδευση των Επιθεωρητών 
Λειτουργίας. 

20. Ο έλεγχος και η έγκριση των αιτημάτων  πραγματοποίησης έκτακτων εργασιών στο δίκτυο και 
στα Αμαξοστάσια. 

21. Η εξουσιοδότηση και η καταγραφή της έναρξης και λήξης των εργασιών των συνεργείων που 
εργάζονται στο δίκτυο και στα Αμαξοστάσια σε περιοχή ευθύνης του Κ.Ε.Λ. και η επικοινωνία 
με τους Υπεύθυνους των συνεργείων για τη διευθέτηση οποιουδήποτε προβλήματος 
παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

22. Η ενεργοποίηση του κατάλληλου σεναρίου λειτουργίας του συστήματος αερισμού στη Γραμμή 
1 σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, έτσι ώστε με την απαγωγή του καπνού να δημιουργούνται όσο 
το δυνατόν πιο ασφαλείς οδεύσεις διαφυγής για τους επιβάτες και το προσωπικό. 

23. Η διευθέτηση της κίνησης των Υπηρεσιακών Συρμών και κάθε είδους οχήματος γραμμής, με 
σκοπό τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ή/και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που 
λαμβάνουν χώρα στη Γραμμή 1. 

24. Η επικέντρωση στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας με την ενδελεχή διερεύνηση 
των περιστατικών που ανακύπτουν, τον εντοπισμό και η επισήμανση επικίνδυνων σημείων 
στο δίκτυο και προβλημάτων που τυχόν παρουσιάζονται στις λειτουργικές διαδικασίες. 

25. Η εβδομαδιαία και μηνιαία κοινοποίηση αναφορών των «ανοικτών» και επαναλαμβανόμενων 
βλαβών στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες για την επίσπευση των ενεργειών 
αποκατάστασής τους. 

26. Η παροχή όλων των στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται και η συνεργασία με άλλες 
Διευθύνσεις - μονάδες για τη διερεύνηση των περιστατικών λειτουργίας, με σκοπό την 
επανεξέταση των διαδικασιών, τη λήψη διορθωτικών και προληπτικών μέτρων και την 
υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσής τους. 

27. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. της Γραμμής 1. 

3.1.2 Τμήμα Σταθμών Γραμμής 1 

Το Τμήμα Σταθμών Γραμμής 1 διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σταθμών στη 
Γραμμή 1 και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και συμμετέχει στην αντιμετώπιση 
περιστατικών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η ευθύνη για τη διαχείριση και λειτουργία των σταθμών της Γραμμής 1 και την εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού.  

2. Η διατήρηση επικοινωνίας και συνεργασία με το Κ.Ε.Λ. της Γραμμής 1 και με τους Οδηγούς 
Συρμών με σκοπό την απρόσκοπτη διεξαγωγή των δρομολογίων της Γραμμής 1, την ομαλή και 
ασφαλή λειτουργία των σταθμών και του δικτύου, την ταχύτερη αποκατάσταση και 
επαναφορά στην ομαλή λειτουργία ενδεχόμενων βλαβών και μειωμένης απόδοσης 
εξοπλισμού. 

3. Η ευθύνη για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στους χώρους των σταθμών, 
τόσο για την αποφυγή περιστατικών λειτουργίας και ατυχημάτων, όσο και για την προστασία 
έναντι της παραβατικότητας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

4. Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία όλων των χώρων, εξοπλισμού και μηχανημάτων των 
σταθμών και για την έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποκατάστασης σε 
περιπτώσεις βλαβών. 
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5. Η ευθύνη για την άρτια εξυπηρέτηση των επιβατών στους χώρους των σταθμών σε σχέση με 
την προσβασιμότητα, τη δυνατότητα έκδοσης κομίστρων και την παροχή πληροφόρησης. 

6. Η παρακολούθηση των εγκαταστάσεων των σταθμών μέσω συστήματος κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης και η παροχή ηχητικών πληροφοριών στο επιβατικό κοινό μέσω του συστήματος 
αναγγελιών. 

7. Ο έλεγχος της πρόσβασης στους σταθμούς, η διαχείριση μεγάλων ροών πλήθους και ο έλεγχος 
της τήρησης των κανονισμών της Εταιρείας, προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των 
επιβατών, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. 

8. Η παροχή έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των επιβατών σχετικά με την ασφάλεια, τη 
μετακίνηση στο δίκτυο, την τιμολογιακή πολιτική, τις ανταποκρίσεις άλλων μέσων μεταφοράς 
και τους πιθανούς προορισμούς, τόσο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, όσο και σε 
περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών. 

9. Η παροχή βοήθειας ιδιαίτερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες, σε ηλικιωμένους, σε γυναίκες με 
παιδιά κλπ, με σκοπό την άρτια εξυπηρέτησή τους. 

10. Η μέριμνα για την κατάλληλη φύλαξη και προστασία του συνόλου των χώρων των σταθμών 
και για τη διασφάλιση αυτών από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, πλημμύρας, κλοπής ή άλλης 
αιτίας. 

11. Ο έλεγχος εισόδου - εξόδου των εξουσιοδοτημένων συνεργείων (συντήρησης, παροχής 
υπηρεσιών κλπ) στους σταθμούς και η παρέμβαση, εφόσον απαιτείται, με στόχο την ασφαλή 
ολοκλήρωση των εργασιών με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία κάθε 
σταθμού. 

12. Η ευθύνη για την εκτέλεση του προγράμματος καθαριότητας και την τήρηση αυστηρών 
προδιαγραφών καθαριότητας και απολύμανσης για όλους τους χώρους των σταθμών και η 
αναφορά προβλημάτων που διαπιστώνονται αρμοδίως για περαιτέρω ενέργειες. 

13. Η εποπτεία της παραγωγικότητας και απόδοσης όλου του προσωπικού, που εργάζεται στους 
σταθμούς (όπως υπεύθυνοι σταθμών, εκδότες κομίστρου, προσωπικό καθαριότητας, 
εμπλεκόμενοι εξωτερικοί ανάδοχοι φύλαξης κλπ), η πραγματοποίηση σχετικών παρεμβάσεων 
εφόσον απαιτείται, καθώς η παροχή καθοδήγησης προς βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

14. Η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Ανεφοδιασμού για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας 
των υλικών και εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των σταθμών. 

15. Η διαχείριση περιστατικών που ανακύπτουν, η άμεση επέμβαση και η συνεργασία, όταν 
απαιτείται, με τις εκάστοτε οργανωτικές μονάδες (επιθεωρητές λειτουργίας, επόπτες 
ασφαλείας, κλπ) ή εξωτερικούς φορείς (ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική κλπ) για την άμεση 
επίλυση των ζητημάτων. 

16. Η συμμετοχή στην αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις εταιρικές 
διαδικασίες. 

3.1.3 Τμήμα Συρμών Γραμμής 1 

Το Τμήμα Συρμών Γραμμής 1 διαχειρίζεται τους Οδηγούς Συρμών, ώστε να διασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση του προγράμματος δρομολογίων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η κατάρτιση, σύμφωνα με τα διαγράμματα βαρδιών (roster), έκδοση και κοινοποίηση στους 
Οδηγούς Συρμών των μηνιαίων καταστάσεων υπηρεσιών τους και η υποβολή τους στη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προς ενημέρωση της Επιθεώρησης Εργασίας. 
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2. Η αντιστοίχηση Οδηγών Συρμών με οχήματα και δρομολόγια (ημερήσιο πρόγραμμα) βάσει 
των καταστάσεων υπηρεσιών τους, των προγραμμάτων δρομολογίων και της διαθεσιμότητας 
των οχημάτων ανά ημέρα που δίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αμαξοστασίων και η 
κοινοποίηση του ημερήσιου προγράμματος στο Τμήμα Κ.Ε.Λ. Γραμμής 1. 

3. Η παροχή κατευθύνσεων και η προετοιμασία των Οδηγών Συρμών από τον Επόπτη Συρμών εν 
υπηρεσία για την ανάληψη της βάρδιας/υπηρεσίας τους (όπως παράδοση-χρέωση των 
κλειδιών οχήματος, κινητού τηλεφώνου, έντυπο δρομολογίων ημέρας κλπ). 

4. Η καθημερινή παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος και για την καταχώριση στο 
λογισμικό σύστημα (timesheet) οποιωνδήποτε αλλαγών σε αυτά, προκειμένου για την έκδοση 
των μηνιαίων φύλλων απασχόλησης των Οδηγών Συρμών. 

5. Η διαχείριση εκτάκτων θεμάτων σχετικά με τους Οδηγούς Συρμών, που προκύπτουν κατά τη 
διεξαγωγή της λειτουργίας (όπως περιστατικά λειτουργίας, αιτήματα αλλαγών βαρδιών, 
απουσίες, ασθένειες, καθυστερήσεις σε έναρξη/ λήξη βάρδιας, αλλαγές βάρδιας, 
καθυστερήσεις δρομολογίων κλπ), με σκοπό την πλήρη και έγκαιρη αντικατάστασή τους για 
την τήρηση των προγραμματισμένων δρομολογίων. 

6. Η συνεργασία με το Τμήμα Κ.Ε.Λ. Γραμμής 1 για τον άμεσο συντονισμό ενεργειών, που 
σχετίζονται με την εργασία των Οδηγών Συρμών σε οποιοδήποτε περιστατικό παρουσιαστεί 
κατά την καθημερινή λειτουργία. 

7. Οι μετακινήσεις ημισυρμών / τροποποιήσεις των συνθέσεων των συρμών, για την αύξηση της 
διαθεσιμότητας των συρμών και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΛ. 

8. Η συνεργασία με την Διεύθυνση Αμαξοστασίου Πειραιά για θέματα τροχαίου υλικού, όπως 
θέσεις στάθμευσης συρμών, βλάβες κλπ. 

9. Ο έλεγχος της οδηγικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και ικανότητας των Οδηγών 
Συρμών βάσει των κανονισμών, των διαδικασιών και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, με 
σκοπό τον καθορισμό διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν. 

10. Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας και απόδοσης των Οδηγών Συρμών και η παροχή 
κατευθύνσεων για τη βελτίωση και ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. 

11. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ενημέρωση του 
Μητρώου Αδειών Οδηγών Συρμών που τηρεί η εν λόγω Διεύθυνση σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

12. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τον προγραμματισμό, 
την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και 
επανεκπαίδευσης και για τη σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων εγγράφων, προκειμένου για την 
χορήγηση της άδειας οδήγησης των υποψηφίων Οδηγών Συρμών από τους αρμόδιους φορείς 
και την ετήσια ανανέωσή της, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τη σχετική 
ισχύουσα νομοθεσία.  

13. Η συνεργασία με τον αρμόδιο Ιατρό και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για 
τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή του ετήσιου ιατρικού ελέγχου - εξέτασης των Οδηγών 
Συρμών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 397/1984. 

14. Η κατάρτιση και έκδοση των μηνιαίων φύλλων απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού 
και η υποβολή τους στο Τμήμα Μισθοδοσίας. 

 

3.2 Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 2 
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Λειτουργίας Γραμμής 2 ανήκει η διασφάλιση της άρτιας και 
ασφαλούς λειτουργίας της Γραμμής 2 σύμφωνα με το συμφωνηθέν πρόγραμμα και τις σχετικές 
προδιαγραφές, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τόσο κατά 
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την παραμονή του στους σταθμούς όσο και εντός των συρμών. Επίσης, η Διεύθυνση έχει την 
ευθύνη για το συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας των Γραμμών 2 και 3, τη συστηματική 
επιθεώρηση των Γραμμών 2 και 3 και τη διαχείριση περιστατικών λειτουργίας ή εκτάκτων 
αναγκών στις Γραμμές 2 και 3 μέσω του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας, σύμφωνα με τις εταιρικές 
διαδικασίες και κανονισμούς. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 2 είναι: 

o Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμών 2 και 3 
o Τμήμα Σταθμών Γραμμής 2  
o Τμήμα Συρμών Γραμμής 2 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων ευθύνης 
της για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της Γραμμής 2. 

2. Η παρακολούθηση του επιτελούμενου, από τα υπαγόμενα Τμήματα, έργου και η μέριμνα για 
τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων υποστήριξης της λειτουργίας.  

3. Η διασφάλιση παροχής αξιόπιστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών με βάση τα 
προγραμματισμένα και κοινοποιημένα στο κοινό δρομολόγια.  

4. Η διαχείριση του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας για το συντονισμό της καθημερινής 
λειτουργίας των Γραμμών 2 και 3 τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του συστήματος. 

5. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση της λειτουργίας των Γραμμών 2 και 3 και της τήρησης των 
κανονισμών και η ευθύνη για τη διαχείριση των περιστατικών λειτουργίας και των εκτάκτων 
αναγκών σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες και τους κανονισμούς. 

6. Ο συντονισμός της λειτουργίας των σταθμών της Γραμμής 2 για την ομαλή και ασφαλή 
λειτουργίας τους και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

7. Η διαχείριση της δύναμης των Οδηγών Συρμών της Γραμμής 2, η κατάρτιση και έκδοση, 
σύμφωνα με τα διαγράμματα βαρδιών (roster), των μηνιαίων καταστάσεων υπηρεσιών τους, 
η καθημερινή αντιστοίχιση Οδηγών Συρμών με διαθέσιμα οχήματα και δρομολόγια (ημερήσιο 
πρόγραμμα) και η μέριμνα για την κάλυψη των βαρδιών σε έκτακτες περιπτώσεις. 

8. Η διατύπωση εισηγήσεων για την ανάπτυξη και αναθεώρηση των διαδικασιών που αφορούν 
στη λειτουργία της Διεύθυνσης.  

9. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασφάλειας των σιδηροδρόμων στο 
τμήμα «Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της 
Εταιρείας. 

10. Η ευθύνη για θέματα διαλειτουργικότητας, για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και η 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 3 για τη διερεύνηση και ανάλυση 
ατυχημάτων στο τμήμα «Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» της εθνικής σιδηροδρομικής 
υποδομής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 160/2007 κλπ) και τα 
προβλεπόμενα στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας. 

11. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 
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12. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 
στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την έκδοση 
της μισθοδοσίας. 

13. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

14. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

15. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 
Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

3.2.1 Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμών 2 και 3 

Το Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (Κ.Ε.Λ.) Γραμμών 2 και 3 είναι αρμόδιο για το συντονισμό 
και τη διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών στις Γραμμές 2 και 3 σύμφωνα με το 
καθορισμένο πρόγραμμα δρομολογίων και στα αντίστοιχα Αμαξοστάσια, καθώς επίσης και για τη 
διαχείριση περιστατικών λειτουργίας ή εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες 
και τους κανονισμούς, με γνώμονα την ασφάλεια προσωπικού και επιβατών και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση και διαχείριση του Κ.Ε.Λ. για το συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας των 
Γραμμών 2 και 3 τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του συστήματος. 

2. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των εταιρικών κανονισμών, διαδικασιών και οδηγιών 
κατά τις ώρες κυκλοφορίας και τις ώρες τεχνικών εργασιών από το προσωπικό, που εργάζεται 
στις Γραμμές 2 και 3, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας των επιβατών, του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. 

3. Η διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών στις Γραμμές 2 και 3 και στα Αμαξοστάσια, καθώς 
και ο συντονισμός - έλεγχος των λειτουργικών διαδικασιών στο δίκτυο, με στόχο την πιστή 
τήρηση του προγράμματος των δρομολογίων και την ασφαλή, εύρυθμη και απρόσκοπτη 
λειτουργία του δικτύου καθημερινά. 

4. Η εφαρμογή εναλλακτικών σχεδίων δρομολόγησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε 
περιπτώσεις αποκλίσεων από το πρόγραμμα δρομολογίων ή εκτάκτων περιστατικών, 
διασφαλίζοντας πάντα: 

 την ασφάλεια προσωπικού και επιβατών, 
 την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,  
 την εξασφάλιση των εγκαταστάσεων της Εταιρείας από φθορές/ζημιές εξωγενών 

παραγόντων. 
5. Η υλοποίηση της απόφασης για παράταση των δρομολογίων, όταν υπηρεσιακοί λόγοι το 

επιβάλλουν, καθώς και για μερική ή ολική διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών σε 
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών κατόπιν έγκρισης του Γενικού Διευθυντή Λειτουργίας. 

6. Η παροχή οδηγιών και εντολών στους Οδηγούς Συρμών μέσω της χρήσης των διατιθέμενων 
συστημάτων επικοινωνίας και η ενημέρωσή τους σχετικά με αλλαγές στα δρομολόγια, 
καθυστερήσεις, ανάγκη επιβράδυνσης των συρμών, εκκενώσεις, περιστατικά λειτουργίας, 
βλάβες ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρουσιαστεί και επηρεάζει το δρομολόγιό τους. 
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7. Η συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση Αμαξοστασίου για τη δρομολόγηση – 
απόσυρση των συρμών και για την αντιμετώπιση βλαβών τους. 

8. Η παροχή ηχητικών και οπτικών πληροφοριών προς το επιβατικό κοινό για την εξυπηρέτησή 
του μέσω του συστήματος αναγγελιών και της τηλεματικής αντίστοιχα. 

9. Η εποπτεία των σταθμών και άλλων σημείων ελέγχου μέσω του συστήματος κλειστού 
κυκλώματος τηλεόρασης, για την εξασφάλιση των προβλεπόμενων επιπέδων ασφάλειας και 
ποιότητας στις προσφερόμενες προς το επιβατικό κοινό υπηρεσίες, τόσο σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις. 

10. Η μέριμνα για την υλοποίηση των προγραμμάτων καθαριότητας, απολύμανσης και 
προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. και η ευθύνη για τη φύλαξη και 
προστασία τους με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας σε 
όλους τους χώρους και διασφάλισης αυτών από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, πλημμύρας, κλοπής 
ή άλλης αιτίας και η ευθύνη της παρακολούθησης της απόδοσης των εμπλεκόμενων 
εξωτερικών αναδόχων υπηρεσιών. 

11. Η επιτήρηση, η διαχείριση και ο τηλεχειρισμός των εγκαταστάσεων παροχής ισχύος, 
φωτισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων μέσω του συστήματος SCADA, των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μέσω του συστήματος ECS/BMS και όλων των άλλων 
μέσων και εξοπλισμών που διαθέτει το Κ.Ε.Λ., προκειμένου να επιτυγχάνεται ο κεντρικός 
συντονισμός και η βέλτιστη λειτουργία του δικτύου.  

12. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ρεύματος έλξης κατά την έναρξη και λήξη 
αντίστοιχα της κυκλοφορίας των συρμών ή όταν εκτάκτως απαιτείται από άλλους παράγοντες 
(π.χ. απόπειρες αυτοκτονίας, καιρικές συνθήκες, βλάβες εξοπλισμού κλπ) μέσω τηλεχειρισμών 
ή/ και με τη συνεργασία του προσωπικού του Τμήματος Συντήρησης Ηλεκτροδότησης για την 
εκτέλεση χειροκίνητων χειρισμών στις εγκαταστάσεις / συστήματα παροχής ισχύος. 

13. Η συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου της ΔΕΗ για θέματα παροχής μέσης τάσης των 
υποσταθμών ρεύματος έλξης, φωτισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων. 

14. Η ηλεκτρονική καταχώριση στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών (ΚΤΑ) των βλαβών και 
προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία( στον εξοπλισμό, στα συστήματα και 
στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας) στο δίκτυο και τα Αμαξοστάσια, καθώς και η άμεση 
ενημέρωση των αρμόδιων οργανωτικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης για την 
έγκαιρη αποκατάστασή τους. 

15. Η εκτίμηση - αξιολόγηση εισερχόμενων κλήσεων για την αναφορά περιστατικών λειτουργίας ή 
εκτάκτων αναγκών, η διαχείρισή τους, η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων οργανωτικών 
μονάδων και των αρμόδιων εξωτερικών Υπηρεσιών (π.χ. Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης) που 
απαιτείται να εμπλακούν για τη διεκπεραίωση των περιστατικών και ο συντονισμός τους 
μέσω του οριζόμενου ως Επικεφαλής/Συντονιστή Αντιμετώπισης Περιστατικού  στην περιοχή 
συμβάντος, σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες.  

16. Η καθημερινή εποπτεία (από τους Επιθεωρητές Λειτουργίας) της λειτουργίας του δικτύου των 
Γραμμών 2 και 3, σε σταθμούς και συναφείς εγκαταστάσεις και συστήματα και της 
κυκλοφορίας των συρμών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Η άμεση γνωστοποίηση 
στο Κ.Ε.Λ. τυχόν δυσλειτουργιών, βλαβών, περιστατικών ή παραπτωμάτων που 
παρατηρούνται κατά την εποπτεία και η υποβολή σχετικών αναφορών. 

17. Ο έλεγχος (από τους Επιθεωρητές Λειτουργίας) της τήρησης των κανονισμών και των 
διαδικασιών από το προσωπικό που εργάζεται στο δίκτυο των Γραμμών 2 και 3, η δικαιοδοσία 
εντολής συμμόρφωσης σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραπτωμάτων και η δικαιοδοσία 
επέμβασης σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης ή εφόσον κριθεί ότι τίθεται θέμα 
ασφάλειας με ενημέρωση του Συντονιστή Δικτύου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες εταιρικές 
διαδικασίες. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 85/15.06.2021

18. Η ανάληψη ρόλου - καθηκόντων Επικεφαλής/Συντονιστή Αντιμετώπισης Περιστατικού από 
τον Επιθεωρητή Λειτουργίας εν υπηρεσία, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του 
Συντονιστή Δικτύου και τις σχετικές διαδικασίες. 

19. Η παροχή βοήθειας στους Οδηγούς Συρμών σε τεχνικά θέματα, όπως για την επίλυση βλαβών 
συρμών, για την αλλαγή τροχιάς κλπ, σύμφωνα με την εκπαίδευση των Επιθεωρητών 
Λειτουργίας. 

20. Η συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό του ΟΣΕ (διαχειριστή υποδομής) και τον Οδηγό 
Συρμών - Μηχανοδηγό για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών στο τμήμα «Δ. Πλακεντίας – 
Αεροδρόμιο» της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 160/2007 κλπ) και τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες του 
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας. 

21. Ο έλεγχος και η έγκριση των αιτημάτων  πραγματοποίησης έκτακτων εργασιών στο δίκτυο και 
στα Αμαξοστάσια. 

22. Η εξουσιοδότηση και η καταγραφή της έναρξης και λήξης των εργασιών των συνεργείων που 
εργάζονται στο δίκτυο και στα Αμαξοστάσια σε περιοχή ευθύνης του Κ.Ε.Λ. και η επικοινωνία 
με τους Υπεύθυνους των συνεργείων για τη διευθέτηση οποιουδήποτε προβλήματος 
παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

23. Η ενεργοποίηση του κατάλληλου σεναρίου λειτουργίας του συστήματος αερισμού στις 
Γραμμές 2 και 3 σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, έτσι ώστε με την απαγωγή του καπνού να 
δημιουργούνται όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς οδεύσεις διαφυγής για τους επιβάτες και το 
προσωπικό. 

24. Η συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας του ΟΣΕ (διαχειριστή υποδομής) για θέματα 
διαλειτουργικότητας στο τμήμα «Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» και η τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας περί ασφάλειας των σιδηροδρόμων και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
της Εταιρείας. 

25. Η διευθέτηση της κίνησης των Υπηρεσιακών Συρμών και κάθε είδους οχήματος γραμμής, με 
σκοπό τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ή/και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που 
λαμβάνουν χώρα στις Γραμμές 2 και 3. 

26. Η επικέντρωση στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας με την ενδελεχή διερεύνηση 
των περιστατικών που ανακύπτουν, τον εντοπισμό και η επισήμανση επικίνδυνων σημείων 
στο δίκτυο και προβλημάτων που τυχόν παρουσιάζονται στις λειτουργικές διαδικασίες. 

27. Η εβδομαδιαία και μηνιαία κοινοποίηση αναφορών των «ανοικτών» και επαναλαμβανόμενων 
βλαβών στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες για την επίσπευση των ενεργειών 
αποκατάστασής τους. 

28. Η παροχή όλων των στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται και η συνεργασία με άλλες 
Διευθύνσεις - μονάδες για τη διερεύνηση των περιστατικών λειτουργίας, με σκοπό την 
επανεξέταση των διαδικασιών, τη λήψη διορθωτικών και προληπτικών μέτρων και την 
υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσής τους. 

29. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. των Γραμμών 2 και 3. 

3.2.2 Τμήμα Σταθμών Γραμμής 2  

Το Τμήμα Σταθμών Γραμμής 2 διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σταθμών της 
Γραμμής 2 και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και συμμετέχει στην 
αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 
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1. Η ευθύνη για τη διαχείριση και λειτουργία των σταθμών της Γραμμής 2 και την εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού.  

2. Η διατήρηση επικοινωνίας και συνεργασία με το Κ.Ε.Λ. Γραμμών 2 και 3 και με τους Οδηγούς 
Συρμών με σκοπό την απρόσκοπτη διεξαγωγή των δρομολογίων στη Γραμμή 2, την ομαλή και 
ασφαλή λειτουργία των σταθμών και του δικτύου, την ταχύτερη αποκατάσταση και 
επαναφορά στην ομαλή λειτουργία ενδεχόμενων βλαβών και μειωμένης απόδοσης 
εξοπλισμού. 

3. Η ευθύνη για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στους χώρους των σταθμών, 
τόσο για την αποφυγή περιστατικών λειτουργίας και ατυχημάτων, όσο και για την προστασία 
έναντι της παραβατικότητας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

4. Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία όλων των χώρων, εξοπλισμού και μηχανημάτων των 
σταθμών και για την έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποκατάστασης σε 
περιπτώσεις βλαβών. 

5. Η ευθύνη για την άρτια εξυπηρέτηση των επιβατών στους χώρους των σταθμών σε σχέση με 
την προσβασιμότητα, τη δυνατότητα έκδοσης κομίστρων και την παροχή πληροφόρησης. 

6. Η παρακολούθηση των εγκαταστάσεων των σταθμών μέσω συστήματος κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης και η παροχή ηχητικών πληροφοριών στο επιβατικό κοινό μέσω του συστήματος 
αναγγελιών. 

7. Ο έλεγχος της πρόσβασης στους σταθμούς, η διαχείριση μεγάλων ροών πλήθους και ο έλεγχος 
της τήρησης των κανονισμών της Εταιρείας, προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των 
επιβατών, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. 

8. Η παροχή έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των επιβατών σχετικά με την ασφάλεια, τη 
μετακίνηση στο δίκτυο, την τιμολογιακή πολιτική, τις ανταποκρίσεις άλλων μέσων μεταφοράς 
και τους πιθανούς προορισμούς, τόσο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, όσο και σε 
περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών. 

9. Η παροχή βοήθειας ιδιαίτερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες, σε ηλικιωμένους, σε γυναίκες με 
παιδιά κλπ, με σκοπό την άρτια εξυπηρέτησή τους. 

10. Η μέριμνα για την κατάλληλη φύλαξη και προστασία του συνόλου των χώρων των σταθμών 
και για τη διασφάλιση αυτών από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, πλημμύρας, κλοπής ή άλλης αιτίας 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου. 

11. Ο έλεγχος εισόδου - εξόδου των εξουσιοδοτημένων συνεργείων (συντήρησης, παροχής 
υπηρεσιών κλπ) στους σταθμούς και η παρέμβαση, εφόσον απαιτείται, με στόχο την ασφαλή 
ολοκλήρωση των εργασιών με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία κάθε 
σταθμού. 

12. Η ευθύνη για την εκτέλεση του προγράμματος καθαριότητας και την τήρηση αυστηρών 
προδιαγραφών καθαριότητας και απολύμανσης για όλους τους χώρους των σταθμών και η 
αναφορά προβλημάτων που διαπιστώνονται αρμοδίως για περαιτέρω ενέργειες. 

13. Η εποπτεία της παραγωγικότητας και απόδοσης όλου του προσωπικού, που εργάζεται στους 
σταθμούς (όπως υπεύθυνοι σταθμών, εκδότες κομίστρου, προσωπικό καθαριότητας, 
εμπλεκόμενοι εξωτερικοί ανάδοχοι φύλαξης κλπ), η πραγματοποίηση σχετικών παρεμβάσεων 
εφόσον απαιτείται, καθώς η παροχή καθοδήγησης προς βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

14. Η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Ανεφοδιασμού για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας 
των υλικών και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των σταθμών. 

15. Η διαχείριση περιστατικών που ανακύπτουν, η άμεση επέμβαση και η συνεργασία, όταν 
απαιτείται, με τις εκάστοτε οργανωτικές μονάδες (επιθεωρητές λειτουργίας, επόπτες 
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ασφαλείας, κλπ) ή εξωτερικούς φορείς (ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική κλπ) για την άμεση 
επίλυση των ζητημάτων. 

16. Η συμμετοχή στην αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις εταιρικές 
διαδικασίες. 

 

3.2.3 Τμήμα Συρμών Γραμμής 2 

Το Τμήμα Συρμών Γραμμής 2 διαχειρίζεται τους Οδηγούς Συρμών, ώστε να διασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση του προγράμματος δρομολογίων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η κατάρτιση, σύμφωνα με τα διαγράμματα βαρδιών (roster), έκδοση και κοινοποίηση στους 
Οδηγούς Συρμών των μηνιαίων καταστάσεων υπηρεσιών τους και η υποβολή τους στη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προς ενημέρωση της Επιθεώρησης Εργασίας. 

2. Η αντιστοίχιση Οδηγών Συρμών με οχήματα και δρομολόγια (ημερήσιο πρόγραμμα) βάσει των 
καταστάσεων υπηρεσιών τους, των προγραμμάτων δρομολογίων και της διαθεσιμότητας των 
οχημάτων ανά ημέρα που δίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αμαξοστασίων και η 
κοινοποίηση του ημερήσιου προγράμματος στο Τμήμα Κ.Ε.Λ. Γραμμών 2 και 3. 

3. Η παροχή κατευθύνσεων και η προετοιμασία των Οδηγών Συρμών από τον Επόπτη Συρμών εν 
υπηρεσία για την ανάληψη της βάρδιας/υπηρεσίας τους (όπως παράδοση-χρέωση των 
κλειδιών οχήματος, κινητού τηλεφώνου, έντυπο δρομολογίων ημέρας κλπ). 

4. Η καθημερινή παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος και για την καταχώριση στο 
λογισμικό σύστημα (timesheet) οποιωνδήποτε αλλαγών σε αυτά, προκειμένου για την έκδοση 
των μηνιαίων φύλλων απασχόλησης των Οδηγών Συρμών. 

5. Η διαχείριση εκτάκτων θεμάτων σχετικά με τους Οδηγούς Συρμών, που προκύπτουν κατά τη 
διεξαγωγή της λειτουργίας (όπως περιστατικά λειτουργίας, αιτήματα αλλαγών βαρδιών, 
απουσίες, ασθένειες, καθυστερήσεις σε έναρξη/ λήξη βάρδιας, αλλαγές βάρδιας, 
καθυστερήσεις δρομολογίων κλπ), με σκοπό την πλήρη και έγκαιρη αντικατάστασή τους για 
την τήρηση των προγραμματισμένων δρομολογίων. 

6. Η συνεργασία με το Τμήμα Κ.Ε.Λ. των Γραμμών 2 και 3 για τον άμεσο συντονισμό ενεργειών, 
που σχετίζονται με την εργασία των Οδηγών Συρμών σε οποιοδήποτε περιστατικό 
παρουσιαστεί κατά την καθημερινή λειτουργία. 

7. Η συνεργασία με την εκάστοτε Διεύθυνση Αμαξοστασίου για θέματα τροχαίου υλικού, όπως 
θέσεις στάθμευσης συρμών, βλάβες κλπ. 

8. Ο έλεγχος της οδηγικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και ικανότητας των Οδηγών 
Συρμών βάσει των κανονισμών, των διαδικασιών και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, με 
σκοπό τον καθορισμό διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν. 

9. Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας και απόδοσης των Οδηγών Συρμών και η παροχή 
κατευθύνσεων για τη βελτίωση και ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. 

10. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ενημέρωση του 
Μητρώου Αδειών Οδηγών Συρμών που τηρεί η εν λόγω Διεύθυνση σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

11. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τον προγραμματισμό, 
την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και 
επανεκπαίδευσης και για τη σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων εγγράφων, προκειμένου για την 
χορήγηση της άδειας οδήγησης των υποψηφίων Οδηγών Συρμών από τους αρμόδιους φορείς 
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και την ετήσια ανανέωσή της, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τη σχετική 
ισχύουσα νομοθεσία.  

12. Η συνεργασία με τον αρμόδιο Ιατρό και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για 
τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή του ετήσιου ιατρικού ελέγχου - εξέτασης των Οδηγών 
Συρμών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 397/1984. 

13. Η κατάρτιση και έκδοση των μηνιαίων φύλλων απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού 
και η υποβολή τους στο Τμήμα Μισθοδοσίας. 

 

3.3 Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 3 
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Λειτουργίας Γραμμής 3 ανήκει η διασφάλιση της άρτιας και 
ασφαλούς λειτουργίας της Γραμμής 3 σύμφωνα με το συμφωνηθέν πρόγραμμα και τις σχετικές 
προδιαγραφές, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τόσο κατά 
την παραμονή του στους σταθμούς όσο και εντός των συρμών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 3 είναι: 

o Τμήμα Σταθμών Γραμμής 3 
o Τμήμα Συρμών Γραμμής 3 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της Γραμμής 3. 

2. Η παρακολούθηση του επιτελούμενου, από τα υπαγόμενα Τμήματα, έργου και η μέριμνα για 
τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων υποστήριξης της λειτουργίας.  

3. Η διασφάλιση παροχής αξιόπιστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών με βάση τα 
προγραμματισμένα και κοινοποιημένα στο κοινό δρομολόγια.  

4. Ο συντονισμός της λειτουργίας των σταθμών της Γραμμής 3 για την ομαλή και ασφαλή 
λειτουργίας τους και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

5. Η διαχείριση της δύναμης των Οδηγών Συρμών της Γραμμής 3, η κατάρτιση και έκδοση, 
σύμφωνα με τα διαγράμματα βαρδιών (roster), των μηνιαίων καταστάσεων υπηρεσιών τους, 
η καθημερινή αντιστοίχιση Οδηγών Συρμών με διαθέσιμα οχήματα και δρομολόγια (ημερήσιο 
πρόγραμμα) και η μέριμνα για την κάλυψη των βαρδιών σε έκτακτες περιπτώσεις. 

6. Η διατύπωση εισηγήσεων για την ανάπτυξη και αναθεώρηση των διαδικασιών που αφορούν 
στη λειτουργία της Διεύθυνσης.  

7. Η συνεργασία με το Τμήμα Κ.Ε.Λ. Γραμμών 2&3 για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των 
δρομολογίων στη Γραμμή 3, την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σταθμών και του δικτύου, 
την ταχύτερη αποκατάσταση και επαναφορά στην ομαλή λειτουργία ενδεχόμενων βλαβών και 
μειωμένης απόδοσης εξοπλισμού. 

8. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασφάλειας των σιδηροδρόμων στο 
τμήμα «Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της 
Εταιρείας. 

9. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 2 για θέματα διαλειτουργικότητας, για 
τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και για τη διερεύνηση και ανάλυση ατυχημάτων στο τμήμα 
«Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, σύμφωνα με τις 
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απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 160/2007 κλπ) και τα προβλεπόμενα στις 
διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας. 

10. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

11. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 
στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την έκδοση 
της μισθοδοσίας. 

12. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

13. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

14. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 
Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

3.3.1 Τμήμα Σταθμών Γραμμής 3 

Το Τμήμα Σταθμών Γραμμής 3 διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σταθμών της 
Γραμμής 3 και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και συμμετέχει στην 
αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η ευθύνη για τη διαχείριση και λειτουργία των σταθμών της Γραμμής 3 και την εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού.  

2. Η διατήρηση επικοινωνίας και συνεργασία με το Κ.Ε.Λ. Γραμμών 2 και 3 και με τους Οδηγούς 
Συρμών με σκοπό την απρόσκοπτη διεξαγωγή των δρομολογίων στη Γραμμή 3, την ομαλή και 
ασφαλή λειτουργία των σταθμών και του δικτύου, την ταχύτερη αποκατάσταση και 
επαναφορά στην ομαλή λειτουργία ενδεχόμενων βλαβών και μειωμένης απόδοσης 
εξοπλισμού. 

3. Η ευθύνη για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στους χώρους των σταθμών, 
τόσο για την αποφυγή περιστατικών λειτουργίας και ατυχημάτων, όσο και για την προστασία 
έναντι της παραβατικότητας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

4. Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία όλων των χώρων, εξοπλισμού και μηχανημάτων των 
σταθμών και για την έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποκατάστασης σε 
περιπτώσεις βλαβών. 

5. Η ευθύνη για την άρτια εξυπηρέτηση των επιβατών στους χώρους των σταθμών σε σχέση με 
την προσβασιμότητα, τη δυνατότητα έκδοσης κομίστρων και την παροχή πληροφόρησης. 

6. Η παρακολούθηση των εγκαταστάσεων των σταθμών μέσω συστήματος κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης και η παροχή ηχητικών πληροφοριών στο επιβατικό κοινό μέσω του συστήματος 
αναγγελιών. 

7. Ο έλεγχος της πρόσβασης στους σταθμούς, η διαχείριση μεγάλων ροών πλήθους και ο έλεγχος 
της τήρησης των κανονισμών της Εταιρείας, προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των 
επιβατών, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. 

8. Η παροχή έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των επιβατών σχετικά με την ασφάλεια, τη 
μετακίνηση στο δίκτυο, την τιμολογιακή πολιτική, τις ανταποκρίσεις άλλων μέσων μεταφοράς 
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και τους πιθανούς προορισμούς, τόσο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, όσο και σε 
περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών. 

9. Η παροχή βοήθειας ιδιαίτερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες, σε ηλικιωμένους, σε γυναίκες με 
παιδιά κλπ, με σκοπό την άρτια εξυπηρέτησή τους. 

10. Η μέριμνα για την κατάλληλη φύλαξη και προστασία του συνόλου των χώρων των σταθμών 
και για τη διασφάλιση αυτών από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, πλημμύρας, κλοπής ή άλλης αιτίας 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου. 

11. Ο έλεγχος εισόδου - εξόδου των εξουσιοδοτημένων συνεργείων (συντήρησης, παροχής 
υπηρεσιών κλπ) στους σταθμούς και η παρέμβαση, εφόσον απαιτείται, με στόχο την ασφαλή 
ολοκλήρωση των εργασιών με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία κάθε 
σταθμού. 

12. Η ευθύνη για την εκτέλεση του προγράμματος καθαριότητας και την τήρηση αυστηρών 
προδιαγραφών καθαριότητας και απολύμανσης για όλους τους χώρους των σταθμών και η 
αναφορά προβλημάτων που διαπιστώνονται αρμοδίως για περαιτέρω ενέργειες. 

13. Η εποπτεία της παραγωγικότητας και απόδοσης όλου του προσωπικού, που εργάζεται στους 
σταθμούς (όπως υπεύθυνοι σταθμών, εκδότες κομίστρου, προσωπικό καθαριότητας, 
εμπλεκόμενοι εξωτερικοί ανάδοχοι φύλαξης κλπ), η πραγματοποίηση σχετικών παρεμβάσεων 
εφόσον απαιτείται, καθώς η παροχή καθοδήγησης προς βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

14. Η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Ανεφοδιασμού για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας 
των υλικών και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των σταθμών. 

15. Η διαχείριση περιστατικών που ανακύπτουν, η άμεση επέμβαση και η συνεργασία, όταν 
απαιτείται, με τις εκάστοτε οργανωτικές μονάδες (επιθεωρητές λειτουργίας, επόπτες 
ασφαλείας, κλπ) ή εξωτερικούς φορείς (ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική κλπ) για την άμεση 
επίλυση των ζητημάτων. 

16. Η συμμετοχή στην αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις εταιρικές 
διαδικασίες. 

3.3.2 Τμήμα Συρμών Γραμμής 3 

Το Τμήμα Συρμών Γραμμής 3 διαχειρίζεται τους Οδηγούς Συρμών, ώστε να διασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη και ασφαλής εκτέλεση του προγράμματος δρομολογίων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η κατάρτιση, σύμφωνα με τα διαγράμματα βαρδιών (roster), έκδοση και κοινοποίηση στους 
Οδηγούς Συρμών των μηνιαίων καταστάσεων υπηρεσιών τους και η υποβολή τους στη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προς ενημέρωση της Επιθεώρησης Εργασίας. 

2. Η αντιστοίχιση Οδηγών Συρμών με οχήματα και δρομολόγια (ημερήσιο πρόγραμμα) βάσει των 
καταστάσεων υπηρεσιών τους, των προγραμμάτων δρομολογίων και της διαθεσιμότητας των 
οχημάτων ανά ημέρα που δίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αμαξοστασίων και η 
κοινοποίηση του ημερήσιου προγράμματος στο Τμήμα Κ.Ε.Λ. Γραμμών 2&3. 

3. Η παροχή κατευθύνσεων και η προετοιμασία των Οδηγών Συρμών από τον Επόπτη Συρμών εν 
υπηρεσία για την ανάληψη της βάρδιας/υπηρεσίας τους (όπως παράδοση-χρέωση των 
κλειδιών οχήματος, κινητού τηλεφώνου, έντυπο δρομολογίων ημέρας κλπ). 

4. Η καθημερινή παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος και για την καταχώριση στο 
λογισμικό σύστημα (timesheet) οποιωνδήποτε αλλαγών σε αυτά, προκειμένου για την έκδοση 
των μηνιαίων φύλλων απασχόλησης των Οδηγών Συρμών. 
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5. Η διαχείριση εκτάκτων θεμάτων σχετικά με τους Οδηγούς Συρμών, που προκύπτουν κατά τη 
διεξαγωγή της λειτουργίας (όπως περιστατικά λειτουργίας, αιτήματα αλλαγών βαρδιών, 
απουσίες, ασθένειες, καθυστερήσεις σε έναρξη/ λήξη βάρδιας, αλλαγές βάρδιας, 
καθυστερήσεις δρομολογίων κλπ), με σκοπό την πλήρη και έγκαιρη αντικατάστασή τους για 
την τήρηση των προγραμματισμένων δρομολογίων. 

6. Η συνεργασία με το Τμήμα Κ.Ε.Λ. των Γραμμών 2 και 3 για τον άμεσο συντονισμό ενεργειών, 
που σχετίζονται με την εργασία των Οδηγών Συρμών σε οποιοδήποτε περιστατικό 
παρουσιαστεί κατά την καθημερινή λειτουργία. 

7. Η συνεργασία με την εκάστοτε Διεύθυνση Αμαξοστασίου για θέματα τροχαίου υλικού, όπως 
θέσεις στάθμευσης συρμών, βλάβες κλπ. 

8. Ο έλεγχος της οδηγικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και ικανότητας των Οδηγών 
Συρμών βάσει των κανονισμών, των διαδικασιών και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, με 
σκοπό τον καθορισμό διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν. 

9. Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας και απόδοσης των Οδηγών Συρμών και η παροχή 
κατευθύνσεων για τη βελτίωση και ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. 

10. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ενημέρωση του 
Μητρώου Αδειών Οδηγών Συρμών και του Μητρώου Αδειών Μηχανοδηγών για το τμήμα «Δ. 
Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» που τηρεί η εν λόγω Διεύθυνση σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

11. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τον προγραμματισμό, 
την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και 
επανεκπαίδευσης και για τη σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων εγγράφων, προκειμένου για την 
χορήγηση της άδειας οδήγησης των υποψηφίων Οδηγών Συρμών από τους αρμόδιους φορείς 
και την ετήσια ανανέωσή της, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τη σχετική 
ισχύουσα νομοθεσία.  

12. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον ΟΣΕ για τον 
προγραμματισμό της εκπαίδευσης υποψηφίων Μηχανοδηγών για το τμήμα «Δ. Πλακεντίας – 
Αεροδρόμιο», προκειμένου για την χορήγηση της άδειας και του πιστοποιητικού 
Μηχανοδηγού από τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της Εταιρείας. 

13. Η συνεργασία με τους αρμόδιους Ιατρούς και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή του προβλεπόμενου περιοδικού 
ιατρικού ελέγχου - εξέτασης των Οδηγών Συρμών και Μηχανοδηγών σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 397/1984 και του Ν. 3911/2011 αντίστοιχα. 

14. Η εφαρμογή, από τους κατόχους άδειας Μηχανοδηγού, της νομοθεσίας περί ασφάλειας των 
σιδηροδρόμων στο τμήμα «Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» και του Συστήματος Διαχείρισης 
Ασφάλειας της Εταιρείας. 

15. Η κατάρτιση και έκδοση των μηνιαίων φύλλων απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού 
και η υποβολή τους στο Τμήμα Μισθοδοσίας. 

 

3.4 Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής Τραμ  
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Λειτουργίας Γραμμής Τραμ ανήκει η διασφάλιση της άρτιας 
και ασφαλούς λειτουργίας της Γραμμής Τραμ σύμφωνα με το συμφωνηθέν πρόγραμμα και τις 
σχετικές προδιαγραφές, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
τόσο κατά την παραμονή του στους σταθμούς όσο και εντός των συρμών. Επίσης, η Διεύθυνση 
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έχει την ευθύνη διαχείρισης περιστατικών λειτουργίας ή εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με τις 
εταιρικές διαδικασίες και κανονισμούς. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής Τραμ είναι: 

o Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμής Τραμ 
o Τμήμα Συρμών Γραμμής Τραμ 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων ευθύνης 
της για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της Γραμμής Τραμ. 

2. Η παρακολούθηση του επιτελούμενου, από τα υπαγόμενα Τμήματα, έργου και η μέριμνα για 
τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων υποστήριξης της λειτουργίας.  

3. Η διασφάλιση παροχής αξιόπιστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών με βάση τα 
προγραμματισμένα και κοινοποιημένα στο κοινό δρομολόγια.  

4. Η διαχείριση του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας για το συντονισμό της καθημερινής 
λειτουργίας της Γραμμής Τραμ τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του συστήματος. 

5. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση της λειτουργίας της Γραμμής Τραμ και της τήρησης των 
κανονισμών και η ευθύνη για τη διαχείριση των περιστατικών λειτουργίας και των εκτάκτων 
αναγκών σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες και τους κανονισμούς. 

6. Η διαχείριση της δύναμης των Οδηγών Συρμών, η κατάρτιση και έκδοση, σύμφωνα με τα 
διαγράμματα βαρδιών (roster), των μηνιαίων καταστάσεων υπηρεσιών τους, η καθημερινή 
αντιστοίχηση Οδηγών Συρμών με διαθέσιμα οχήματα και δρομολόγια (ημερήσιο πρόγραμμα) 
και η μέριμνα για την κάλυψη των βαρδιών σε έκτακτες περιπτώσεις. 

7. Η διατύπωση εισηγήσεων για την ανάπτυξη και αναθεώρηση των διαδικασιών που αφορούν 
στη λειτουργία της Διεύθυνσης.  

8. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

9. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 
στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την έκδοση 
της μισθοδοσίας. 

10. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

11. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

12. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 
Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
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3.4.1 Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμής Τραμ 

Το Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (Κ.Ε.Λ.) Γραμμής Τραμ είναι αρμόδιο για το συντονισμό 
και τη διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών στη Γραμμή Τραμ, σύμφωνα με το καθορισμένο 
πρόγραμμα δρομολογίων, και στο Αμαξοστάσιο Ελληνικού, καθώς επίσης και για τη διαχείριση 
περιστατικών λειτουργίας ή εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες και τους 
κανονισμούς, με γνώμονα την ασφάλεια προσωπικού και επιβατών και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση και διαχείριση του Κ.Ε.Λ. για το συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας της 
Γραμμής Τραμ τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία του συστήματος. 

2. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των εταιρικών κανονισμών, διαδικασιών και οδηγιών 
κατά τις ώρες κυκλοφορίας και τις ώρες τεχνικών εργασιών από το προσωπικό, που εργάζεται 
στη Γραμμή Τραμ, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας των επιβατών, του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας. 

3. Η διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών στη Γραμμή Τραμ και στο Αμαξοστάσιο, καθώς και 
ο συντονισμός - έλεγχος των λειτουργικών διαδικασιών στο δίκτυο, με στόχο την πιστή τήρηση 
του προγράμματος των δρομολογίων και την ασφαλή, εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία 
του δικτύου καθημερινά. 

4. Η εφαρμογή εναλλακτικών σχεδίων δρομολόγησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε 
περιπτώσεις αποκλίσεων από το πρόγραμμα δρομολογίων ή εκτάκτων περιστατικών, 
διασφαλίζοντας πάντα: 

 την ασφάλεια προσωπικού και επιβατών, 
 την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,  
 την εξασφάλιση των εγκαταστάσεων της Εταιρείας από φθορές/ζημιές εξωγενών 

παραγόντων. 
5. Η υλοποίηση της απόφασης για παράταση των δρομολογίων, όταν υπηρεσιακοί λόγοι το 

επιβάλλουν, καθώς και για μερική ή ολική διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών σε 
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών κατόπιν έγκρισης του Γενικού Διευθυντή Λειτουργίας. 

6. Η παροχή οδηγιών και εντολών στους Οδηγούς Συρμών μέσω της χρήσης των διατιθέμενων 
συστημάτων επικοινωνίας και η ενημέρωσή τους σχετικά με αλλαγές στα δρομολόγια, 
καθυστερήσεις, ανάγκη επιβράδυνσης των συρμών, εκκενώσεις, περιστατικά λειτουργίας, 
βλάβες ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα παρουσιαστεί και επηρεάζει το δρομολόγιό τους. 

7. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Αμαξοστασίου Ελληνικού για τη δρομολόγηση – απόσυρση 
των συρμών και για την αντιμετώπιση βλαβών τους. 

8. Η παροχή ηχητικών και οπτικών πληροφοριών προς το επιβατικό κοινό για την εξυπηρέτησή 
του μέσω του συστήματος αναγγελιών και της τηλεματικής αντίστοιχα. 

9. Η εποπτεία των στάσεων και άλλων σημείων ελέγχου (π.χ. διασταυρώσεις τροχιοδρόμου με 
οδική κυκλοφορία) μέσω του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, για την 
εξασφάλιση των προβλεπόμενων επιπέδων ασφάλειας και ποιότητας στις προσφερόμενες 
προς το επιβατικό κοινό υπηρεσίες, τόσο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας όσο και σε 
έκτακτες περιπτώσεις. 

10. Η μέριμνα για την υλοποίηση των προγραμμάτων καθαριότητας, απολύμανσης και 
προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. και η ευθύνη για τη φύλαξη και 
προστασία τους με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας σε 
όλους τους χώρους και διασφάλισης αυτών από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, πλημμύρας, κλοπής 
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ή άλλης αιτίας και η ευθύνη της παρακολούθησης της απόδοσης των εμπλεκόμενων 
εξωτερικών αναδόχων υπηρεσιών. 

11. Η επιτήρηση, η διαχείριση και ο τηλεχειρισμός των εγκαταστάσεων παροχής ισχύος μέσω του 
συστήματος SCADA, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μέσω του συστήματος BMS 
και όλων των άλλων μέσων και εξοπλισμών που διαθέτει το Κ.Ε.Λ., προκειμένου να 
επιτυγχάνεται ο κεντρικός συντονισμός και η βέλτιστη λειτουργία του δικτύου.  

12. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ρεύματος έλξης κατά την έναρξη και λήξη 
αντίστοιχα της κυκλοφορίας των συρμών ή όταν εκτάκτως απαιτείται από άλλους παράγοντες 
(π.χ. απόπειρες αυτοκτονίας, καιρικές συνθήκες, βλάβες εξοπλισμού κλπ) μέσω τηλεχειρισμών 
ή/ και με τη συνεργασία του προσωπικού του Τμήματος Συντήρησης Ηλεκτροδότησης για την 
εκτέλεση χειροκίνητων χειρισμών στις εγκαταστάσεις / συστήματα παροχής ισχύος. 

13. Η συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου της ΔΕΗ για θέματα τροφοδοσίας των υποσταθμών 
ρεύματος έλξης, φωτισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων, αλλά και με το Κέντρο Ελέγχου 
του ΗΛΠΑΠ σε περιπτώσεις που δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία του δικτύου όπου 
εμπλέκονται οι εναέριες γραμμές ΗΛΠΑΠ και Τραμ. 

14. Η ηλεκτρονική καταχώριση στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών (ΚΤΑ) των βλαβών και 
προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία( στον εξοπλισμό, στα συστήματα και 
στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας) στο δίκτυο και τα Αμαξοστάσια, καθώς και η άμεση 
ενημέρωση των αρμόδιων οργανωτικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης για την 
έγκαιρη αποκατάστασή τους. 

15. Η εκτίμηση - αξιολόγηση εισερχόμενων κλήσεων για την αναφορά περιστατικών λειτουργίας ή 
εκτάκτων αναγκών, η διαχείρισή τους, η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων οργανωτικών 
μονάδων και των αρμόδιων εξωτερικών Υπηρεσιών (π.χ. Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης) που 
απαιτείται να εμπλακούν για τη διεκπεραίωση των περιστατικών και ο συντονισμός τους 
μέσω του οριζόμενου ως Επικεφαλής/Συντονιστή Αντιμετώπισης Περιστατικού  στην περιοχή 
συμβάντος, σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες.  

16. Η καθημερινή εποπτεία (από τους Επιθεωρητές Λειτουργίας) της λειτουργίας του δικτύου της 
Γραμμής Τραμ, σε στάσεις και συναφείς εγκαταστάσεις και συστήματα και της κυκλοφορίας 
των οχημάτων τραμ σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Η άμεση γνωστοποίηση στο 
Κ.Ε.Λ. τυχόν δυσλειτουργιών, βλαβών, περιστατικών ή παραπτωμάτων που παρατηρούνται 
κατά την εποπτεία και η υποβολή σχετικών αναφορών. 

17. Ο έλεγχος (από τους Επιθεωρητές Λειτουργίας) της τήρησης των κανονισμών και των 
διαδικασιών από το προσωπικό που εργάζεται στο δίκτυο Γραμμής Τραμ, η δικαιοδοσία 
εντολής συμμόρφωσης σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραπτωμάτων και η δικαιοδοσία 
επέμβασης σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης ή εφόσον κριθεί ότι τίθεται θέμα 
ασφάλειας με ενημέρωση του Συντονιστή Δικτύου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες εταιρικές 
διαδικασίες. 

18. Η ανάληψη ρόλου - καθηκόντων Επικεφαλής/Συντονιστή Αντιμετώπισης Περιστατικού  από 
τον Επιθεωρητή Λειτουργίας εν υπηρεσία, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του 
Συντονιστή Δικτύου και τις σχετικές διαδικασίες. 

19. Η παροχή βοήθειας στους Οδηγούς Συρμών σε τεχνικά θέματα, όπως για την επίλυση βλαβών 
οχημάτων τραμ, για την αλλαγή τροχιάς κλπ, σύμφωνα με την εκπαίδευση των Επιθεωρητών 
Λειτουργίας. 

20. Η επαναλειτουργία των ηλεκτρονικών ελεγκτών (controllers) στους σηματοδοτημένους 
σιδηροδρομικούς κόμβους της Γραμμής Τραμ σε περιπτώσεις αστοχίας και η καταγραφή των 
κωδικών βλάβης και η συνεργασία με την Τροχαία για τη διέλευση των τραμ σε κόμβους που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη σηματοδότησή τους. 

21. Ο έλεγχος και η έγκριση των αιτημάτων  πραγματοποίησης έκτακτων εργασιών στο δίκτυο και 
στα Αμαξοστάσια. 
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22. Η εξουσιοδότηση και η καταγραφή της έναρξης και λήξης των εργασιών των συνεργείων που 
εργάζονται στο δίκτυο και στα Αμαξοστάσια σε περιοχή ευθύνης του Κ.Ε.Λ. και η επικοινωνία 
με τους Υπεύθυνους των συνεργείων για τη διευθέτηση οποιουδήποτε προβλήματος 
παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

23. Η διευθέτηση της κίνησης κάθε είδους οχήματος γραμμής, με σκοπό τη συντήρηση των 
εγκαταστάσεων ή/και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που λαμβάνουν χώρα στη 
Γραμμή Τραμ. 

24. Η επικέντρωση στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας με την ενδελεχή διερεύνηση 
των περιστατικών που ανακύπτουν, τον εντοπισμό και η επισήμανση επικίνδυνων σημείων 
στο δίκτυο και προβλημάτων που τυχόν παρουσιάζονται στις λειτουργικές διαδικασίες. 

25. Η εβδομαδιαία και μηνιαία κοινοποίηση αναφορών των «ανοικτών» και επαναλαμβανόμενων 
βλαβών στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες για την επίσπευση των ενεργειών 
αποκατάστασής τους. 

26. Η παροχή όλων των στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται και η συνεργασία με άλλες 
Διευθύνσεις - μονάδες για τη διερεύνηση των περιστατικών λειτουργίας, με σκοπό την 
επανεξέταση των διαδικασιών, τη λήψη διορθωτικών και προληπτικών μέτρων και την 
υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσής τους. 

27. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. Γραμμής Τραμ. 

3.4.2 Τμήμα Συρμών Γραμμής Τραμ 

Το Τμήμα Συρμών Γραμμής Τραμ διαχειρίζεται τους Οδηγούς Συρμών, ώστε να διασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση του προγράμματος δρομολογίων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η κατάρτιση, σύμφωνα με τα διαγράμματα βαρδιών (roster), έκδοση και κοινοποίηση στους 
Οδηγούς Συρμών των μηνιαίων καταστάσεων υπηρεσιών τους και η υποβολή τους στη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού προς ενημέρωση της Επιθεώρησης Εργασίας. 

2. Η αντιστοίχιση Οδηγών Συρμών με οχήματα και δρομολόγια (ημερήσιο πρόγραμμα) βάσει 
των καταστάσεων υπηρεσιών τους, των προγραμμάτων δρομολογίων και της διαθεσιμότητας 
των οχημάτων ανά ημέρα που δίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αμαξοστασίων και η 
κοινοποίηση του ημερήσιου προγράμματος στο Τμήμα Κ.Ε.Λ. Γραμμής Τραμ. 

3. Η παροχή κατευθύνσεων και η προετοιμασία των Οδηγών Συρμών από τον Επόπτη Συρμών 
εν υπηρεσία για την ανάληψη της βάρδιας/υπηρεσίας τους (όπως παράδοση-χρέωση των 
κλειδιών οχήματος, κινητού τηλεφώνου, έντυπο δρομολογίων ημέρας κλπ). 

4. Η καθημερινή παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος και για την καταχώριση στο 
λογισμικό σύστημα (timesheet) οποιωνδήποτε αλλαγών σε αυτά, προκειμένου για την 
έκδοση των μηνιαίων φύλλων απασχόλησης των Οδηγών Συρμών. 

5. Η διαχείριση εκτάκτων θεμάτων σχετικά με τους Οδηγούς Συρμών, που προκύπτουν κατά τη 
διεξαγωγή της λειτουργίας (όπως περιστατικά λειτουργίας, αιτήματα αλλαγών βαρδιών, 
απουσίες, ασθένειες, καθυστερήσεις σε έναρξη/ λήξη βάρδιας, αλλαγές βάρδιας, 
καθυστερήσεις δρομολογίων κλπ), με σκοπό την πλήρη και έγκαιρη αντικατάστασή τους για 
την τήρηση των προγραμματισμένων δρομολογίων. 

6. Η συνεργασία με το Τμήμα Κ.Ε.Λ. Γραμμής Τραμ για τον άμεσο συντονισμό ενεργειών, που 
σχετίζονται με την εργασία των Οδηγών Συρμών σε οποιοδήποτε περιστατικό παρουσιαστεί 
κατά την καθημερινή λειτουργία. 
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7. Η συνεργασία με την Διεύθυνση Αμαξοστασίου Ελληνικού για θέματα τροχαίου υλικού, όπως 
θέσεις στάθμευσης συρμών, βλάβες κλπ. 

8. Ο έλεγχος της οδηγικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και ικανότητας των Οδηγών 
Συρμών βάσει των κανονισμών, των διαδικασιών και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, με 
σκοπό τον καθορισμό διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν. 

9. Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας και απόδοσης των Οδηγών Συρμών και η παροχή 
κατευθύνσεων για τη βελτίωση και ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. 

10. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ενημέρωση του 
Μητρώου Αδειών Οδηγών Συρμών που τηρεί η εν λόγω Διεύθυνση σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

11. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τον 
προγραμματισμό, την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης και για τη σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων εγγράφων, 
προκειμένου για την χορήγηση της άδειας οδήγησης των υποψηφίων Οδηγών Συρμών από 
τους αρμόδιους φορείς και την ετήσια ανανέωσή της, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.  

12. Η συνεργασία με τον αρμόδιο Ιατρό και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή του ετήσιου ιατρικού ελέγχου - εξέτασης των 
Οδηγών Συρμών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 397/1984. 

13. Η κατάρτιση και έκδοση των μηνιαίων φύλλων απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού 
και η υποβολή τους στο Τμήμα Μισθοδοσίας. 

 

3.5 Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας  
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας ανήκει η εποπτεία και ο συντονισμός 
θεμάτων που αφορούν α) στον προγραμματισμό της χρήσης συρμών/οχημάτων και ανθρώπινων 
πόρων (δρομολόγια, βαρδιολόγια) για την καθημερινή λειτουργία 1, 2, 3 και Τραμ, β) στην 
παρακολούθηση της λειτουργίας – εφαρμογής του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου 
(ΑΣΣΚ – ηλεκτρονικό εισιτήριο) σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και γ) στη στελέχωση των εκδοτηρίων 
για την έκδοση κομίστρων για το επιβατικό κοινό. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας είναι: 

o Τμήμα Προγραμματισμού Λειτουργίας 
o Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Λειτουργίας Κομίστρου 
o Τμήμα Έκδοσης Κομίστρου 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, έκδοση και κοινοποίηση των προγραμμάτων δρομολόγησης των 
συρμών/οχημάτων και των βαρδολογίων των Οδηγών Συρμών των Γραμμών 1, 2, 3 και Τραμ. 

3. Η συνεργασία με τον ΟΑΣΑ για την κατάρτιση των προγραμμάτων δρομολόγησης και 
απαιτούμενων τροποποιήσεών τους. 

4. Η οργάνωση και ο συντονισμός για τη διάθεση - έκδοση στο επιβατικό κοινό των εισιτηρίων, 
των καρτών απεριορίστων διαδρομών και των λοιπών καθοριζομένων τύπων κομίστρου. 
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5. Η μέριμνα για την έγκαιρη και με κάθε δυνατό τρόπο πληροφόρηση του κοινού για τις 
έκτακτες ή προσωρινές αλλαγές που συμβαίνουν στο δίκτυο.  

6. Η μέριμνα για την ανάρτηση ενημερωμένων πινακίδων και χαρτών με πληροφοριακά στοιχεία 
των διαδρομών, των στάσεων, των μετεπιβιβάσεων, τις χρονοαποστάσεις των δρομολογίων 
και τους χρόνους διέλευσης του πρώτου και τελευταίου δρομολογίου ανά Γραμμή. 

7. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

8. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 
στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την έκδοση 
της μισθοδοσίας. 

9. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

10. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

11. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 
Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

3.5.1 Τμήμα Προγραμματισμού Λειτουργίας 

Το Τμήμα Προγραμματισμού Λειτουργίας είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, την κατάρτιση και 
κοινοποίηση των προγραμμάτων δρομολόγησης των συρμών/οχημάτων και των βαρδολογίων 
των Οδηγών Συρμών των Γραμμών 1, 2, 3 και Τραμ. Το Τμήμα έχει, επίσης, την ευθύνη και για τις 
τροποποιήσεις δρομολογίων και βαρδιολογίων, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν περιστατικά 
λειτουργίας και έκτακτα γεγονότα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διαμόρφωση και η έκδοση των προγραμμάτων δρομολογίων για τις Γραμμές 1, 2, 3 και 
Τραμ βάσει των πολιτικών και των εγκρίσεων της Διοίκησης και του ΟΑΣΑ, η παρακολούθηση 
της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους κατά τη διεξαγωγή της λειτουργίας και η 
ανάπτυξη προτάσεων για τροποποιήσεις τους προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

2. Η άμεση συνεργασία με τα Τμήματα Συρμών και τις Διευθύνσεις Αμαξοστασίων κατά τον 
προγραμματισμό της λειτουργίας.  

3. Η κοινοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων δρομολογίων στις αρμόδιες οργανωτικές 
μονάδες και στον ΟΑΣΑ και η έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με τροποποιήσεις σε αυτά. 

4. Η ανάπτυξη – έκδοση των μηνιαίων ή και έκτακτων διαγραμμάτων βαρδιών (roster) των 
Οδηγών Συρμών σύμφωνα με τα προγράμματα δρομολογίων και η κοινοποίησή τους στα 
Τμήματα Συρμών κάθε Γραμμής για περαιτέρω ενέργειες. 

5. Η ευθύνη για τη συνεχή βελτίωση του προγραμματισμού των παραμέτρων λειτουργίας των 
Γραμμών 1, 2, 3 και Τραμ (χρονικά, κοστολογικά και από πλευράς ανθρώπινων πόρων) μέσω 
της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της, της εξαγωγής και 
παρακολούθησης σχετικών στατιστικών στοιχείων, καθώς και μέσω της μελέτης βέλτιστων 
διεθνών πρακτικών.  

3.5.2 Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Λειτουργίας Κομίστρου 

Το Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Λειτουργίας Κομίστρου είναι υπεύθυνο για την 
παρακολούθηση της λειτουργίας – εφαρμογής του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου 
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(ΑΣΣΚ – ηλεκτρονικό εισιτήριο) και τη συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης ΑΣΣΚ του ΟΑΣΑ για 
τη διευθέτηση οποιουδήποτε ζητήματος ή προβλήματος παρουσιαστεί.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση της λειτουργίας – εφαρμογής του ΑΣΣΚ μέσω των υπολογιστικών 
συστημάτων, είτε του ΟΑΣΑ είτε της Εταιρείας, ο εντοπισμός προβλημάτων και η συνεργασία 
με την ομάδα διαχείρισης ΑΣΣΚ του ΟΑΣΑ. 

2. Η προσαρμογή, στη λειτουργία της Εταιρείας, των τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών που 
εκπονούνται από τον ΟΑΣΑ και η κοινοποίηση στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες για την 
εφαρμογή τους. 

3. Η υποστήριξη των διαφόρων οργανωτικών μονάδων (όπως Τμήματος Έκδοσης Κομίστρου, 
Τμήματος Ελέγχου Κομίστρου, Τμημάτων Σταθμών, Τμήματος Εξυπηρέτησης Επιβατών, 
Τμήματος Καταμέτρησης κλπ) σε ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου και απαιτείται η άντληση δεδομένων από το σύστημα.  

4. Η μέριμνα για την αποκατάσταση ζημιών (βλαβών και βανδαλισμών) του εξοπλισμού πεδίου 
του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που ανήκει στον ΟΑΣΑ. 

5. Η παρακολούθηση επίλυσης των βλαβών που παρουσιάζονται στο σύστημα και η στατιστική 
επεξεργασία και αξιολόγηση των σχετικών αναφορών. 

6. Ο έλεγχος και αξιολόγηση των παρατηρήσεων, προβλημάτων και προτάσεων που τίθενται 
από το προσωπικό της Εταιρείας επί του συστήματος. 

7. Η εισήγηση για τη βέλτιστη χωροθέτηση, ανακατανομή και μετεγκατάσταση του εξοπλισμού 
του ΑΣΣΚ. 

8. Η συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών για τα παράπονα επιβατών. 
9. Η μηνιαία έγγραφη αναφορά προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την εξέλιξη της εφαρμογής 

του ΑΣΣΚ και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή του. 
10. Ο προγραμματισμός τακτικών συναντήσεων με την ομάδα διαχείρισης ΑΣΣΚ του ΟΑΣΑ για την 

πορεία του ΑΣΣΚ. 
11. Η άμεση συνεργασία με το Τμήμα Κομίστρου και Εφαρμογών και τη Διεύθυνση Πληροφορικής 

για την καθημερινή διαχείριση των βλαβών που παρουσιάζονται, την κοινοποίηση των 
απαιτούμενων αναφορών προς τον ΟΑΣΑ και την τεχνική διαχείριση λοιπών θεμάτων που 
αφορούν στο ΑΣΣΚ [όπως αντικατάσταση κατεστραμμένων/ απενεργοποιημένων καρτών, 
διαχείριση παραμέτρων του συστήματος, δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών στο Κέντρο 
Διαχείρισης (ΚΔ) της ΣΤΑΣΥ, εγκαταστάσεων και νέων εκδόσεων/διορθώσεων του λογισμικού, 
ελέγχου επικοινωνίας μεταξύ ΚΔ ΣΤΑΣΥ και ΚΔ ΟΑΣΑ, αναζήτηση δεδομένων για πωλήσεις και 
επικυρώσεις κομίστρου (συναλλαγές, σφάλματα) κλπ]. 

 

3.5.3 Τμήμα Έκδοσης Κομίστρου 

Το Τμήμα Έκδοσης Κομίστρου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη της εξυπηρέτησης του 
επιβατικού κοινού μέσω του συντονισμού και της διαχείρισης της έκδοσης κομίστρων και της 
παροχής ορισμένων πληροφοριών προς ενημέρωσή του, όπως απαιτείται, καθώς και για τη 
μέριμνα διευθέτησης θεμάτων, που ανακύπτουν και εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του, άμεσα ή 
έμμεσα μέσω της συνεργασίας με τα αρμόδια Τμήματα.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 
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1. Η συνεργασία με τον ΟΑΣΑ για θέματα στελέχωσης εκδοτηρίων για την πώληση ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων και καρτών.  

2. Η οργάνωση και διαχείριση της έκδοσης εισιτηρίων που αφορά κυρίως:  
 στη στελέχωση των εκδοτηρίων και στη διοικητική διαχείριση του προσωπικού έκδοσης 

εισιτηρίων, 
 στην πώληση εισιτηρίων και καρτών απεριορίστων διαδρομών στο επιβατικό κοινό, καθώς 

και οποιουδήποτε μέσου πληρωμής κομίστρου μπορεί να υιοθετηθεί από την Εταιρεία στο 
μέλλον, 

 στο συντονισμό και έλεγχο των Εκδοτών Εισιτηρίων για την εκτέλεση της εργασίας τους και 
για τη διαχείριση και διαφύλαξη των χρημάτων και των εισιτηρίων, που έχει στην ευθύνη 
του κάθε Εκδότης, 

 στην ενημέρωση του επιβατικού κοινού για τις διαδρομές – δρομολόγια των 
συρμών/οχημάτων, είτε προφορικά, είτε με τη χορήγηση εντύπου υλικού στα εκδοτήρια. 

3. Η συνεργασία με το Τμήμα Καταμέτρησης για τον εφοδιασμό των Εκδοτών Κομίστρου με 
εισιτήρια, κάρτες απεριορίστων διαδρομών και χρήματα μετά από αίτημά τους και για την 
παραλαβή των εισπράξεών τους, με έκδοση σχετικών πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής. 

4. Η συνεργασία με το Τμήμα Ταμειακού Ελέγχου και Αναφορών για τη διευθέτηση τυχόν 
προβλημάτων, που διαπιστώνουν οι Διακινητές Κομίστρου μετά τους ελέγχους που εκτελούν 
στα ταμεία των Εκδοτών Εισιτηρίων. 

5. Η εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας και 
Εμπειρίας Επιβατών σχετικά με την εξυπηρέτηση των πελατών. 

4. Γενική Διεύθυνση Συντήρησης 

Η Γενική Διεύθυνση Συντήρησης έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση 
όλων των πτυχών της δραστηριότητας συντήρησης της Εταιρείας και την επιτυχή εκπόνηση 
μελετών και έργων, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση της διαθεσιμότητας του τροχαίου 
υλικού και της κατάστασης του εξοπλισμού, των συστημάτων και των εγκαταστάσεων της 
Εταιρείας.  

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Συντήρησης είναι: 

o Τμήμα Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
o Τμήμα Τεχνικού Αρχείου 
o Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού 

o Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού  
o Τμήμα Μελετών και Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού 

o Διεύθυνση Αμαξοστασίου Πειραιά 
o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης   
o Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης 
o Τμήμα Γενικής Επισκευής  
o Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 
o Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών 

o Διεύθυνση Αμαξοστασίου Σεπολίων 
o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης   
o Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής  
o Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 
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o Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών  
o Διεύθυνση Αμαξοστασίου Ελαιώνα 

o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης   
o Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής  
o Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 
o Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών  

o Διεύθυνση Αμαξοστασίου Ελληνικού 
o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης   
o Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής  
o Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 

o Διεύθυνση Συντήρησης Συστημάτων 
o Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Συστημάτων 
o Τμήμα Κομίστρου και Εφαρμογών 
o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Ηλεκτροδότησης 

Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμής 1 
Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμών 2,3 
Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμής ΤΡΑΜ 

o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σηματοδότησης 
Τμήμα Σηματοδότησης Γραμμής 1  
Τμήμα Σηματοδότησης Γραμμών 2,3 

o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Τηλεπικοινωνιών  
Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμής 1 
Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμών 2,3 
Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμής ΤΡΑΜ 

o Διεύθυνση Συντήρησης Υποδομής και Έργων 
o Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομής και Ελέγχου Πρόσβασης 
o Τμήμα Μελετών 
o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Έργων 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 
Τμήμα Συντήρησης Δομικών Στοιχείων Εγκαταστάσεων  

o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Έργων 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Πιστοποιήσεων  
Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
Τμήμα Συντήρησης Κλιματισμού και Συστημάτων Ελέγχου 

o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σιδηροδρομικής Επιδομής και Έργων 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  
Τμήμα Προληπτικής και Επιδιορθωτικής Συντήρησης 
Τμήμα Προγνωστικής Συντήρησης και Πρασίνου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Γενικής Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά οι εξής: 
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1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η υποστήριξη της χάραξης στρατηγικής της Εταιρείας και η συμβολή της στον προσδιορισμό 
των σχετικών με τη συντήρηση στρατηγικών στόχων και πρωτοβουλιών. 

3. Η υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης 
της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης. 

4. Η εισήγηση για τον ετήσιο προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης. 
5. Η διασφάλιση της ασφαλούς και τεχνικά άρτιας λειτουργίας των συρμών/οχημάτων τραμ. 
6. Η διασφάλιση της ασφαλούς και τεχνικά άρτιας λειτουργίας κάθε εγκατάστασης, συστήματος 

και εξοπλισμού (επιδομής, ηλεκτρομηχανολογικών, τηλεπικοινωνιών, συστημάτων κομίστρου, 
κτιριακών, ηλεκτροδότησης, σηματοδότησης). 

7. Η προσαρμογή και συμμόρφωση της Εταιρείας στις επιταγές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
και η μέριμνα για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα περιβαλλοντικής 
προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας. 

8. Η ευθύνη για την τήρηση του τεχνικού αρχείου της Εταιρείας σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. 
9. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων. 
10. Η επίβλεψη της πορείας συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τις οργανωτικές μονάδες του 

πεδίου ευθύνης της και της οικονομικής αποδοτικότητάς τους. 
11. Η χορήγηση εγκρίσεων, σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στους κανονισμούς και τις διαδικασίες 

της Εταιρείας και τις αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Διοικητικού Συμβουλίου. 
12. Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας και απόδοσης και η αξιολόγηση των υπαγόμενων σε 

αυτή οργανωτικών μονάδων  
13. Η συνεργασία με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, άλλες Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις με 

γνώμονα την επίτευξη των εταιρικών στόχων.  
14. Η μέριμνα για την έκδοση όλων των εγκυκλίων, αποφάσεων (π.χ. για τη σύσταση Επιτροπών ή 

ομάδων εργασίας) και ανακοινώσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Συντήρησης 

15. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της. 
16. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 

Γενική Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

4.1 Τμήμα Τεχνικού Αρχείου 

Το Τμήμα Τεχνικού Αρχείου είναι επιφορτισμένο με την ψηφιοποίηση και διαχείριση του 
τεχνικού αρχείου της Εταιρείας, ώστε επικαιροποιημένη και έγκυρη πληροφορία να είναι άμεσα 
διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους εντός της Εταιρείας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση και η τήρηση του τεχνικού αρχείου και της βιβλιοθήκης της Εταιρείας για την 
ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των εγγράφων, που βρίσκονται σε φυσική ή/και 
ψηφιακή μορφή, και αφορούν στα σχέδια των διαφόρων τύπων τροχαίου υλικού, στα 
στοιχεία της σιδηροδρομικής γραμμής (τοπογραφικά, αποτυπώσεις, σχέδια μελετών), των 
εγκαταστάσεων και της λοιπής ακίνητης περιουσίας και στα δεδομένα για τον εξοπλισμό και 
τα υλικά, που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και λειτουργία. 
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2. Η ψηφιοποίηση όλων των υφιστάμενων τεχνικών αρχείων της Εταιρείας και κάθε νέου 
αρχείου που παραλαμβάνεται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (π.χ. για επεκτάσεις, για παραλαβή 
νέων συρμών κλπ) και από Αναδόχους. 

3. Η λειτουργία/χειρισμός του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (G.I.S.) και η αποτύπωση 
– καταχώριση και επικαιροποίηση των γεωχωρικών δεδομένων - στοιχείων τόσο του μητρώου 
γραμμής για το σύνολο του δικτύου της Εταιρείας (Γραμμές 1, 2, 3 και ΤΡΑΜ) όσο και της 
λοιπής ακίνητης περιουσίας της. 

4. Η διατήρηση της απαραίτητης επικοινωνίας και η αποτελεσματική συνεργασία με τις εκάστοτε 
οργανωτικές μονάδες για την άμεση παροχή των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών 
προς υποστήριξη τους στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης, μελετών και έργων. 

4.2 Τμήμα Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι επιφορτισμένο με την προσαρμογή 
και συμμόρφωση της Εταιρείας στις επιταγές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τη σχετική 
ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και μεριμνά για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε 
θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση. 
2. Ο σχεδιασμός, η εισήγηση και η μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και 

μέτρων για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας. 
3. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που απορρέουν από τις 

Κ.Υ.Α. υλοποίησης των έργων και των προβλεπόμενων, από τους περιβαλλοντικούς όρους, 
προγραμμάτων παρακολούθησης θορύβου και δονήσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
οργανωτικές μονάδες. 

4. Η σύνταξη - εκπόνηση φακέλων και η υποβολή Π.Π.Ε. και Μ.Π.Ε. για την έκδοση 
γνωμοδότησης για Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) και για 
την έκδοση Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και η επικαιροποίηση ή τροποποίησή τους. 

5. Η ορθολογική διαχείριση της ανακύκλωσης υλικών και της διάθεσης απορριμμάτων και η 
παρακολούθηση των αντίστοιχων συμβάσεων, που συνάπτει η Εταιρεία, και η ευθύνη για τη 
χωροθέτηση και εγκατάσταση - απομάκρυνση του εξοπλισμού ανακύκλωσης στις 
εγκαταστάσεις της Εταιρείας. 

6. O σχεδιασμός και η υλοποίηση βάσης δεδομένων εκτίμησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 
7. Η προώθηση εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ενεργειακού ελέγχου 

εγκαταστάσεων. 
8. Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και η κατάρτιση αρχείου διαχείρισης ποσοτήτων 

επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων. 
9. Η μέριμνα για τη σύνταξη και έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων εκ του νόμου αναφορών 

(π.χ. Έκθεση Παρακολούθησης Θορύβου και Δονήσεων, Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων κλπ) 
στους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. 

 

4.3 Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού  
Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό τον 
καθορισμό, την παροχή κατευθύνσεων, τον ορισμό προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση του 
έργου των Διευθύνσεων Αμαξοστασίων. Υποστηρίζει τις Διευθύνσεις Αμαξοστασίων στην 
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υλοποίηση των δραστηριοτήτων βαριάς και ελαφράς συντήρησης του τροχαίου υλικού της ΣΤΑΣΥ 
με την επικαιροποίηση και παροχή των προγραμμάτων συντήρησης και την επίλυση σύνθετων 
τεχνικών ζητημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη γνώση και βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, η 
Διεύθυνση προετοιμάζει, εκπονεί ή παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών, που σχετίζονται με το 
τροχαίο υλικό. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού 
είναι: 

o Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού  
o Τμήμα Μελετών και Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της και των Διευθύνσεων Αμαξοστασίων. 

2. Η καλλιέργεια πνεύματος προσήλωσης στη συνεχή βελτίωση του προγραμματισμού, των 
μεθόδων και προδιαγραφών συντήρησης τροχαίου υλικού εντός της Εταιρείας. 

3. Η ευθύνη για την έκδοση (ή και τροποποίηση όποτε απαιτηθεί) των προγραμμάτων 
συντήρησης τροχαίου υλικού και των αντίστοιχων εγχειριδίων  - οδηγιών εργασίας και για την 
έγκαιρη διανομή τους στις Διευθύνσεις Αμαξοστασίων για υλοποίηση. 

4. Η εποπτεία της υλοποίησης των προγραμμάτων συντήρησης τροχαίου υλικού από τις 
αντίστοιχες Διευθύνσεις Αμαξοστασίων (σχετικά με το κόστος, τον αντίκτυπο στη 
διαθεσιμότητα των συρμών και στις σχετικές διαδικασίες προμηθειών κλπ) και η παρέμβαση 
για την εφαρμογή τροποποιήσεων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο 

5. Η μέριμνα και ο βέλτιστος καταμερισμός ανά αμαξοστάσιο των εργασιών συντήρησης συρμών 
και βασικών τους εξαρτημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες υποδομές και την 
διαθεσιμότητα πόρων των αμαξοστασίων. 

6. Η ευθύνη της ορθής λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης αποθεμάτων και έγκαιρης 
αναπλήρωσής τους.  

7. Η μέριμνα για την σύνταξη του ετήσιου προγραμματισμού μελετών, έργων και προμηθειών 
για το σύνολο του τροχαίου υλικού της εταιρείας.  

8. Η μέριμνα για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση μελετών σχετικά με το τροχαίο υλικό. 
9. Η μέριμνα για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και την έκδοση αιτήσεων προμήθειας 

προμηθειών πάσης φύσεως ανταλλακτικών τροχαίου υλικού για τη διενέργεια διαγωνισμών. 
10. Ο σχεδιασμός  του συστήματος παρακολούθησης αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας των συρμών 

και του υπό συντήρηση εξοπλισμού τροχαίου υλικού.  
11. Η μέριμνα για την διεξαγωγή ποιοτικού ελέγχου κατά την παραλαβή των ανταλλακτικών και 

λοιπών ειδών τροχαίου υλικού και των δομικών μονάδων, μερών και εξοπλισμού σημαντικής 
αξίας ή/και τεχνικής πολυπλοκότητας και η πιστοποίηση της παραλαβής τους όπως απαιτηθεί. 

12. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αμαξοστασίων και  Λειτουργίας  για τη βέλτιστη 
διαχείριση  των συρμών και για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου. 

13. Η διατύπωση προτάσεων για απόσυρση από τη χρήση ελαττωματικών τεχνολογιών 
ανταλλακτικών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και δομικών μονάδων, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα επιθεώρησης ή για λόγους μη τήρησης των διατάξεων περί ασφαλούς 
λειτουργίας και μεταφοράς, καθώς και για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού - 
συστημάτων του τροχαίου υλικού. 
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14. Η ευθύνη για την ορθή διαχείριση και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ή αναβάθμισης 
τροχαίου υλικού, καθώς της άρτιας ενσωμάτωσής τους στην λειτουργία και συντήρηση. 

15. Ο ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών ή αγαθών των πάσης φύσεως προμηθειών που 
αφορούν στην συντήρηση του τροχαίου υλικού. 

16. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

17. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  για την  ανταλλαγή των 
στοιχείων – εγγράφων που απαιτούνται για υπηρεσιακά θέματα του υφιστάμενου 
προσωπικού. 

18. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

19. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 
Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
 

4.3.1 Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού 

Το Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού μεριμνά για την έκδοση των 
προγραμμάτων βαριάς (γενική επισκευή) και ελαφράς (προληπτική συντήρηση) συντήρησης 
τροχαίου υλικού, που υλοποιούνται από τις Διευθύνσεις Αμαξοστασίων και παρακολουθεί την 
υλοποίησή τους.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διαμόρφωση − ανάπτυξη και έκδοση των προγραμμάτων συντήρησης του τροχαίου υλικού 
(τόσο για τη βαριά όσο και για την ελαφρά συντήρηση) και των αντίστοιχων εγχειριδίων – 
οδηγιών εργασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών και Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου 
Υλικού και τις εκάστοτε Διευθύνσεις Αμαξοστασίων. 

2. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων συντήρησης και της συνέπειας 
εφαρμογής τους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αμαξοστασίων, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
υλοποιούνται εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων, με βάση τις κατευθυντήριες 
οδηγίες και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. 

3. Ο έλεγχος των απολογιστικών στοιχείων των εντολών εργασίας και της υλοποίησης των 
προβλεπόμενων αναλώσεων ανταλλακτικών/αναλωσίμων. 

4. Η ευθύνη για τη συνεχή βελτίωση του προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης (χρονικά, 
κοστολογικά και από πλευράς ανθρώπινων πόρων). 

5. Η υλοποίηση του σχεδίου παρακολούθησης αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας συρμών και 
βασικών υποσυστημάτων του τροχαίου υλικού και η δημιουργία σχετικών περιοδικών 
αναφορών προς την Διοίκηση και τις Διευθύνσεις Αμαξοστασίων. 

6. Η υποστήριξη των σχετικών με τη συντήρηση τροχαίου υλικού διαδικασιών προμήθειας 
υλικών και εξοπλισμού, η οποία αφορά ενδεικτικά: 

 τη διεξαγωγή ποιοτικού ελέγχου κατά τις παραλαβές από τα Τμήματα Ανεφοδιασμού 
ειδών, ανταλλακτικών και εξοπλισμού σημαντικής αξίας ή/ και τεχνικής πολυπλοκότητας 

 τη συμβολή στον προγραμματισμό του χρονισμού υποβολής των αιτημάτων προμηθειών 
από τις επιμέρους Διευθύνσεις Αμαξοστασίων, βάσει στατιστικών αναλύσεων της 
ανάλωσης και των εκτιμώμενων χρόνων παράδοσης υλικών, τον χρόνο διενέργειας των 
διαγωνισμών κλπ. υποβάλλοντας, όπου κρίνεται αναγκαίο, προτάσεις για αναπροσαρμογή 
των αποθεμάτων ασφαλείας. 
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4.3.2 Τμήμα Μελετών και Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού  

Το Τμήμα Μελετών και Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού είναι επιφορτισμένο με την 
προετοιμασία και την παρακολούθηση εκπόνησης μελετών, που σχετίζονται με το τροχαίο υλικό, 
είτε πραγματοποιούνται από τη ΣΤΑΣΥ εσωτερικά είτε ανατίθενται σε τρίτους. Επίσης, το Τμήμα 
θέτει ή/και επικαιροποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού σε 
σχέση με τις εργασίες, τα ανταλλακτικά, τους πρότυπους χρόνους, το μέγεθος και τις δεξιότητες 
του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού και επιλύει πολύπλοκα τεχνικά ζητήματα συντήρησης 
τροχαίου υλικού που ανακύπτουν. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διατύπωση προτάσεων προς τη Γενική Διεύθυνση Συντήρησης σχετικά με τις τεχνικές 
προδιαγραφές προμήθειας νέου τροχαίου υλικού ή ανακαίνισης του υπάρχοντος. 

2. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ή ανακαίνισης τροχαίου υλικού. 
3. Η διατύπωση εισήγησης για τη σκοπιμότητα ανάθεσης μελετών σχετικά με το τροχαίο υλικό 

σε τρίτους. 
4. Η κατάρτιση των προδιαγραφών των μελετών σχετικά με το τροχαίο υλικό και η τήρηση των 

διαδικασιών ανάθεσης μελετών σε τρίτους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών και 
Ανεφοδιασμού. 

5. Η εκπόνηση μελετών σχετικά με το τροχαίο υλικό, που αποφασίζεται να πραγματοποιηθούν 
με ιδίους πόρους. 

6. Η παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών που ανατίθενται σε τρίτους και η μέριμνα για την 
τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και 
παραλαβή μελετών. 

7. Η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων προόδου μελετών προς τη Διοίκηση. 
8. Η μέριμνα για τη μελέτη των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών συντήρησης τροχαίου υλικού 

και της διεθνούς εμπειρίας και η πραγματοποίηση σχετικών αναλύσεων, ώστε να 
επικαιροποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, εφόσον 
απαιτείται. 

9. Η μέριμνα για την αναζήτηση των αιτιών και την ανεύρεση τεχνικών λύσεων στα ζητήματα, 
που ανακύπτουν κατά τη συντήρηση του τροχαίου υλικού (για παράδειγμα σοβαρές ή 
επαναλαμβανόμενες βλάβες) και η σχετική ενημέρωση των προδιαγραφών/ οδηγιών 
εργασίας. 

10. Ο έγκαιρος προγραμματισμός και η υλοποίηση έργων (μελετών και παροχής υπηρεσιών, 
επισκευής ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού - συστημάτων τροχαίου υλικού) και προμήθειας ανταλλακτικών/ειδών που θα 
απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα προγράμματα συντήρησης 
και γενικών επισκευών, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις  αναλώσεις προηγούμενων 
ετών. 

11. Η κωδικοποίηση των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών που αφορούν στο τροχαίο υλικό και η 
υποβολή τους στα Τμήματα Ανεφοδιασμού για περαιτέρω ενέργειες.  

12. Ο έλεγχος και η διασφάλιση της επάρκειας του αποθέματος ανταλλακτικών και αναλωσίμων 
σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα Ανεφοδιασμού και τα αρμόδια Τμήματα των 
Διευθύνσεων Αμαξοστασίων, με αναπροσαρμογή των αποθεμάτων βάσει των στατιστικών 
αναλύσεων ανάλωσης, του εκτιμώμενου χρόνου διενέργειας των διαγωνισμών, της 
παραγγελίας και παράδοσης και της αποκτηθείσας εμπειρίας.  
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13. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα Ανεφοδιασμού και τα αρμόδια Τμήματα των 
Διευθύνσεων Αμαξοστασίων για τη σύνταξη των αιτήσεων προμήθειας για μη 
κωδικοποιημένα είδη και για κάλυψη έκτακτων αναγκών. 

14. Η εύρεση λύσεων και η διασφάλιση, με τεχνικούς και οικονομικούς όρους, αντικατάστασης 
παλιών ανταλλακτικών με ισοδύναμα ή βελτιωμένων προδιαγραφών. 

15. Ο κεντρικός προγραμματισμός και διαχείριση των επισκευάσιμων ανταλλακτικών. 
16. Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη τευχών διαγωνισμών που άπτονται του 

αντικειμένου των Διευθύνσεων Αμαξοστασίων. 
17. Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αμαξοστασίων για την υλοποίηση των ανωτέρω θεμάτων και 

για τη λήψη των εγκρίσεων σε όποια περίπτωση απαιτείται. 
 

4.4 Διεύθυνση Αμαξοστασίου Πειραιά 
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Πειραιά ανήκει: α) η μέριμνα της διατήρησης 
του τροχαίου υλικού της Γραμμής 1 σε κατάσταση ετοιμότητας σε συμμόρφωση με τα 
προγράμματα συντήρησης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα λειτουργίας και β) η διασφάλιση της 
ασφαλούς και τεχνικά άρτιας λειτουργίας των συρμών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Αμαξοστασίου Πειραιά είναι: 

o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης   
o Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης 
o Τμήμα Γενικής Επισκευής  
o Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 
o Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής (Σημειώνεται ότι, όπου αναφέρεται Αμαξοστάσιο Πειραιά παρακάτω νοείται 
και το συνδεδεμένο με αυτό Αμαξοστάσιο Φαλήρου): 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η εποπτεία του επιτελούμενου από το Αμαξοστάσιο Πειραιά έργου συντήρησης τροχαίου 
υλικού και η ευθύνη της απόλυτης τήρησης του συμφωνηθέντος προγράμματος παράδοσης 
συρμών της Γραμμής 1 προς κυκλοφορία. 

3. Η διασφάλιση της υλοποίησης της προληπτικής συντήρησης, της αποκατάστασης των βλαβών 
και της γενικής επισκευής των συρμών και του εξοπλισμού του τροχαίου υλικού της Γραμμής 
1, δηλαδή κάθε λειτουργικού και δομικού στοιχείου του συρμού και του συνόλου του 
εξοπλισμού του τροχαίου υλικού. 

4. Η ευθύνη για την ορθή και ανελλιπή εφαρμογή όλων των προγραμμάτων συντήρησης, όπως 
ορίζονται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών Τροχαίου Υλικού. 

5. Η συνεργασία με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Αμαξοστασίων για την υλοποίηση των εργασιών 
συντήρησης των συρμών και επισκευής ανταλλακτικών – μονάδων. 

6. Η μέριμνα για την κίνηση των συρμών εντός του Αμαξοστασίου και η τροποποίηση των 
συνθέσεων για λόγους συντήρησης και αύξησης της διαθεσιμότητάς. 

7. Η ευθύνη για την εκτέλεση του προγράμματος καθαριότητας και την τήρηση αυστηρών 
προδιαγραφών καθαριότητας και απολύμανσης για όλους τους συρμούς, που συντηρούνται 
στο Αμαξοστάσιο Πειραιά. 
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8. Η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μηχανημάτων 
του Αμαξοστασίου Πειραιά και της έγκαιρης λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων σε 
περιπτώσεις βλαβών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τη συντήρησή τους. 

9. Η μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος καθαριότητας όλων των χώρων του 
αμαξοστασίου και η ευθύνη της παρακολούθησης της απόδοσης των εμπλεκόμενων 
εξωτερικών αναδόχων, ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το 
ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο Αμαξοστάσιο Πειραιά. 

10. Η μέριμνα, σε συνεργασίας με την Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 1, για την υλοποίηση του 
προγράμματος καθαριότητας των συρμών και η παρακολούθηση και διαχείριση – 
παρακολούθηση των αντίστοιχων συμβάσεων με εξωτερικούς Αναδόχους. 

11. Η μέριμνα για τη φύλαξη και προστασία του συνόλου των συρμών και εγκαταστάσεων του 
Αμαξοστασίου, και η εισήγηση βελτίωσης των μέτρων ασφάλειας και προστασίας σε όλους 
τους χώρους για την διασφάλιση αυτών από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, πλημμύρας, κλοπής ή 
άλλης αιτίας, προς την Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου. 

12. Η επίβλεψη και διαχείριση των χώρων του Αμαξοστασίου (π.χ. εξοπλισμός, σήμανση, 
διαγραμμίσεις για θέματα κίνησης και ασφάλειας, θέσεις στάθμευσης, χώροι εργασίας και 
αποθήκευσης ειδών κλπ), προκειμένου για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία τους. 

13. Η ευθύνη της παρακολούθησης της απόδοσης των εμπλεκόμενων εξωτερικών αναδόχων 
υπηρεσιών φύλαξης και η ενημέρωση της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου για 
περαιτέρω ενέργειες. 

14. Η συνεργασία με το Τμήμα Ανεφοδιασμού Πειραιά για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του 
αποθέματος ανταλλακτικών και αναλωσίμων, που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση τροχαίου 
υλικού 

15. Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας και απόδοσης των επιμέρους τμημάτων, που 
υπάγονται στη Διεύθυνση, και σχετικές εισηγήσεις στη Γενική Διεύθυνση Συντήρησης ή και 
προτάσεις στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού για τη βελτίωση του 
προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης (χρονικά, κοστολογικά και από πλευράς 
ανθρώπινων πόρων), ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους με ταυτόχρονη αξιοποίηση 
των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. 

16. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

17. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανταλλαγή 
στοιχείων – εγγράφων που απαιτούνται για υπηρεσιακά θέματα του υφιστάμενου 
προσωπικού. 

18. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων, συμπεριλαμβανόμενης της εκπαίδευσης για τη χορήγηση 
άδειας οδήγησης ελιγμοδηγού για το τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 

19. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που θα ανατεθεί στη Διεύθυνση με απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 

4.4.1 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του έργου της 
Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Πειραιά, και των υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και για τον 
προγραμματισμό του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού προς εκτέλεση των προγραμμάτων 
συντήρησης. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ64 Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 85/15.06.2021

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. H έκδοση των βαρδιολογίων και καταστάσεων υπηρεσιών (προϋπολογιστικά και απολογιστικά 
στοιχεία) του υφιστάμενου προσωπικού μέσω των λογισμικών προγραμμάτων (βάσει των 
προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης) και η τροποποίηση των βαρδιολογίων σχετικά με 
έκτακτα θέματα, που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία. 

2. Η μέριμνα για τη σύνταξη όλων των αναφορών (reports), που σχετίζονται με το έργο της 
συντήρησης του τροχαίου υλικού στο Αμαξοστάσιο Πειραιά και τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Αμαξοστασίου. 

3. Η διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Πειραιά στο έργο της για τη 
διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού 
και των μηχανημάτων του Αμαξοστασίου, της καθαριότητας, φύλαξης και προστασίας των 
χώρων και συρμών του Αμαξοστασίου. 

4. Η συνεργασία με τα επιμέρους Τμήματα της Διεύθυνσης, το Τμήμα Ανεφοδιασμού Πειραιά 
και το Τμήμα Μελετών & Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού για τη διασφάλιση της 
επάρκειας του αποθέματος ανταλλακτικών και αναλωσίμων που απαιτούνται για τις εργασίες 
βαριάς συντήρησης και για τη σύνταξη των αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη 
και για κάλυψη έκτακτων αναγκών. 

5. Η τήρηση αρχείων για συντηρήσεις, επισκευές και γενικά για όλες τις εργασίες, που 
υλοποιούνται από τα επιμέρους Τμήματα Συντήρησης της Διεύθυνσης, όπως προβλέπονται 
από τα σχετικά εγχειρίδια συντήρησης και τις διαδικασίες, αλλά και τη διεθνή πρακτική και 
εμπειρία. 

6. H σύνταξη των απαιτούμενων Αιτήσεων Αδειών Εργασιών για την εκτέλεση 
προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο Αμαξοστάσιο Πειραιά και στο δίκτυο (στις 
περιπτώσεις που απαιτείται και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες). 

7. Η στήριξη της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Πειραιά στην εποπτεία της παραγωγικότητας και 
απόδοσης του προσωπικού του Αμαξοστασίου. 

8. Η ευθύνη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τους επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης, που 
άπτονται της λειτουργίας του Αμαξοστασίου Πειραιά. 

4.4.2 Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης  

Το Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής 
συντήρησης του τροχαίου υλικού της Γραμμής 1, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας στους 
χώρους του Αμαξοστασίου Πειραιά και Φαλήρου, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την επάρκεια των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών - υλικών, καθώς και την αποκατάσταση δυσλειτουργιών στους 
χώρους και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου αρμοδιότητάς του, συμβάλλοντας στην αποφυγή 
καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση της εργασίας και η παροχή κατεύθυνσης στις ομάδες που εκτελούν τις εργασίες 
συντήρησης. 

2. Η υλοποίηση  της προληπτικής συντήρησης των συρμών και του εξοπλισμού του τροχαίου 
υλικού της Γραμμής 1. 

3. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση όλων των προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης τροχαίου 
υλικού και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών εργασίας, όπως ορίζονται από το Τμήμα 
Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού. 
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4. H σύνταξη των Εντολών Εργασίας για την εκτέλεση προγραμματισμένων ή έκτακτων 
εργασιών, καθώς και η εισαγωγή των αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα.  

5. Ο έλεγχος των αναλώσεων υλικών σε κάθε εργασία και η έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος 
Ανεφοδιασμού Πειραιά για την αναπλήρωση αποθεμάτων, με στόχο την ανελλιπή εφαρμογή 
της προληπτικής συντήρησης. 

6. Η συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού για τη συμβολή 
του, όταν κρίνεται αναγκαίο, στη διαμόρφωση - ανάπτυξη των προγραμμάτων προληπτικής 
συντήρησης τροχαίου υλικού και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών εργασίας. 

7. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για την τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - 
εξοπλισμού του Αμαξοστασίου Πειραιά, που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες προληπτικής 
συντήρησης. Επιπλέον, η αναφορά στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών (Κ.Τ.Α.) του αρμόδιου 
Κ.Ε.Λ. ενδεχόμενων βλαβών που παρουσιάζουν προς αποκατάσταση.  

8. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

9. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων προληπτικής συντήρησης. 

10. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής συντήρησης και 
των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η ευθύνη για τη λήψη 
και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας στο χώρο 
εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. 

11. Η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα αδειών – απουσιών και 
αλλαγών βαρδιών του προσωπικού. 

4.4.3 Τμήμα Γενικής Επισκευής 

Το Τμήμα Γενικής Επισκευής είναι αρμόδιο για την υλοποίηση των προγραμμάτων βαριάς 
συντήρησης (γενικής επισκευής) του τροχαίου υλικού της Γραμμής 1, τηρώντας όλα τα μέτρα 
ασφαλείας στους χώρους του Αμαξοστασίου Πειραιά, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την επάρκεια 
των απαιτούμενων ανταλλακτικών - υλικών, καθώς και την αποκατάσταση δυσλειτουργιών στους 
χώρους και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου αρμοδιότητάς του, συμβάλλοντας στην αποφυγή 
καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών βαριάς συντήρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση της εργασίας και η παροχή κατεύθυνσης στις ομάδες, που εκτελούν τις εργασίες 
βαριάς συντήρησης. 

2. Η υλοποίηση της γενικής επισκευής των συρμών και του εξοπλισμού του τροχαίου υλικού της 
Γραμμής 1. 

3. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση όλων των προγραμμάτων βαριάς συντήρησης τροχαίου υλικού 
και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών εργασίας, όπως ορίζονται από το Τμήμα 
Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού. 

4. H σύνταξη των Εντολών Εργασίας για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων 
εργασιών στο Αμαξοστάσιο Πειραιά, καθώς και για την εισαγωγή των αναγκαίων στοιχείων 
στο πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 
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5. Ο έλεγχος των αναλώσεων υλικών σε κάθε εργασία και η έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος 
Ανεφοδιασμού Πειραιά για την αναπλήρωση αποθεμάτων, με στόχο την ανελλιπή εφαρμογή 
των προγραμματισμένων επισκευών του τροχαίου υλικού. 

6. Η συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού για τη συμβολή 
του, όταν κρίνεται αναγκαίο, στη διαμόρφωση - ανάπτυξη των προγραμμάτων βαριάς 
συντήρησης τροχαίου υλικού και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών εργασίας. 

7. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για την τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - 
εξοπλισμού του Αμαξοστασίου Πειραιά, που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες βαριάς 
συντήρησης. Επιπλέον, η αναφορά στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών (Κ.Τ.Α.) του αρμόδιου 
Κ.Ε.Λ. ενδεχόμενων βλαβών που παρουσιάζουν προς αποκατάσταση.  

8. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων βαριάς συντήρησης στο Αμαξοστάσιο Πειραιά. 

9. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών βαριάς συντήρησης και των 
υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η ευθύνη για τη λήψη και 
εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας στο χώρο εργασίας 
του υφιστάμενου προσωπικού. 

10. Η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα αδειών – απουσιών και 
αλλαγών βαρδιών του προσωπικού. 

4.4.4 Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών  

Το Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης 
των αναφερόμενων βλαβών του τροχαίου υλικού της Γραμμής 1, τηρώντας όλα τα μέτρα 
ασφαλείας στους χώρους του Αμαξοστασίου, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την επάρκεια των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών - υλικών, καθώς και την αποκατάσταση δυσλειτουργιών στους 
χώρους και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου αρμοδιότητάς του, συμβάλλοντας στην αποφυγή 
καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση της εργασίας και η παροχή κατεύθυνσης στις ομάδες που εκτελούν τις εργασίες 
συντήρησης. 

2. Η αποκατάσταση των βλαβών του τροχαίου υλικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
εγχειριδίων των κατασκευαστών και τις εγκεκριμένες διαδικασίες – οδηγίες. 

3.  Η ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων, σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης 
βλαβών των συρμών, μετακινήσεις και τροποποιήσεις των συνθέσεων των συρμών, σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες οδηγίες. 

4. Η έγκαιρη λήψη, σε περιπτώσεις βλαβών των συρμών, όλων των απαραίτητων μέτρων και 
ενεργειών, ώστε να αποκαθίσταται, το συντομότερο δυνατό, η ομαλή λειτουργία του δικτύου 
και να διευκολύνεται η ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. 

5. H κίνηση των συρμών εντός του Αμαξοστασίου Πειραιά για την εκτέλεση των εργασιών και η  
τροποποίηση των συνθέσεων των συρμών ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.  

6. Ο έλεγχος των αναλώσεων υλικών σε κάθε εργασία και η έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος 
Ανεφοδιασμού Πειραιά για την αναπλήρωση αποθεμάτων, με στόχο τη δυνατότητα εκτέλεσης 
επισκευαστικών εργασιών σε περίπτωση βλάβης. 

7. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για την τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - 
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εξοπλισμού του Αμαξοστασίου Πειραιά, που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες 
επισκευαστικής συντήρησης. Επιπλέον, η αναφορά στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών (Κ.Τ.Α.) 
του αρμόδιου Κ.Ε.Λ. ενδεχόμενων βλαβών που παρουσιάζουν προς αποκατάσταση.  

8. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου  και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

9. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού και η 
εισήγηση λήψης μέτρων ώστε να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι. 

10. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων επισκευαστικής συντήρησης. 

11. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευαστικής συντήρησης και 
των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η ευθύνη για τη λήψη 
και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας στο χώρο 
εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. 

12. Η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα αδειών – απουσιών και 
αλλαγών βαρδιών του προσωπικού. 

4.4.5 Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών  

Το Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών είναι αρμόδιο για την κατασκευή ή επισκευή μεταλλικών 
εξαρτημάτων και δομικών στοιχείων όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας, καθώς 
επίσης και η επισκευή των καθισμάτων και ξυλουργικών εξαρτημάτων των συρμών όλων των 
σειρών και Γραμμών, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την 
επάρκεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών - υλικών, καθώς και την αποκατάσταση 
δυσλειτουργιών στους χώρους και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου αρμοδιότητάς του, 
συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των 
εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση της εργασίας και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις ομάδες που εκτελούν 
τις εργασίες συντήρησης. 

2. Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής ή επισκευής πάσης φύσεως μεταλλικών εξαρτημάτων 
και δομικών στοιχείων του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας, σύμφωνα με τις οδηγίες 
εργασίας, τα σχέδια και τα αντίστοιχα εγχειρίδια των κατασκευαστών, και σύμφωνα με τα 
αιτήματα των Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντήρησης. 

3. Η επισκευή των πάσης φύσεως καθισμάτων του συνόλου του τροχαίου υλικού της εταιρείας, 
καθώς και η κατασκευή / επισκευή ξυλουργικών εξαρτημάτων των συρμών. 

4. H σύνταξη των Εντολών Εργασίας για την εκτέλεση προγραμματισμένων ή έκτακτων 
εργασιών, καθώς και για την εισαγωγή των αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα 
(προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

5. Ο έλεγχος και η καταχώρηση των αναλώσεων υλικών σε κάθε εργασία και η έγκαιρη 
ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος Ανεφοδιασμού για την αναπλήρωση αποθεμάτων, με 
στόχο την ανελλιπή εφαρμογή των προγραμματισμένων επισκευών. 

6. Η συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού για τη συμβολή 
του, όταν κρίνεται αναγκαίο, στη διαμόρφωση ενός προγράμματος εργασιών. 
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7. Η υλοποίηση των συντηρήσεων 1ου επιπέδου (συντήρηση του χρήστη) σε όλα τα μηχανήματα 
και εξοπλισμό που ανήκουν στο Τμήμα, έτσι ώστε αυτά να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 

8. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για την τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - 
εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες του Τμήματος.  

9. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων.  

10. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών και των υποδείξεων των 
Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση 
όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας στο χώρο εργασίας του 
υφιστάμενου προσωπικού. 

11. Η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα αδειών – απουσιών και 
αλλαγών βαρδιών του προσωπικού. 
 

4.5 Διεύθυνση Αμαξοστασίου Σεπολίων 
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Σεπολίων ανήκει: α) η μέριμνα της διατήρησης 
του τροχαίου υλικού του Αμαξοστασίου σε κατάσταση ετοιμότητας σε συμμόρφωση με τα 
προγράμματα συντήρησης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα λειτουργίας και β) η διασφάλιση της 
ασφαλούς και τεχνικά άρτιας λειτουργίας των συρμών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Αμαξοστασίου Σεπολίων είναι: 

o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης   
o Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής 
o Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 
o Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η εποπτεία του επιτελούμενου από το Αμαξοστάσιο Σεπολίων έργου συντήρησης τροχαίου 
υλικού και η ευθύνη της απόλυτης τήρησης του συμφωνηθέντος προγράμματος παράδοσης 
συρμών της Γραμμής 2 προς κυκλοφορία. 

3. Η διασφάλιση της υλοποίησης της προληπτικής συντήρησης, της αποκατάστασης των βλαβών 
και της γενικής επισκευής των συρμών και του εξοπλισμού του τροχαίου υλικού της Γραμμής 
2, δηλαδή κάθε λειτουργικού και δομικού στοιχείου του συρμού και του συνόλου του 
εξοπλισμού του τροχαίου υλικού. 

4. Η ευθύνη για την ορθή και ανελλιπή εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης, όπως 
ορίζονται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών Τροχαίου Υλικού. 

5. Η συνεργασία με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Αμαξοστασίων για την υλοποίηση των εργασιών 
συντήρησης των συρμών και επισκευής ανταλλακτικών – μονάδων. 

6. Η μέριμνα για την οδήγηση των συρμών εντός του Αμαξοστασίου και η εποπτεία της 
κυκλοφορίας τους για την πλήρη υποστήριξη των προγραμμάτων συντήρησης και η τήρηση 
των σχετικών προδιαγραφών ασφαλείας. 
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7. Η ευθύνη για την εκτέλεση του προγράμματος καθαριότητας και την τήρηση αυστηρών 
προδιαγραφών καθαριότητας και απολύμανσης για όλους τους συρμούς, που συντηρούνται 
στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων. 

8. Η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μηχανημάτων 
του Αμαξοστασίου Σεπολίων και της έγκαιρης λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων σε 
περιπτώσεις βλαβών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τη συντήρησή τους. 

9. Η μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος καθαριότητας όλων των χώρων του 
αμαξοστασίου και η ευθύνη της παρακολούθησης της απόδοσης των εμπλεκόμενων 
εξωτερικών αναδόχων, ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το 
ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων. 

10. Η μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος καθαριότητας των συρμών και η 
παρακολούθηση και διαχείριση – παρακολούθηση των αντίστοιχων συμβάσεων με 
εξωτερικούς Αναδόχους. 

11. Η μέριμνα για τη φύλαξη και προστασία του συνόλου των συρμών και εγκαταστάσεων του 
Αμαξοστασίου, και η εισήγηση βελτίωσης των μέτρων ασφάλειας και προστασίας σε όλους 
τους χώρους για την διασφάλιση αυτών από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, πλημμύρας, κλοπής ή 
άλλης αιτίας, προς την Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου. 

12. Η επίβλεψη και διαχείριση των χώρων του Αμαξοστασίου (π.χ. εξοπλισμός, σήμανση, 
διαγραμμίσεις για θέματα κίνησης και ασφάλειας, θέσεις στάθμευσης, χώροι εργασίας και 
αποθήκευσης ειδών κλπ.), προκειμένου για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία τους. 

13. Η ευθύνη της παρακολούθησης της απόδοσης των εμπλεκόμενων εξωτερικών αναδόχων 
υπηρεσιών φύλαξης και η ενημέρωση της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου για 
περαιτέρω ενέργειες. 

14. Η συνεργασία με το Τμήμα Ανεφοδιασμού Σεπολίων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας 
του αποθέματος ανταλλακτικών και αναλωσίμων, που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση 
τροχαίου υλικού 

15. Η συντήρηση όλων των τύπων Υπηρεσιακών Συρμών. 
16. Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας και απόδοσης των επιμέρους τμημάτων, που 

υπάγονται στη Διεύθυνση, και σχετικές εισηγήσεις στη Γενική Διεύθυνση Συντήρησης ή και 
προτάσεις στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού για τη βελτίωση του 
προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης (χρονικά, κοστολογικά και από πλευράς 
ανθρώπινων πόρων), ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους με ταυτόχρονη αξιοποίηση 
των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. 

17. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

18. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανταλλαγή 
στοιχείων – εγγράφων που απαιτούνται για υπηρεσιακά θέματα του υφιστάμενου 
προσωπικού.  

19. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων, συμπεριλαμβανόμενης της εκπαίδευσης για τη χορήγηση 
άδειας οδήγησης ελιγμοδηγού για το τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 

20. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που θα ανατεθεί στη Διεύθυνση με απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 
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4.5.1 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του έργου της 
Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Σεπολίων, και των υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και για τον 
προγραμματισμό του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού προς εκτέλεση των προγραμμάτων 
συντήρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. H έκδοση των βαρδιολογίων και καταστάσεων υπηρεσιών (προϋπολογιστικά και απολογιστικά 
στοιχεία) του υφιστάμενου προσωπικού μέσω των λογισμικών προγραμμάτων (βάσει των 
προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης) και η τροποποίηση των βαρδιολογίων σχετικά με 
έκτακτα θέματα, που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία. 

2. Η μέριμνα για τη σύνταξη όλων των αναφορών (reports), που σχετίζονται με το έργο της 
συντήρησης του τροχαίου υλικού στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων και τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Αμαξοστασίου. 

3. Η διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Σεπολίων στο έργο της για τη 
διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού 
και των μηχανημάτων του Αμαξοστασίου, της καθαριότητας, φύλαξης και προστασίας των 
χώρων και συρμών του Αμαξοστασίου. 

4. Η συνεργασία με τα επιμέρους Τμήματα της Διεύθυνσης, το Τμήμα Ανεφοδιασμού Σεπολίων 
και το Τμήμα Μελετών & Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού για τη διασφάλιση της 
επάρκειας του αποθέματος ανταλλακτικών και αναλωσίμων που απαιτούνται για τις εργασίες 
βαριάς συντήρησης και για τη σύνταξη των αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη 
και για κάλυψη έκτακτων αναγκών. 

5. Η τήρηση αρχείων για συντηρήσεις, επισκευές και γενικά για όλες τις εργασίες, που 
υλοποιούνται από τα επιμέρους Τμήματα Συντήρησης του Αμαξοστασίου, όπως προβλέπονται 
από τα σχετικά εγχειρίδια συντήρησης και τις διαδικασίες, αλλά και τη διεθνή πρακτική και 
εμπειρία. 

6. H σύνταξη των απαιτούμενων Αιτήσεων Αδειών Εργασιών για την εκτέλεση 
προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων και στο δίκτυο (στις 
περιπτώσεις που απαιτείται και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες). 

7. Η στήριξη της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Σεπολίων στην εποπτεία της παραγωγικότητας και 
απόδοσης του προσωπικού του Αμαξοστασίου. 

8. Η ευθύνη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τους επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης, που 
άπτονται της λειτουργίας του Αμαξοστασίου Σεπολίων. 

4.5.2 Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής 

Το Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των 
εργασιών ελαφράς και βαριάς συντήρησης του τροχαίου υλικού της Γραμμής 2, δηλαδή την 
υλοποίηση όλων των προγραμματιζόμενων συντηρήσεων του τροχαίου υλικού (προληπτική 
συντήρηση και γενικές επισκευές), τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους του 
Αμαξοστασίου Σεπολίων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την επάρκεια των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών - υλικών, συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της 
ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 
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1. Η οργάνωση της εργασίας και η παροχή κατεύθυνσης στις ομάδες, που εκτελούν τις εργασίες 
προληπτικής συντήρησης και γενικής επισκευής τροχαίου υλικού 

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση όλων των προγραμμάτων συντήρησης τροχαίου υλικού και των 
αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών εργασίας, όπως ορίζονται από το Τμήμα 
Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού. 

3. Η υλοποίηση της προληπτικής συντήρησης και της γενικής επισκευής των συρμών και του 
εξοπλισμού του τροχαίου υλικού του Αμαξοστασίου.  

4. H σύνταξη των Εντολών Εργασίας για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων 
εργασιών, καθώς και η εισαγωγή των αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα 
(προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

5. Ο έλεγχος των αναλώσεων υλικών σε κάθε εργασία και η έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος 
Ανεφοδιασμού Σεπολίων για την αναπλήρωση αποθεμάτων, με στόχο την ανελλιπή εφαρμογή 
της προληπτικής συντήρησης και της γενικής επισκευής. 

6. Η συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού για τη συμβολή 
του, όταν κρίνεται αναγκαίο, στη διαμόρφωση - ανάπτυξη των προγραμμάτων προληπτικής 
συντήρησης και γενικής επισκευής τροχαίου υλικού και των αντίστοιχων εγχειριδίων – 
οδηγιών εργασίας. 

7. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για την τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - 
εξοπλισμού του Αμαξοστασίου Σεπολίων, που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες προληπτικής 
και βαριάς συντήρησης. Επιπλέον, η αναφορά στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών (Κ.Τ.Α.) του 
αρμόδιου Κ.Ε.Λ. ενδεχόμενων βλαβών που παρουσιάζουν προς αποκατάσταση.  

8. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου  και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

9. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού και η 
εισήγηση λήψης μέτρων ώστε να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι. 

10. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων προληπτικής και βαριάς συντήρησης στο Αμαξοστάσιο 
Σεπολίων. 

11. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και βαριάς 
συντήρησης και των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η 
ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας στο χώρο εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. 

12. Η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα αδειών – απουσιών και 
αλλαγών βαρδιών του προσωπικού. 

 

4.5.3 Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 

Το Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης 
των αναφερόμενων βλαβών του τροχαίου υλικού της Γραμμής 2, τηρώντας όλα τα μέτρα 
ασφαλείας στους χώρους του Αμαξοστασίου Σεπολίων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την 
επάρκεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών - υλικών, καθώς και την αποκατάσταση 
δυσλειτουργιών στους χώρους και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου αρμοδιότητάς του, 
συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των 
εργασιών. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση της εργασίας και η παροχή κατεύθυνσης στις ομάδες που εκτελούν τις εργασίες 
συντήρησης. 

2. Η αποκατάσταση των βλαβών του τροχαίου υλικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
εγχειριδίων των κατασκευαστών και τις εγκεκριμένες διαδικασίες – οδηγίες. 

3. Η καθημερινή προετοιμασία και έλεγχος των συρμών πριν την έναρξη των δρομολογίων προς 
παράδοσή τους για κυκλοφορία. 

4. H σύνταξη των Εντολών Εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών και η εισαγωγή των 
αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά 
στοιχεία). 

5. Η έγκαιρη λήψη, σε περιπτώσεις βλαβών των συρμών, όλων των απαραίτητων μέτρων και 
ενεργειών, ώστε να αποκαθίσταται, το συντομότερο δυνατό, η ομαλή λειτουργία του δικτύου 
και να διευκολύνεται η ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. 

6. H κίνηση των συρμών εντός του Αμαξοστασίου Σεπολίων για την εκτέλεση των εργασιών και η 
επίβλεψη της κυκλοφορίας τους σε συνεργασία με το Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και 
Γενικής Επισκευής.  

7. Ο έλεγχος των αναλώσεων υλικών σε κάθε εργασία και η έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος 
Ανεφοδιασμού Σεπολίων για την αναπλήρωση αποθεμάτων, με στόχο τη δυνατότητα 
εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών σε περίπτωση βλάβης.  

8. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για την τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - 
εξοπλισμού του Αμαξοστασίου Σεπολίων που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες 
επισκευαστικής συντήρησης. Επιπλέον, η αναφορά στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών (Κ.Τ.Α.) 
του αρμόδιου Κ.Ε.Λ. ενδεχόμενων βλαβών που παρουσιάζουν προς αποκατάσταση.  

9. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου  και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

10. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού και η 
εισήγηση λήψης μέτρων ώστε να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι. 

11. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων επισκευαστικής συντήρησης. 

12. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών και των 
υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η ευθύνη για τη λήψη και 
εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας στο χώρο εργασίας 
του υφιστάμενου προσωπικού. 

13. Η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα αδειών – απουσιών και 
αλλαγών βαρδιών του προσωπικού. 

 

4.5.4 Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών  

Το Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών είναι αρμόδιο για την υλοποίηση: 

 της γενικής επισκευής του πνευματικού εξοπλισμού  του συνόλου του τροχαίου υλικού 
(όπως αεροσυμπιεστών, αφυγραντήρων, κυλίνδρων πέδης, κυλίνδρων θυρών, βαλβίδων 
κλπ)  
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 της γενικής επισκευής οιονδήποτε κινητήρων  τροχαίου υλικού (AC/DC, έλξης, αερισμού, 
κλπ.) 

τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την επάρκεια των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών - υλικών, καθώς και την αποκατάσταση δυσλειτουργιών στους 
χώρους και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου αρμοδιότητάς του, συμβάλλοντας στην αποφυγή 
καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση της εργασίας και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις ομάδες που 
εκτελούν τις εργασίες συντήρησης. 

2. Η υλοποίηση των εργασιών γενικής επισκευής του πνευματικού εξοπλισμού, τελικών δοκιμών 
και πιστοποίησης της καλής τους λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες εργασίας και τα 
αντίστοιχα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 

3. Η υλοποίηση των εργασιών γενικής επισκευής των πάσης φύσεως κινητήρων του τροχαίου 
υλικού, των απαραίτητων δοκιμών πιστοποίησης της καλής τους λειτουργίας, σύμφωνα με τις 
οδηγίες εργασίας και τα αντίστοιχα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 

4. H σύνταξη των Εντολών Εργασίας για την εκτέλεση προγραμματισμένων ή έκτακτων 
εργασιών, καθώς και για την εισαγωγή των αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα 
(προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

5. Ο έλεγχος και η καταχώρηση των αναλώσεων υλικών σε κάθε εργασία και η έγκαιρη 
ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος Ανεφοδιασμού για την αναπλήρωση αποθεμάτων, με 
στόχο την ανελλιπή εφαρμογή των προγραμματισμένων επισκευών. 

6. Η συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού για τη συμβολή 
του, όταν κρίνεται αναγκαίο, στη διαμόρφωση - ανάπτυξη των προγραμμάτων συντήρησης 
πνευματικού εξοπλισμού, κινητήρων, αντικατάστασης τροχών, καθώς και των αντίστοιχων 
εγχειριδίων – οδηγιών εργασίας. 

7. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για την τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - 
εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες συντήρησης κινητήρων.  

8. Η οργάνωση ενός συστήματος παρακολούθησης της αξιοπιστίας των επισκευασμένων 
ανταλλακτικών με στόχο την αξιολόγηση των εργασιών και την δυνατότητα μέτρησης και 
βελτίωσης του παραγομένου αποτελέσματος, ώστε να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι 
στόχοι. 

9. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων.  

10. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών και των υποδείξεων των 
Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση 
όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας στο χώρο εργασίας του 
υφιστάμενου προσωπικού. 

11. Η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα αδειών – απουσιών και 
αλλαγών βαρδιών του προσωπικού 
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4.6 Διεύθυνση Αμαξοστασίου Ελαιώνα 
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Ελαιώνα ανήκει: α) η μέριμνα της διατήρησης 
του τροχαίου υλικού του Αμαξοστασίου σε κατάσταση ετοιμότητας σε συμμόρφωση με τα 
προγράμματα συντήρησης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα λειτουργίας και β) η διασφάλιση της 
ασφαλούς και τεχνικά άρτιας λειτουργίας των συρμών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Αμαξοστασίου Ελαιώνα είναι: 

o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης   
o Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής 
o Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 
o Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η εποπτεία του επιτελούμενου από το Αμαξοστάσιο Ελαιώνα έργου συντήρησης τροχαίου 
υλικού και η ευθύνη της απόλυτης τήρησης του συμφωνηθέντος προγράμματος παράδοσης 
συρμών της Γραμμής 3 προς κυκλοφορία. 

3. Η διασφάλιση της υλοποίησης της προληπτικής συντήρησης, της αποκατάστασης των βλαβών 
και της γενικής επισκευής των συρμών και του εξοπλισμού του τροχαίου υλικού της Γραμμής 
3, δηλαδή κάθε λειτουργικού και δομικού στοιχείου του συρμού και του συνόλου του 
εξοπλισμού του τροχαίου υλικού. 

4. Η ευθύνη για την ορθή και ανελλιπή εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης, όπως 
ορίζονται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών Τροχαίου Υλικού. 

5. Η συνεργασία με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Αμαξοστασίων για την υλοποίηση των εργασιών 
συντήρησης των συρμών και επισκευής ανταλλακτικών – μονάδων. 

6. Η μέριμνα για την οδήγηση των συρμών εντός του Αμαξοστασίου και η εποπτεία της 
κυκλοφορίας τους για την πλήρη υποστήριξη των προγραμμάτων συντήρησης και η τήρηση 
των σχετικών προδιαγραφών ασφαλείας. 

7. Η ευθύνη για την εκτέλεση του προγράμματος καθαριότητας και την τήρηση αυστηρών 
προδιαγραφών καθαριότητας και απολύμανσης για όλους τους συρμούς, που συντηρούνται 
στο Αμαξοστάσιο Ελαιώνα. 

8. Η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μηχανημάτων 
του Αμαξοστασίου και της έγκαιρης λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων σε περιπτώσεις 
βλαβών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τη συντήρησή τους. 

9. Η μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος καθαριότητας όλων των χώρων του 
Αμαξοστασίου και η ευθύνη της παρακολούθησης της απόδοσης των εμπλεκόμενων 
εξωτερικών αναδόχων, ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το 
ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο Αμαξοστάσιο Ελαιώνα. 

10. Η μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος καθαριότητας των συρμών και η 
παρακολούθηση και διαχείριση – παρακολούθηση των αντίστοιχων συμβάσεων με 
εξωτερικούς Αναδόχους. 

11. Η μέριμνα για τη φύλαξη και προστασία του συνόλου των συρμών και εγκαταστάσεων του 
Αμαξοστασίου, και η εισήγηση βελτίωσης των μέτρων ασφάλειας και προστασίας σε όλους 
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τους χώρους για την διασφάλιση αυτών από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, πλημμύρας, κλοπής ή 
άλλης αιτίας, προς την Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου. 

12. Η επίβλεψη και διαχείριση των χώρων του Αμαξοστασίου (π.χ. εξοπλισμός, σήμανση, 
διαγραμμίσεις για θέματα κίνησης και ασφάλειας, θέσεις στάθμευσης, χώροι εργασίας και 
αποθήκευσης ειδών κλπ), προκειμένου για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία τους. 

13. Η ευθύνη της παρακολούθησης της απόδοσης των εμπλεκόμενων εξωτερικών αναδόχων 
υπηρεσιών φύλαξης και η ενημέρωση της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου για 
περαιτέρω ενέργειες. 

14. Η συνεργασία με το Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελαιώνα για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας 
του αποθέματος ανταλλακτικών και αναλωσίμων, που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση 
τροχαίου υλικού 

15. Η μέριμνα συντήρηση όλων των τύπων Υπηρεσιακών Συρμών. 
16. Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας και απόδοσης των επιμέρους τμημάτων, που 

υπάγονται στη Διεύθυνση, και σχετικές εισηγήσεις στη Γενική Διεύθυνση Συντήρησης ή και 
προτάσεις στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού για τη βελτίωση του 
προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης (χρονικά, κοστολογικά και από πλευράς 
ανθρώπινων πόρων), ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους με ταυτόχρονη αξιοποίηση 
των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. 

17. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

18. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανταλλαγή 
στοιχείων – εγγράφων που απαιτούνται για υπηρεσιακά θέματα του υφιστάμενου 
προσωπικού. 

19. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων, συμπεριλαμβανόμενης της εκπαίδευσης για τη χορήγηση 
άδειας οδήγησης ελιγμοδηγού για το τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 

20. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που θα ανατεθεί στη Διεύθυνση με απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 

4.6.1 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του έργου της 
Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Ελαιώνα, και των υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και για τον 
προγραμματισμό του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού προς εκτέλεση των προγραμμάτων 
συντήρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. H έκδοση των βαρδιολογίων και καταστάσεων υπηρεσιών (προϋπολογιστικά και απολογιστικά 
στοιχεία) του υφιστάμενου προσωπικού μέσω των λογισμικών προγραμμάτων (βάσει των 
προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης) και η τροποποίηση των βαρδιολογίων σχετικά με 
έκτακτα θέματα, που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία. 

2. Η μέριμνα για τη σύνταξη όλων των αναφορών (reports), που σχετίζονται με το έργο της 
συντήρησης του τροχαίου υλικού στο Αμαξοστάσιο Ελαιώνα και τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Αμαξοστασίου. 

3. Η διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Ελαιώνα στο έργο της για τη 
διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού 
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και των μηχανημάτων του Αμαξοστασίου, της καθαριότητας, φύλαξης και προστασίας των 
χώρων και συρμών του Αμαξοστασίου. 

4. Η συνεργασία με τα επιμέρους Τμήματα της Διεύθυνσης, το Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελαιώνα 
και το Τμήμα Μελετών & Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού για τη διασφάλιση της 
επάρκειας του αποθέματος ανταλλακτικών και αναλωσίμων που απαιτούνται για τις εργασίες 
βαριάς συντήρησης και για τη σύνταξη των αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη 
και για κάλυψη έκτακτων αναγκών. 

5. Η τήρηση αρχείων για συντηρήσεις, επισκευές και γενικά για όλες τις εργασίες, που 
υλοποιούνται από τα επιμέρους Τμήματα Συντήρησης του Αμαξοστασίου, όπως προβλέπονται 
από τα σχετικά εγχειρίδια συντήρησης και τις διαδικασίες, αλλά και τη διεθνή πρακτική και 
εμπειρία. 

6. H σύνταξη των απαιτούμενων Αιτήσεων Αδειών Εργασιών για την εκτέλεση 
προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο Αμαξοστάσιο Ελαιώνα και στο δίκτυο (στις 
περιπτώσεις που απαιτείται και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες). 

7. Η στήριξη της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Ελαιώνα στην εποπτεία της παραγωγικότητας και 
απόδοσης του προσωπικού του Αμαξοστασίου. 

8. Η ευθύνη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τους επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης, που 
άπτονται της λειτουργίας του Αμαξοστασίου Ελαιώνα. 

4.6.2 Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής 

Το Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των 
εργασιών ελαφράς και βαριάς συντήρησης του τροχαίου υλικού της Γραμμής 3, δηλαδή την 
υλοποίηση όλων των προγραμματιζόμενων συντηρήσεων του τροχαίου υλικού (προληπτική 
συντήρηση και γενικές επισκευές), τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους του 
Αμαξοστασίου Ελαιώνα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την επάρκεια των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών - υλικών, συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της 
ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση της εργασίας και η παροχή κατεύθυνσης στις ομάδες, που εκτελούν τις εργασίες 
προληπτικής συντήρησης και γενικής επισκευής τροχαίου υλικού 

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση όλων των προγραμμάτων συντήρησης τροχαίου υλικού και των 
αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών εργασίας, όπως ορίζονται από το Τμήμα 
Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού. 

3. Η υλοποίηση της προληπτικής συντήρησης και της γενικής επισκευής των συρμών και του 
εξοπλισμού του τροχαίου υλικού του Αμαξοστασίου.  

4. H σύνταξη των Εντολών Εργασίας για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων 
εργασιών, καθώς και η εισαγωγή των αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα 
(προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

5. Ο έλεγχος των αναλώσεων υλικών σε κάθε εργασία και η έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος 
Ανεφοδιασμού Ελαιώνα για την αναπλήρωση αποθεμάτων, με στόχο την ανελλιπή εφαρμογή 
της προληπτικής συντήρησης και της γενικής επισκευής. 

6. Η συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού για τη συμβολή 
του, όταν κρίνεται αναγκαίο, στη διαμόρφωση - ανάπτυξη των προγραμμάτων προληπτικής 
συντήρησης και γενικής επισκευής τροχαίου υλικού και των αντίστοιχων εγχειριδίων – 
οδηγιών εργασίας. 
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7. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για την τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - 
εξοπλισμού του Αμαξοστασίου Ελαιώνα, που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες προληπτικής 
και βαριάς συντήρησης. Επιπλέον, η αναφορά στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών (Κ.Τ.Α.) του 
αρμόδιου Κ.Ε.Λ. ενδεχόμενων βλαβών που παρουσιάζουν προς αποκατάσταση.  

8. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου  και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

9. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού και η 
εισήγηση λήψης μέτρων ώστε να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι. 

10. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων προληπτικής και βαριάς συντήρησης στο Αμαξοστάσιο 
Ελαιώνα. 

11. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και βαριάς 
συντήρησης και των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η 
ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας στο χώρο εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. 

12. Η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα αδειών – απουσιών και 
αλλαγών βαρδιών του προσωπικού. 

 

4.6.3 Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 

Το Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης 
των αναφερόμενων βλαβών του τροχαίου υλικού της Γραμμής 2, τηρώντας όλα τα μέτρα 
ασφαλείας στους χώρους του Αμαξοστασίου Ελαιώνα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την επάρκεια 
των απαιτούμενων ανταλλακτικών - υλικών, καθώς και την αποκατάσταση δυσλειτουργιών στους 
χώρους και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου αρμοδιότητάς του, συμβάλλοντας στην αποφυγή 
καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση της εργασίας και η παροχή κατεύθυνσης στις ομάδες που εκτελούν τις εργασίες 
συντήρησης. 

2. Η αποκατάσταση των βλαβών του τροχαίου υλικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
εγχειριδίων των κατασκευαστών και τις εγκεκριμένες διαδικασίες – οδηγίες. 

3. Η καθημερινή προετοιμασία και έλεγχος των συρμών πριν την έναρξη των δρομολογίων προς 
παράδοσή τους για κυκλοφορία. 

4. H σύνταξη των Εντολών Εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών και η εισαγωγή των 
αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά 
στοιχεία). 

5. Η έγκαιρη λήψη, σε περιπτώσεις βλαβών των συρμών, όλων των απαραίτητων μέτρων και 
ενεργειών, ώστε να αποκαθίσταται, το συντομότερο δυνατό, η ομαλή λειτουργία του δικτύου 
και να διευκολύνεται η ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. 

6. H κίνηση των συρμών εντός του Αμαξοστασίου Ελαιώνα για την εκτέλεση των εργασιών και η 
επίβλεψη της κυκλοφορίας τους σε συνεργασία με το Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και 
Γενικής Επισκευής.  
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7. Ο έλεγχος των αναλώσεων υλικών σε κάθε εργασία και η έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος 
Ανεφοδιασμού Ελαιώνα για την αναπλήρωση αποθεμάτων, με στόχο τη δυνατότητα 
εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών σε περίπτωση βλάβης.  

8. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για την τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - 
εξοπλισμού του Αμαξοστασίου Ελαιώνα που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες 
επισκευαστικής συντήρησης. Επιπλέον, η αναφορά στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών (Κ.Τ.Α.) 
του αρμόδιου Κ.Ε.Λ. ενδεχόμενων βλαβών που παρουσιάζουν προς αποκατάσταση.  

9. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου  και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

10. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού και η 
εισήγηση λήψης μέτρων ώστε να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι. 

11. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων επισκευαστικής συντήρησης. 

12. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών και των 
υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η ευθύνη για τη λήψη και 
εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας στο χώρο εργασίας 
του υφιστάμενου προσωπικού. 

13. Η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα αδειών – απουσιών και 
αλλαγών βαρδιών του προσωπικού. 

 

4.6.4 Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών 

Το Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών είναι αρμόδιο για την υλοποίηση των επισκευών 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού τροχαίου υλικού, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα 
διασφαλίζει την επάρκεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών - υλικών, καθώς και την 
αποκατάσταση δυσλειτουργιών στους χώρους και τα μηχανήματα αρμοδιότητάς του, 
συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των 
εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση της εργασίας και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις ομάδες που 
εκτελούν τις εργασίες συντήρησης. 

2. Η υλοποίηση της επισκευής εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες εργασίας και τα αντίστοιχα 
εγχειρίδια και σχέδια των κατασκευαστών, τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, τα 
συμπεράσματα από την χρήση των διαγνωστικών εργαλείων κλπ. 

3. Η διεξαγωγή εργασιών ανάστροφης μελέτης όταν απαιτείται, με στόχο την κατανόηση 
λειτουργίας εξοπλισμού, την αποτύπωση των λειτουργικών κυκλωμάτων σε ηλεκτρονικά 
σχέδια και την ανάπτυξη σχετικού τεχνικού αρχείου με σχέδια και τεχνικές οδηγίες επισκευής. 

4. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δοκιμών για τον εξοπλισμό που επισκευάζεται, ανάλογα με την 
κρισιμότητά του, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών. 
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5. H σύνταξη των Εντολών Εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και για την εισαγωγή 
των αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά 
στοιχεία). 

6. Ο έλεγχος και η καταχώρηση των αναλώσεων υλικών σε κάθε εργασία και η έγκαιρη 
ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος Ανεφοδιασμού για την αναπλήρωση αποθεμάτων, με 
στόχο την ανελλιπή εφαρμογή των προγραμματισμένων επισκευών. 

7. Η συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού για τη συμβολή 
του, όταν κρίνεται αναγκαίο, στη διαμόρφωση - ανάπτυξη των προγραμμάτων επισκευών και 
των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών εργασίας. 

8. Η τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των 
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες του 
Τμήματος.  

9. Η οργάνωση ενός συστήματος παρακολούθησης της αξιοπιστίας των επισκευασμένων 
συσκευών με στόχο την αξιολόγηση των εργασιών και την δυνατότητα μέτρησης και 
βελτίωσης του παραγομένου αποτελέσματος, ώστε να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι 
στόχοι. 

10. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων.  

11. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών και των υποδείξεων των 
Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση 
όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας στο χώρο εργασίας του 
υφιστάμενου προσωπικού. 

12. Η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα αδειών – απουσιών και 
αλλαγών βαρδιών του προσωπικού 

 

4.7 Διεύθυνση Αμαξοστασίου Ελληνικού 
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Ελληνικού ανήκει: α) η μέριμνα της διατήρησης 
του τροχαίου υλικού της Γραμμής Τραμ σε κατάσταση ετοιμότητας σε συμμόρφωση με τα 
προγράμματα συντήρησης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα λειτουργίας και β) η διασφάλιση της 
ασφαλούς και τεχνικά άρτιας λειτουργίας των οχημάτων τραμ. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Αμαξοστασίου Ελληνικού είναι: 

o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης   
o Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής 
o Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η εποπτεία του επιτελούμενου από το Αμαξοστάσιο Ελληνικού έργου συντήρησης τροχαίου 
υλικού και η ευθύνη της απόλυτης τήρησης του συμφωνηθέντος προγράμματος παράδοσης 
οχημάτων τραμ της Γραμμής Τραμ προς κυκλοφορία. 

3. Η διασφάλιση της υλοποίησης της προληπτικής συντήρησης, της αποκατάστασης των βλαβών 
και της γενικής επισκευής των οχημάτων τραμ και του εξοπλισμού του τροχαίου υλικού της 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ80 Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 85/15.06.2021

Γραμμής Τραμ, δηλαδή κάθε λειτουργικού και δομικού στοιχείου του συρμού και του συνόλου 
του εξοπλισμού του τροχαίου υλικού. 

4. Η ευθύνη για την ορθή και ανελλιπή εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης, όπως 
ορίζονται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών Τροχαίου Υλικού. 

5. Η συνεργασία με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Αμαξοστασίων για την υλοποίηση των εργασιών 
συντήρησης των συρμών και επισκευής ανταλλακτικών – μονάδων. 

6. Η μέριμνα για την οδήγηση των οχημάτων τραμ εντός του Αμαξοστασίου και η εποπτεία της 
κυκλοφορίας τους για την πλήρη υποστήριξη των προγραμμάτων συντήρησης και η τήρηση 
των σχετικών προδιαγραφών ασφαλείας. 

7. Η ευθύνη για την εκτέλεση του προγράμματος καθαριότητας και την τήρηση αυστηρών 
προδιαγραφών καθαριότητας και απολύμανσης για όλους τους συρμούς, που συντηρούνται 
στο Αμαξοστάσιο Ελληνικού. 

8. Η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μηχανημάτων 
του Αμαξοστασίου Ελληνικού και της έγκαιρης λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων σε 
περιπτώσεις βλαβών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τη συντήρησή τους. 

9. Η μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος καθαριότητας όλων των χώρων του 
Αμαξοστασίου και η ευθύνη της παρακολούθησης της απόδοσης των εμπλεκόμενων 
εξωτερικών αναδόχων, ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το 
ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο Αμαξοστάσιο Ελληνικού. 

10. Η μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος καθαριότητας των συρμών και η 
παρακολούθηση και διαχείριση – παρακολούθηση των αντίστοιχων συμβάσεων με 
εξωτερικούς Αναδόχους. 

11. Η μέριμνα για τη φύλαξη και προστασία του συνόλου των συρμών και εγκαταστάσεων του 
Αμαξοστασίου, με την εισήγηση βελτίωσης των μέτρων ασφάλειας και προστασίας σε όλους 
τους χώρους και διασφάλισης αυτών από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, πλημμύρας, κλοπής ή 
άλλης αιτίας, προς την Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου. 

12. Η επίβλεψη και διαχείριση των χώρων του Αμαξοστασίου (π.χ. εξοπλισμός, σήμανση, 
διαγραμμίσεις για θέματα κίνησης και ασφάλειας, θέσεις στάθμευσης, χώροι εργασίας και 
αποθήκευσης ειδών κλπ.), προκειμένου για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία τους. 

13. Η ευθύνη της παρακολούθησης της απόδοσης των εμπλεκόμενων εξωτερικών αναδόχων 
υπηρεσιών φύλαξης και η ενημέρωση της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου για 
περαιτέρω ενέργειες. 

14. Η συνεργασία με το Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελληνικού για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας 
του αποθέματος ανταλλακτικών και αναλωσίμων, που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση 
τροχαίου υλικού. 

15. Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας και απόδοσης των επιμέρους τμημάτων, που 
υπάγονται στη Διεύθυνση, και σχετικές εισηγήσεις στη Γενική Διεύθυνση Συντήρησης ή και 
προτάσεις στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού για τη βελτίωση του 
προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης (χρονικά, κοστολογικά και από πλευράς 
ανθρώπινων πόρων), ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους με ταυτόχρονη αξιοποίηση 
των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. 

16. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

17. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανταλλαγή 
στοιχείων – εγγράφων που απαιτούνται για υπηρεσιακά θέματα του υφιστάμενου 
προσωπικού. 
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18. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων, συμπεριλαμβανόμενης της εκπαίδευσης για τη χορήγηση 
άδειας οδήγησης ελιγμοδηγού για το τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 

19. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που θα ανατεθεί στη Διεύθυνση με απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 

4.7.1 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του έργου της 
Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Ελληνικού, και των υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και για τον 
προγραμματισμό του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού προς εκτέλεση των προγραμμάτων 
συντήρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. H έκδοση των βαρδιολογίων και καταστάσεων υπηρεσιών (προϋπολογιστικά και απολογιστικά 
στοιχεία) του υφιστάμενου προσωπικού μέσω των λογισμικών προγραμμάτων (βάσει των 
προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης) και η τροποποίηση των βαρδιολογίων σχετικά με 
έκτακτα θέματα, που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία. 

2. Η μέριμνα για τη σύνταξη όλων των αναφορών (reports), που σχετίζονται με το έργο της 
συντήρησης του τροχαίου υλικού στο Αμαξοστάσιο Ελληνικού και τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του Αμαξοστασίου. 

3. Η διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Ελληνικού στο έργο της για τη 
διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού 
και των μηχανημάτων του Αμαξοστασίου, της καθαριότητας, φύλαξης και προστασίας των 
χώρων και συρμών του Αμαξοστασίου. 

4. Η συνεργασία με τα επιμέρους Τμήματα της Διεύθυνσης, το Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελληνικού 
και το Τμήμα Μελετών & Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού για τη διασφάλιση της 
επάρκειας του αποθέματος ανταλλακτικών και αναλωσίμων που απαιτούνται για τις εργασίες 
βαριάς συντήρησης και για τη σύνταξη των αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη 
και για κάλυψη έκτακτων αναγκών. 

5. Η τήρηση αρχείων για συντηρήσεις, επισκευές και γενικά για όλες τις εργασίες, που 
υλοποιούνται από τα επιμέρους Τμήματα Συντήρησης του Αμαξοστασίου, όπως προβλέπονται 
από τα σχετικά εγχειρίδια συντήρησης και τις διαδικασίες, αλλά και τη διεθνή πρακτική και 
εμπειρία. 

6. H σύνταξη των απαιτούμενων Αιτήσεων Αδειών Εργασιών για την εκτέλεση 
προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο Αμαξοστάσιο Ελληνικού και στο δίκτυο (στις 
περιπτώσεις που απαιτείται και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες). 

7. Η στήριξη της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου Ελληνικού στην εποπτεία της παραγωγικότητας και 
απόδοσης του προσωπικού του Αμαξοστασίου. 

8. Η ευθύνη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τους επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης, που 
άπτονται της λειτουργίας του Αμαξοστασίου Ελληνικού. 

4.7.2 Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής 

Το Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των 
εργασιών ελαφράς και βαριάς συντήρησης του τροχαίου υλικού της Γραμμής Τραμ, δηλαδή την 
υλοποίηση όλων των προγραμματιζόμενων συντηρήσεων του τροχαίου υλικού (προληπτική 
συντήρηση και γενικές επισκευές), τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους του 
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Αμαξοστασίου Ελληνικού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την επάρκεια των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών - υλικών, συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της 
ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση της εργασίας και η παροχή κατεύθυνσης στις ομάδες, που εκτελούν τις εργασίες 
προληπτικής συντήρησης και γενικής επισκευής τροχαίου υλικού. 

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση όλων των προγραμμάτων συντήρησης τροχαίου υλικού και των 
αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών εργασίας, όπως ορίζονται από το Τμήμα 
Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού. 

3. Η υλοποίηση της προληπτικής συντήρησης και της γενικής επισκευής των συρμών και του 
εξοπλισμού του τροχαίου υλικού του Αμαξοστασίου.  

4. H σύνταξη των Εντολών Εργασίας για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων 
εργασιών, καθώς και η εισαγωγή των αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα 
(προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

5. Ο έλεγχος των αναλώσεων υλικών σε κάθε εργασία και η έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος 
Ανεφοδιασμού Ελληνικού για την αναπλήρωση αποθεμάτων, με στόχο την ανελλιπή 
εφαρμογή της προληπτικής συντήρησης και της γενικής επισκευής. 

6. Η συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού για τη συμβολή 
του, όταν κρίνεται αναγκαίο, στη διαμόρφωση - ανάπτυξη των προγραμμάτων προληπτικής 
συντήρησης και γενικής επισκευής τροχαίου υλικού και των αντίστοιχων εγχειριδίων – 
οδηγιών εργασίας. 

7. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για την τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - 
εξοπλισμού του Αμαξοστασίου Ελληνικού, που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες 
προληπτικής και βαριάς συντήρησης. Επιπλέον, η αναφορά στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών 
(Κ.Τ.Α.) του αρμόδιου Κ.Ε.Λ. ενδεχόμενων βλαβών που παρουσιάζουν προς αποκατάσταση.  

8. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου  και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

9. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού και η 
εισήγηση λήψης μέτρων ώστε να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι. 

10. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων προληπτικής και βαριάς συντήρησης στο Αμαξοστάσιο 
Ελληνικού. 

11. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και βαριάς 
συντήρησης και των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η 
ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας στο χώρο εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. 

12. Η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα αδειών – απουσιών και 
αλλαγών βαρδιών του προσωπικού. 
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4.7.3 Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών 

Το Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης 
των αναφερόμενων βλαβών του τροχαίου υλικού της Γραμμής Τραμ, τηρώντας όλα τα μέτρα 
ασφαλείας στους χώρους του Αμαξοστασίου Ελληνικού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την 
επάρκεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών - υλικών, καθώς και την αποκατάσταση 
δυσλειτουργιών στους χώρους και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου αρμοδιότητάς του, 
συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των 
εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση της εργασίας και η παροχή κατεύθυνσης στις ομάδες που εκτελούν τις εργασίες 
συντήρησης. 

2. Η αποκατάσταση των βλαβών του τροχαίου υλικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
εγχειριδίων των κατασκευαστών και τις εγκεκριμένες διαδικασίες – οδηγίες. 

3. Η καθημερινή προετοιμασία και έλεγχος των οχημάτων τραμ πριν την έναρξη των 
δρομολογίων προς παράδοσή τους για κυκλοφορία. 

4. H σύνταξη των Εντολών Εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών και η εισαγωγή των 
αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά 
στοιχεία). 

5. Η έγκαιρη λήψη, σε περιπτώσεις βλαβών των οχημάτων, όλων των απαραίτητων μέτρων και 
ενεργειών, ώστε να αποκαθίσταται, το συντομότερο δυνατό, η ομαλή λειτουργία του δικτύου 
και να διευκολύνεται η ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. 

6. H κίνηση των τραμ εντός του Αμαξοστασίου Ελληνικού για την εκτέλεση των εργασιών και η 
επίβλεψη της κυκλοφορίας τους σε συνεργασία με το Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και 
Γενικής Επισκευής.  

7. Ο έλεγχος των αναλώσεων υλικών σε κάθε εργασία και η έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος 
Ανεφοδιασμού Ελληνικού για την αναπλήρωση αποθεμάτων, με στόχο τη δυνατότητα 
εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών σε περίπτωση βλάβης.  

8. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για την τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - 
εξοπλισμού του Αμαξοστασίου Ελληνικού που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες 
επισκευαστικής συντήρησης. Επιπλέον, η αναφορά στο Κέντρο Τεχνικών Αναφορών (Κ.Τ.Α.) 
του αρμόδιου Κ.Ε.Λ. ενδεχόμενων βλαβών που παρουσιάζουν προς αποκατάσταση.  

9. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου  και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

10. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού και η 
εισήγηση λήψης μέτρων ώστε να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι στόχοι. 

11. Η διατύπωση εισηγήσεων για νέα μέτρα και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων επισκευαστικής συντήρησης. 

12. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 
και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών και των 
υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η ευθύνη για τη λήψη και 
εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας στο χώρο εργασίας 
του υφιστάμενου προσωπικού. 
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13. Η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για θέματα αδειών – απουσιών και 
αλλαγών βαρδιών του προσωπικού. 

 

4.8 Διεύθυνση Συντήρησης Συστημάτων 
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστημάτων ανήκει η μέριμνα για την ασφαλή και 
τεχνικά άρτια λειτουργία του εξοπλισμού, συστημάτων και εγκαταστάσεων που υπάγονται στην 
ευρύτερη κατηγορία της ηλεκτροδότησης, της σηματοδότησης, των τηλεπικοινωνιών και των 
συστημάτων κομίστρου για την υποστήριξη της λειτουργίας του δικτύου της Εταιρείας. Επίσης, η 
Διεύθυνση προετοιμάζει, εκπονεί ή παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών, που σχετίζονται με τα 
προαναφερόμενα αντικείμενα.  

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Συντήρησης Συστημάτων είναι: 

o Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Συστημάτων 
o Τμήμα Κομίστρου και Εφαρμογών 
o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Ηλεκτροδότησης 

o Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμής 1 
o Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμών 2,3 
o Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμής ΤΡΑΜ 

o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σηματοδότησης 
o Τμήμα Σηματοδότησης Γραμμής 1 
o Τμήμα Σηματοδότησης Γραμμών 2,3 

o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Τηλεπικοινωνιών  
o Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμής 1 
o Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμών 2,3 
o Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμής ΤΡΑΜ 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων ευθύνης 
της. 

2. Η εποπτεία του επιτελούμενου, από τις υπαγόμενες οργανωτικές μονάδες, έργου, ώστε να 
υλοποιούνται χωρίς αποκλίσεις και κατά το βέλτιστο τρόπο τα προγράμματα συντήρησης που 
εκδίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Συστημάτων. 

3. Ο σχεδιασμός συστήματος και η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό 
συντήρηση εξοπλισμού και η λήψη μέτρων ώστε να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι 
στόχοι. 

4. Ο συντονισμός των οργανωτικών μονάδων για την έγκαιρη υποβολή και ο έλεγχος του 
ετήσιου προγραμματισμού των αναγκών προμηθειών (ανταλλακτικών, μελετών, παροχής 
υπηρεσιών, επισκευής ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και 
βελτίωσης του εξοπλισμού - συστημάτων) που θα απαιτηθούν για το επόμενο έτος / χρονική 
περίοδο. 

5. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 
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6. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανταλλαγή 
στοιχείων – εγγράφων που απαιτούνται για υπηρεσιακά θέματα του υφιστάμενου 
προσωπικού. 

7. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

8. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που θα ανατεθεί στη Διεύθυνση με απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 

4.8.1 Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Συστημάτων 

Το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Συστημάτων θέτει τις τεχνικές προδιαγραφές και 
απαιτήσεις για τη συντήρηση των συστημάτων ηλεκτροδότησης, σηματοδότησης, 
τηλεπικοινωνιών και συστημάτων κομίστρου της Εταιρείας σε σχέση με τις εργασίες, τα 
ανταλλακτικά, τους πρότυπους χρόνους, το μέγεθος και τις δεξιότητες του εμπλεκόμενου 
ανθρώπινου δυναμικού και μεριμνά για την έκδοση των προγραμμάτων συντήρησης, που 
υλοποιούνται από τα επιμέρους Τμήματα της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστημάτων. Επίσης, είναι 
υπεύθυνο για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών που σχετίζονται με το αντικείμενο της 
Διεύθυνσης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διαμόρφωση − ανάπτυξη και έκδοση των προγραμμάτων συντήρησης των συστημάτων και 
των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών εργασίας σε συνεργασία με τα επιμέρους Τμήματα της 
Διεύθυνσης. 

2. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων συντήρησης των συστημάτων και της 
συνέπειας εφαρμογής τους από τα αρμόδια Τμήματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
υλοποιούνται εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων, με βάση τις κατευθυντήριες 
οδηγίες και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και σε συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες 
αναλώσεις ανταλλακτικών/αναλωσίμων. 

3. Η μέριμνα για τη μελέτη των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών συστημάτων μέσων 
σταθερής τροχιάς και της διεθνούς εμπειρίας και η πραγματοποίηση σχετικών αναλύσεων. 

4. Η ευθύνη για τη συνεχή βελτίωση του προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης (χρονικά, 
κοστολογικά και από πλευράς ανθρώπινων πόρων). 

5. Ο έλεγχος των απολογιστικών στοιχείων των εντολών εργασίας και της υλοποίησης των 
προβλεπόμενων αναλώσεων ανταλλακτικών/αναλωσίμων. 

6. Η υποστήριξη των επιμέρους Τμημάτων κατά τον έλεγχο για τη διασφάλιση της επάρκειας του 
αποθέματος υλικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση σε συνεργασία και με τα Τμήματα 
Ανεφοδιασμού. 

7. Η πραγματοποίηση της σχετικής επικοινωνίας με τα εκάστοτε αρμόδια τμήματα και με τους 
αντίστοιχους εξωτερικούς Αναδόχους (όπου υφίστανται) και η λήψη, υπό την καθοδήγηση της 
Διεύθυνσης, των αναγκαίων μέτρων για τη διευθέτηση θεμάτων που ανακύπτουν. 

8. Η τήρηση αρχείων για συντηρήσεις, επισκευές και γενικά για όλες τις εργασίες, που 
υλοποιούνται από τα επιμέρους Τμήματα Συντήρησης της Διεύθυνσης, όπως προβλέπονται 
από τα σχετικά εγχειρίδια συντήρησης και τις διαδικασίες, αλλά και τη διεθνή πρακτική και 
εμπειρία. 

9. Η υποστήριξη της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστημάτων στην εποπτεία της παραγωγικότητας 
και απόδοσης του προσωπικού της Διεύθυνσης. 

10. Η ευθύνη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τους επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης, που 
άπτονται της λειτουργίας της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστημάτων. 
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11. Η κατάρτιση των προδιαγραφών των μελετών σχετικές με το αντικείμενο της Διεύθυνσης και η 
τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης μελετών σε τρίτους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Προμηθειών και Ανεφοδιασμού. 

12. Η εκπόνηση μελετών σχετικά με τα συστήματα που αποφασίζεται να πραγματοποιηθούν με 
ιδίους πόρους. 

13. Η παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, που ανατίθενται σε τρίτους, και η μέριμνα για την 
τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και 
παραλαβή μελετών. 

14. Η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων προόδου μελετών προς τη Διοίκηση. 

4.8.2 Τμήμα Κομίστρου και Εφαρμογών 

Το Τμήμα Κομίστρου και Εφαρμογών είναι υπεύθυνο για την συντήρηση του εξοπλισμού 
συλλογής κομίστρου της Εταιρείας, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των  εξυπηρετητών και των 
εφαρμογών τους και την συντήρηση δευτέρου επιπέδου όλων των υπολογιστικών συστημάτων 
της Διεύθυνσης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η αποκατάσταση των βλαβών και η υλοποίηση των προγραμμάτων συντήρησης του 
εξοπλισμού συλλογής κομίστρου σύμφωνα με τα σχετικά εγχειρίδια και οδηγίες εργασίας. 

2. Η συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ελέγχου εισόδου / εξόδου και 
κομίστρου των χώρων στάθμευσης. 

3. Η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος συντήρησης (έκδοση, καταχώριση των 
Εντολών Εργασίας και των αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα 
προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

4. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού. 
5. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 

εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 
6. Η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε περιπτώσεις βλαβών, ώστε να 

διευκολύνεται η εκτέλεση των εργασιών και να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό η 
ομαλή λειτουργία του δικτύου εφόσον επηρεάζεται. 

7. Η κωδικοποίηση των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών και η υποβολή τους στα Τμήματα 
Ανεφοδιασμού για περαιτέρω ενέργειες.  

8. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών, των αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

9. Ο συχνός έλεγχος, κατά τη διάρκεια του έτους, των αποθεμάτων των ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών για την έγκαιρη κάλυψη των ετήσιων αναγκών ή και έκτακτων θεμάτων και 
βλαβών που προκύπτουν και η μέριμνα για την προμήθειά τους. Επιπλέον, η σύνταξη των 
σχετικών αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη και η έγκαιρη πρόβλεψη για 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανεφοδιασμού. 

10. Ο περιοδικός έλεγχος όλων των εξυπηρετητών όλων των κεντρικών συστημάτων περιοχής 
ευθύνης της Διεύθυνσης (ATS, SCADA, Τηλεματικής, κ.λπ.) για την επιβεβαίωση της καλής τους 
λειτουργίας και την αποκατάσταση των βλαβών. 
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11. Ο περιοδικός έλεγχος της καλής λειτουργίας όλων των κεντρικών εφαρμογών περιοχής 
ευθύνης της Διεύθυνσης, η τακτοποίηση / διαγραφή των αρχείων καταγραφών και 
σφαλμάτων που δεν απαιτούνται πλέον κλπ. 

12. Η ενημέρωση και η συνεργασία με τις επί μέρους Υποδιευθύνσεις συντήρησης, για την 
αποφυγή και επίλυση προβλημάτων των συστημάτων και του εξοπλισμού, που σχετίζονται με 
τις διασυνδέσεις των κεντρικών συστημάτων με τον περιφερειακό εξοπλισμό. 

13. Η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού και των δεδομένων των εξυπηρετητών, έτσι 
ώστε να ανά πάσα στιγμή εφικτή η αποκατάσταση λειτουργίας του συστήματος μετά από 
αστοχία των μέσων αποθήκευσης. 

14. Η εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων - εισηγήσεων σχετικά με αναβάθμιση, αντικατάσταση, 
ενοποίηση ή εισαγωγή νέων συστημάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

15. Η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων προόδου προς την Διεύθυνση ή την υπόλοιπη ιεραρχία. 
16. Η μέριμνα για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών εργασίας από τις αρμόδιες 

μονάδες, προκειμένου για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο 
δίκτυο και στα Αμαξοστάσια στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
διαδικασίες. 

17. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών. 

4.8.3 Υποδιεύθυνση Συντήρησης Ηλεκτροδότησης 

Η Υποδιεύθυνση Συντήρησης Ηλεκτροδότησης είναι αρμόδια για την διασφάλιση της ασφαλούς 
και τεχνικά άρτιας λειτουργίας του εξοπλισμού, συστημάτων και εγκαταστάσεων που υπάγονται 
στην ευρύτερη κατηγορία της ηλεκτροδότησης, για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία τους. 
Επίσης, διασφαλίζει την επάρκεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών – υλικών, καθώς και την 
άμεση αποκατάσταση δυσλειτουργιών, συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στην 
εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στην Υποδιεύθυνση Συντήρησης Ηλεκτροδότησης 
είναι: 

o Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμής 1 
o Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμών 2,3 
o Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμής ΤΡΑΜ 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Υποδιεύθυνσης είναι ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Μελετών της συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού, συστημάτων και εγκαταστάσεων 
που υπάγονται στην ευρύτερη κατηγορία της Ηλεκτροδότησης, όπως: 
 Σύστημα παροχής ισχύος έλξης (π.χ. υποσταθμοί ανόρθωσης - έλξης, παροχές μέσης 

τάσης, εναέριο δίκτυο, εσοχές, διακόπτες 20KV, μετασχηματιστές, διακόπτες 750V, 
καλωδιώσεις, εναέριο δίκτυο Γραμμής Τραμ κλπ). 

 Διανομή ισχύος φωτισμού & βοηθητικών εγκαταστάσεων (π.χ. παροχές μέσης τάσης, 
κεντρικοί Υ/Σ διανομής μέσης τάσης, Υ/Σ φωτισμού & βοηθητικών εγκαταστάσεων, 
διακόπτες 20KV, μετασχηματιστές, διακόπτες 400V – Γενικοί Πίνακες Διανομής Χαμηλής 
Τάσης, συστήματα αντιστάθμισης, καλωδιώσεις κλπ). 

 Συστήματα και ελεγκτές αυτοματισμού εντός των υποσταθμών. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ88 Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 85/15.06.2021

 Σύστημα τηλεχειρισμού παροχής ισχύος (SDADA). 
 Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος και οι αντίστοιχοι πίνακες διανομής 

που αφορούν στον εξοπλισμό της ηλεκτροδότησης. 
3. Η διασφάλιση της υλοποίησης των προγραμμάτων συντήρησης εντός των προβλεπόμενων 

χρονικών διαστημάτων και σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 
4. Η εποπτεία του επιτελούμενου, από τις υπαγόμενες οργανωτικές μονάδες, έργου, ώστε να 

υλοποιούνται χωρίς αποκλίσεις και κατά το βέλτιστο τρόπο τα προγράμματα συντήρησης 
που εκδίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών. 

5. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού, και η 
εισήγηση λήψης μέτρων για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. 

6. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 
εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 

7. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών και αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

8. Η εποπτεία των αναλώσεων των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών σε κάθε εργασία, η 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων όπου απαιτηθεί και η συνεργασία με την 
Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού για τη σύνταξη των αιτήσεων προμήθειας για κάλυψη 
έκτακτων αναγκών. 

9. Η μέριμνα για την τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία υγείας και ασφάλειας του 
προσωπικού μέτρων, καθώς και των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών 
Εργασίας. 

10. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 
συντήρησης.  

11. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου ηλεκτροδότησης για τη διενέργεια 
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. 
 
4.8.3.1 Τμήματα Ηλεκτροδότησης Γραμμών 1, 2 κ 3, Τραμ 

Τα Τμήματα Ηλεκτροδότησης των Γραμμών 1, 2 κ 3 και Τραμ είναι αρμόδια για την υλοποίηση 
της συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και επισκευής του εξοπλισμό, συστημάτων και 
εγκαταστάσεων Ηλεκτροδότησης περιοχής ευθύνης τους, για την απρόσκοπτη, ασφαλή και ορθή 
λειτουργία τους. Επίσης, διασφαλίζουν την επάρκεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών – 
υλικών, καθώς και την άμεση αποκατάσταση δυσλειτουργιών, συμβάλλοντας στην αποφυγή 
καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα των Τμημάτων είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η κατάρτιση του προγράμματος εργασίας του προσωπικού, η οργάνωση της εργασίας και η 
παροχή κατεύθυνσης στις ομάδες του προσωπικού που υλοποιούν τις εργασίες 

2. Η εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών 
εργασίας και η καταχώριση των Εντολών Εργασίας και των αναγκαίων στοιχείων στο 
πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

3. Η αποκατάσταση των αναφερόμενων βλαβών 
4. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 

εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 
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5. Η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε περιπτώσεις βλαβών, ώστε να 
διευκολύνεται η εκτέλεση των εργασιών και να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό η 
ομαλή λειτουργία του δικτύου εφόσον επηρεάζεται. 

6. Η κωδικοποίηση των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών και η υποβολή τους στα Τμήματα 
Ανεφοδιασμού για περαιτέρω ενέργειες.  

7. Ο συχνός έλεγχος, κατά τη διάρκεια του έτους, των αποθεμάτων των ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών για την έγκαιρη κάλυψη των ετήσιων αναγκών ή και έκτακτων θεμάτων και 
βλαβών που προκύπτουν και η μέριμνα για την προμήθειά τους. Επιπλέον, η σύνταξη των 
σχετικών αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη και η έγκαιρη πρόβλεψη για 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανεφοδιασμού. 

8. Η μέριμνα για τη διεξαγωγή ποιοτικού ελέγχου, εφόσον απαιτηθεί, κατά την παραλαβή από 
τα Τμήματα Ανεφοδιασμού ειδών, ανταλλακτικών και εξοπλισμού σημαντικής αξίας ή/ και 
τεχνικής πολυπλοκότητας. 

9. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχουν στην ευθύνη τους και η συνεργασία 
με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

10. Η λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών εργασίας από τα αρμόδια Τμήματα, 
προκειμένου για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο δίκτυο και 
στα Αμαξοστάσια στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες. 

11. Η τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, καθώς 
και των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας. 

12. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 
συντήρησης.  

13. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου ηλεκτροδότησης για τη διενέργεια 
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. 

14. Η επίβλεψη εργασιών τρίτων επί του εξοπλισμού ευθύνης των. 
 

4.8.4 Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σηματοδότησης 

Η Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σηματοδότησης είναι αρμόδια για την διασφάλιση της ασφαλούς 
και τεχνικά άρτιας λειτουργίας του εξοπλισμού, συστημάτων και εγκαταστάσεων που υπάγονται 
στην ευρύτερη κατηγορία της σηματοδότησης, για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία τους. 
Επίσης, διασφαλίζει την επάρκεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών – υλικών, καθώς και την 
άμεση αποκατάσταση δυσλειτουργιών, συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στην 
εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στην Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σηματοδότησης 
είναι: 

o Τμήμα Σηματοδότησης Γραμμής 1 
o Τμήμα Σηματοδότησης Γραμμών 2,3 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Υποδιεύθυνσης είναι ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά οι εξής: 
1. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 

ευθύνης της. 
2. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και 

Μελετών της συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού – συστημάτων - εγκαταστάσεων που 
υπάγονται στην ευρύτερη κατηγορία της Σηματοδότησης των Γραμμών 1, 2 και 3, όπως: 
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 Σύστημα αυτόματης επιτήρησης συρμών και το κεντρικό σύστημα του PRCS των Γραμμών 
2 και 3. 

 Σύστημα αλληλομανδάλωσης και αυτόματης προστασίας συρμών (που αφορά στον 
εξοπλισμό της γραμμής). 

 Εξοπλισμός σηματοδότησης δικτύου και ηλεκτρονικός εξοπλισμός-συστήματα τροχιάς 
(π.χ. μηχανισμοί αλλαγής, φωτεινοί σηματοδότες, κυκλώματα γραμμής, δέκτες 
αναγνώρισης συρμών).  

 Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος και οι αντίστοιχοι πίνακες διανομής 
που αφορούν στον εξοπλισμό της σηματοδότησης. 

 Πινακίδες πληροφόρησης επιβατών Γραμμής 1 
3. Η εποπτεία του επιτελούμενου, από τις υπαγόμενες οργανωτικές μονάδες, έργου, ώστε να 

υλοποιούνται χωρίς αποκλίσεις και κατά το βέλτιστο τρόπο τα προγράμματα συντήρησης 
που εκδίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών. 

4. Η διασφάλιση της υλοποίησης των προγραμμάτων συντήρησης εντός των προβλεπόμενων 
χρονικών διαστημάτων και σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 

5. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού, και η 
εισήγηση λήψης μέτρων για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. 

6. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 
εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 

7. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών, των αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

8. Η εποπτεία των αναλώσεων των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών σε κάθε εργασία, η 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων όπου απαιτηθεί και η συνεργασία με την 
Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού για τη σύνταξη των αιτήσεων προμήθειας για κάλυψη 
έκτακτων αναγκών. 

9. Η μέριμνα για την τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων υγείας και 
ασφάλειας του προσωπικού, καθώς και των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών 
Εργασίας. 

10. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 
συντήρησης.  

11. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου ηλεκτροδότησης για τη διενέργεια 
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. 
 

4.8.4.1 Τμήματα Σηματοδότησης Γραμμών 1  και 2,3 

Τα Τμήματα Σηματοδότησης των Γραμμών 1 και 2,3 είναι αρμόδια για την υλοποίηση της 
συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και επισκευής του εξοπλισμό, συστημάτων και εγκαταστά-
σεων Σηματοδότησης περιοχής ευθύνης τους, για την απρόσκοπτη, ασφαλή και ορθή λειτουργία 
τους. Επίσης, διασφαλίζουν την επάρκεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών – υλικών, καθώς και 
την άμεση αποκατάσταση δυσλειτουργιών, συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και 
στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα των Τμημάτων είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 
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1. Η κατάρτιση του προγράμματος εργασίας του προσωπικού, η οργάνωση της εργασίας και η 
παροχή κατεύθυνσης στις ομάδες του προσωπικού που υλοποιούν τις εργασίες 

2. Η εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών 
εργασίας και η καταχώριση των Εντολών Εργασίας και των αναγκαίων στοιχείων στο 
πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

3. Η αποκατάσταση των αναφερόμενων βλαβών 
4. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 

εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 
5. Η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε περιπτώσεις βλαβών, ώστε να 

διευκολύνεται η εκτέλεση των εργασιών και να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό η 
ομαλή λειτουργία του δικτύου εφόσον επηρεάζεται. 

6. Η κωδικοποίηση των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών και η υποβολή τους στα Τμήματα 
Ανεφοδιασμού για περαιτέρω ενέργειες.  

7. Ο συχνός έλεγχος, κατά τη διάρκεια του έτους, των αποθεμάτων των ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών για την έγκαιρη κάλυψη των ετήσιων αναγκών ή και έκτακτων θεμάτων και 
βλαβών που προκύπτουν και η μέριμνα για την προμήθειά τους. Επιπλέον, η σύνταξη των 
σχετικών αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη και η έγκαιρη πρόβλεψη για 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανεφοδιασμού. 

8. Η μέριμνα για τη διεξαγωγή ποιοτικού ελέγχου, εφόσον απαιτηθεί, κατά την παραλαβή από 
τα Τμήματα Ανεφοδιασμού ειδών, ανταλλακτικών και εξοπλισμού σημαντικής αξίας ή/ και 
τεχνικής πολυπλοκότητας. 

9. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχουν στην ευθύνη τους και η συνεργασία 
με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

10. Η τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, καθώς 
και των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας. 

11. Η λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών εργασίας από τα αρμόδια Τμήματα, 
προκειμένου για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο δίκτυο και 
στα Αμαξοστάσια στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες. 

12. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 
συντήρησης.  

13. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών για τον εξοπλισμό περιοχής ευθύνης του Τμήματος. 

14. Η επίβλεψη εργασιών τρίτων επί του εξοπλισμού ευθύνης αυτών. 
 

4.8.5 Υποδιεύθυνση Συντήρησης Τηλεπικοινωνιών 

Η Υποδιεύθυνση Συντήρησης Τηλεπικοινωνιών είναι αρμόδια για την διασφάλιση της ασφαλούς 
και τεχνικά άρτιας λειτουργίας του εξοπλισμού, συστημάτων και εγκαταστάσεων που υπάγονται 
στην ευρύτερη κατηγορία των Τηλεπικοινωνιών, για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία τους. 
Επίσης, διασφαλίζει την επάρκεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών – υλικών, καθώς και την 
άμεση αποκατάσταση δυσλειτουργιών, συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στην 
εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στην Υποδιεύθυνση Συντήρησης Τηλεπικοινωνιών 
είναι: 

o Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμής 1 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ92 Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 85/15.06.2021

o Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμών 2,3 
o Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμής ΤΡΑΜ 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Υποδιεύθυνσης είναι ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Μελετών Συστημάτων της συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού, συστημάτων και 
εγκαταστάσεων, που ανήκουν στην κατηγορία των τηλεπικοινωνιών, όπως: 
 Συστήματα μετάδοσης δεδομένων και δίκτυο οπτικών ινών 

 Συστήματα ενσύρματων τηλεπικοινωνιών και των καλωδίων ασθενών ρευμάτων 

 Σύστημα ηχητικών, οπτικών αναγγελιών και ενημέρωσης επιβατών 

 Σύστημα ρολογιών και CCTV 

 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 

 Εξοπλισμός τηλεματικής οχημάτων τραμ Σειράς Ι 

 Ελεγκτές σιδηροδρομικής σηματοδότησης και σύστημα ασύρματων ζητήσεων Γραμμής 
Τραμ 

 Σταθμοί μέτρησης θορύβου και δονήσεων 

 Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος και οι αντίστοιχοι πίνακες διανομής 
που αφορούν στον παραπάνω εξοπλισμό 

3. Η εποπτεία του επιτελούμενου, από τις υπαγόμενες οργανωτικές μονάδες, έργου, ώστε να 
υλοποιούνται χωρίς αποκλίσεις και κατά το βέλτιστο τρόπο τα προγράμματα συντήρησης 
που εκδίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών. 

4. Η διασφάλιση της υλοποίησης των προγραμμάτων συντήρησης εντός των προβλεπόμενων 
χρονικών διαστημάτων και σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 

5. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού, και η 
εισήγηση λήψης μέτρων για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. 

6. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 
εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 

7. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών, των αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

8. Η εποπτεία των αναλώσεων των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών σε κάθε εργασία, η 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων όπου απαιτηθεί και η συνεργασία με την 
Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού για τη σύνταξη των αιτήσεων προμήθειας για κάλυψη 
έκτακτων αναγκών. 

9. Η μέριμνα για την τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων υγείας και 
ασφάλειας του προσωπικού, καθώς και των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών 
Εργασίας. 
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10. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 
συντήρησης.  

11. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου τηλεπικοινωνιών για τη διενέργεια 
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. 
 

4.8.5.1 Τμήματα Τηλεπικοινωνιών Γραμμών 1, 2 κ 3, Τραμ 

Τα Τμήματα Τηλεπικοινωνιών των Γραμμών 1, 2 κ 3 και Τραμ είναι αρμόδια για την υλοποίηση 
της συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και επισκευής του εξοπλισμό, συστημάτων και 
εγκαταστάσεων Τηλεπικοινωνιών περιοχής ευθύνης τους, για την απρόσκοπτη, ασφαλή και ορθή 
λειτουργία τους. Επίσης, διασφαλίζουν την επάρκεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών – 
υλικών, καθώς και την άμεση αποκατάσταση δυσλειτουργιών, συμβάλλοντας στην αποφυγή 
καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα των Τμημάτων είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Μελετών Συστημάτων της συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού, συστημάτων και 
εγκαταστάσεων, που ανήκουν στην κατηγορία των τηλεπικοινωνιών, όπως: 
 Συστήματα μετάδοσης δεδομένων και δίκτυο οπτικών ινών 

 Συστήματα ενσύρματων τηλεπικοινωνιών και των καλωδίων ασθενών ρευμάτων 

 Σύστημα ηχητικών, οπτικών αναγγελιών και ενημέρωσης επιβατών 

 Σύστημα ρολογιών και CCTV 

 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 

 Εξοπλισμός τηλεματικής οχημάτων τραμ Σειράς Ι 

 Ελεγκτές σιδηροδρομικής σηματοδότησης και σύστημα ασύρματων ζητήσεων Γραμμής 
Τραμ (ηλεκτρονικός εξοπλισμός σηματοδότησης γραμμής Τραμ π.χ. ελεγκτές 
σηματοδότησης, σύστημα προτεραιότητας κλπ) 

 Σταθμοί μέτρησης θορύβου και δονήσεων 

 Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος και οι αντίστοιχοι πίνακες διανομής 
που αφορούν στον παραπάνω εξοπλισμό 

2. Η κατάρτιση του προγράμματος εργασίας του προσωπικού, η οργάνωση της εργασίας και η 
παροχή κατεύθυνσης στις ομάδες του προσωπικού που υλοποιούν τις εργασίες. 

3. Η εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών 
εργασίας και η καταχώριση των Εντολών Εργασίας και των αναγκαίων στοιχείων στο 
πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

4. Η αποκατάσταση των αναφερόμενων βλαβών. 
5. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 

εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 
6. Η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε περιπτώσεις βλαβών, ώστε να 

διευκολύνεται η εκτέλεση των εργασιών και να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό η 
ομαλή λειτουργία του δικτύου εφόσον επηρεάζεται. 
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7. Η κωδικοποίηση των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών και η υποβολή τους στα Τμήματα 
Ανεφοδιασμού για περαιτέρω ενέργειες.  

8. Ο συχνός έλεγχος, κατά τη διάρκεια του έτους, των αποθεμάτων των ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών για την έγκαιρη κάλυψη των ετήσιων αναγκών ή και έκτακτων θεμάτων και 
βλαβών που προκύπτουν και η μέριμνα για την προμήθειά τους. Επιπλέον, η σύνταξη των 
σχετικών αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη και η έγκαιρη πρόβλεψη για 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανεφοδιασμού. 

9. Η μέριμνα για τη διεξαγωγή ποιοτικού ελέγχου, εφόσον απαιτηθεί, κατά την παραλαβή από 
τα Τμήματα Ανεφοδιασμού ειδών, ανταλλακτικών και εξοπλισμού σημαντικής αξίας ή/ και 
τεχνικής πολυπλοκότητας. 

10. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχουν στην ευθύνη τους και η συνεργασία 
με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

11. Η τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, καθώς 
και των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας. 

12. Η λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών εργασίας από τα αρμόδια Τμήματα, 
προκειμένου για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο δίκτυο και 
στα Αμαξοστάσια στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες. 

13. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 
συντήρησης.  

14. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών για τον εξοπλισμό περιοχής ευθύνης του Τμήματος. 

15. Η επίβλεψη εργασιών τρίτων επί του εξοπλισμού ευθύνης αυτών. 
 

4.9 Διεύθυνση Συντήρησης Υποδομής και Έργων 
Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συντήρησης Υποδομής και Έργων ανήκει η μέριμνα για την 
ασφαλή και τεχνικά άρτια λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και κλιματιστικών 
εγκαταστάσεων – συστημάτων και του εξοπλισμού της σιδηροδρομικής επιδομής, η συντήρηση 
των κτιριακών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού, του πρασίνου, καθώς και του αρδευτικού δικτύου 
για την υποστήριξη της λειτουργίας του δικτύου της Εταιρείας. Επίσης, η Διεύθυνση 
προετοιμάζει, εκπονεί ή παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών, που σχετίζονται με τα 
προαναφερόμενα αντικείμενα. 

Επιπρόσθετα αναλαμβάνει το ρόλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της 
κατασκευής των τεχνικών έργων και των συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Συντήρησης Υποδομής και Έργων 
είναι: 

o Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομής και Ελέγχου Πρόσβασης 
o Τμήμα Μελετών 
o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Έργων 

o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
o Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 
o Τμήμα Συντήρησης Δομικών Στοιχείων Εγκαταστάσεων  
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o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Έργων 
o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Πιστοποιήσεων  
o Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
o Τμήμα Συντήρησης Κλιματισμού και Συστημάτων Ελέγχου. 

o Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σιδηροδρομικής Επιδομής και Έργων 
o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  
o Τμήμα Προληπτικής και Επιδιορθωτικής Συντήρησης 
o Τμήμα Προγνωστικής Συντήρησης και Πρασίνου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων ευθύνης 
της. 

2. Η εποπτεία του επιτελούμενου, από τις υπαγόμενες οργανωτικές μονάδες, έργου, ώστε να 
υλοποιούνται χωρίς αποκλίσεις και κατά το βέλτιστο τρόπο τα προγράμματα συντήρησης που 
εκδίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομής και Ελέγχου Πρόσβασης. 

3. Ο σχεδιασμός συστήματος και η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό 
συντήρηση εξοπλισμού και η λήψη μέτρων, ώστε να επιτυγχάνονται οι προκαθορισμένοι 
στόχοι. 

4. Η διασφάλιση της υλοποίησης των προγραμμάτων συντήρησης εντός των προβλεπόμενων 
χρονικών διαστημάτων και σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 

5. Η ευθύνη για την κωδικοποίηση των απαιτούμενων για τις εργασίες ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών και την υποβολή τους στα Τμήματα Ανεφοδιασμού για περαιτέρω ενέργειες.  

6. Η εποπτεία των αναλώσεων των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών σε κάθε εργασία, η 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων όπου απαιτηθεί και η συνεργασία με την 
Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού για τη σύνταξη των αιτήσεων προμήθειας για κάλυψη έκτακτων 
αναγκών. 

7. Ο συντονισμός των οργανωτικών μονάδων για η ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή του ετήσιου 
προγραμματισμού των αναγκών υλοποίησης έργων (μελετών και παροχής υπηρεσιών, 
επισκευής ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού - συστημάτων) και προμήθειας ανταλλακτικών/ειδών που θα απαιτηθούν, 
σύμφωνα με τα προγράμματα συντήρησης και επισκευών, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και 
τις  αναλώσεις προηγούμενων ετών. 

8. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης για τις μισθώσεις και πωλήσεις 
ακινήτων. 

9. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

10. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανταλλαγή 
στοιχείων – εγγράφων που απαιτούνται για υπηρεσιακά θέματα του υφιστάμενου 
προσωπικού. 

11. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

12. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που θα ανατεθεί στη Διεύθυνση με απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 
 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ96 Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 85/15.06.2021

4.9.1 Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομής και Ελέγχου Πρόσβασης 

Το Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομής και Ελέγχου Πρόσβασης θέτει τις τεχνικές προδιαγραφές 
για τη συντήρηση των στοιχείων της υποδομής των μέσων σταθερής τροχιάς της Εταιρείας και 
μεριμνά για την έκδοση των προγραμμάτων συντήρησης, που υλοποιούνται από τις επιμέρους 
οργανωτικές μονάδες της Διεύθυνσης Συντήρησης Υποδομής και Έργων.  

Επίσης, είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την έγκριση των αιτήσεων χορήγησης αδειών για 
προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο, οι οποίες υποβάλλονται από όλες τις οργανωτικές 
μονάδες της Εταιρείας (καθώς και για εργασίες στα Αμαξοστάσια κατά περίπτωση σύμφωνα με 
τις εγκεκριμένες διαδικασίες) και για την έκδοση των Εβδομαδιαίων Δελτίων Τεχνικών Εργασιών 
ή και Εκτάκτων Δελτίων. 
 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διαμόρφωση − ανάπτυξη και έκδοση των προγραμμάτων συντήρησης στοιχείων της 
υποδομής και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών εργασίας σε συνεργασία με τις 
επιμέρους οργανωτικές μονάδες της Διεύθυνσης. 

2. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων συντήρησης στοιχείων της υποδομής 
και της συνέπειας εφαρμογής τους από τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι υλοποιούνται εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων, με βάση 
τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και σε συμμόρφωση με τις 
προβλεπόμενες αναλώσεις ανταλλακτικών/αναλωσίμων. 

3. Η ευθύνη για τη συνεχή βελτίωση του προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης (χρονικά, 
κοστολογικά και από πλευράς ανθρώπινων πόρων). 

4. Η μέριμνα για τη σύνταξη των απαιτούμενων Αιτήσεων Αδειών Εργασιών για την εκτέλεση 
προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο δίκτυο και στα Αμαξοστάσια, καθώς και η 
εισαγωγή των αναγκαίων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και 
απολογιστικά στοιχεία) σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες της Εταιρείας. 

5. Η υποστήριξη των επιμέρους οργανωτικών μονάδων για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της 
επάρκειας του αποθέματος υλικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση, σε συνεργασία και 
με τα Τμήματα Ανεφοδιασμού. 

6. Η τήρηση αρχείων για συντηρήσεις, επισκευές και γενικά για όλες τις εργασίες, που 
υλοποιούνται από τα επιμέρους Τμήματα Συντήρησης της Διεύθυνσης, όπως προβλέπονται 
από τα σχετικά εγχειρίδια συντήρησης και τις διαδικασίες, αλλά και τη διεθνή πρακτική και 
εμπειρία. 

7. Η ευθύνη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τους επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης, που 
άπτονται της λειτουργίας της Διεύθυνσης Συντήρησης Υποδομής και Έργων. 

8. Η παραλαβή των αιτήσεων χορήγησης αδειών για προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο 
που υποβάλλονται από τις οργανωτικές μονάδες (και για εργασίες στα Αμαξοστάσια κατά 
περίπτωση σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες), ο έλεγχος συμβατότητάς τους και η 
έγκαιρη έγκριση - έκδοση των αντίστοιχων Αδειών Εργασίας. Επίσης, η σύνταξη και έκδοση 
των Εβδομαδιαίων Δελτίων Τεχνικών Εργασιών και τυχόν Εκτάκτων Δελτίων και η έγκαιρη 
κοινοποίησή τους στις αρμόδιες – εμπλεκόμενες μονάδες. 

9. Η συνεργασία με τους Τομείς Κ.Ε.Λ. Γραμμής 1, Γραμμών 2,3 και Γραμμής ΤΡΑΜ για τον έλεγχο 
και έγκριση των αιτημάτων χορήγησης άδειας για  έκτακτες εργασίες που υποβάλλονται από 
τις οργανωτικές μονάδες. 
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4.9.2 Τμήμα Μελετών 

Το Τμήμα Μελετών είναι επιφορτισμένο με την προετοιμασία και την παρακολούθηση 
εκπόνησης μελετών έργων, που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία εσωτερικά (με 
αυτεπιστασία) ή ανατίθενται σε τρίτους. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διατύπωση εισήγησης για τη σκοπιμότητα ανάθεσης μελετών σε τρίτους (κόστους - 
οφέλους, προμελέτες, προκαταρκτικές μελέτες, οριστικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής κλπ). 

2. Η κατάρτιση των προδιαγραφών των μελετών για την ανάθεση έργων σε τρίτους σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών και Ανεφοδιασμού. 

3. Η εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων, που αποφασίζεται να πραγματοποιηθούν με ιδίους 
πόρους. 

4. Η παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, που ανατίθενται σε τρίτους, και η μέριμνα για την 
τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και 
παραλαβή μελετών. 

5. Η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων προόδου μελετών προς τη Διοίκηση. 
 

4.9.3 Υποδιεύθυνση Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Έργων 

Η Υποδιεύθυνση Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Έργων είναι αρμόδια για τη 
συντήρηση και επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης και  των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού,  για την απρόσκοπτη και ορθή 
λειτουργία τους. Επίσης, διασφαλίζει την επάρκεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών – υλικών, 
καθώς και την άμεση αποκατάσταση δυσλειτουργιών, συμβάλλοντας στην αποφυγή 
καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στην Υποδιεύθυνση Συντήρησης Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων & Έργων είναι: 

o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
o Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 
o Τμήμα Συντήρησης Δομικών Στοιχείων Εγκαταστάσεων  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Υποδιεύθυνσης είναι ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού της 
συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού, συστημάτων και εγκαταστάσεων που υπάγονται 
στην περιοχή ευθύνης της Υποδιεύθυνσης 

3. Η διασφάλιση της υλοποίησης των προγραμμάτων συντήρησης εντός των προβλεπόμενων 
χρονικών διαστημάτων και σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 

4. Η εποπτεία του επιτελούμενου, από τις υπαγόμενες οργανωτικές μονάδες, έργου, ώστε να 
υλοποιούνται χωρίς αποκλίσεις και κατά το βέλτιστο τρόπο τα προγράμματα συντήρησης 
που εκδίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού. 

5. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού, και η 
εισήγηση λήψης μέτρων για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. 
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6. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 
εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 

7. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών και αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

8. Η εποπτεία των αναλώσεων των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών σε κάθε εργασία, η 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων όπου απαιτηθεί και η συνεργασία με την 
Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού για τη σύνταξη των αιτήσεων προμήθειας για κάλυψη 
έκτακτων αναγκών. 

9. Η μέριμνα για την τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία υγείας και ασφάλειας του 
προσωπικού μέτρων, καθώς και των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών 
Εργασίας. 

10. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 
συντήρησης.  

11. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου της Υποδιεύθυνσης για τη διενέργεια 
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. 

 

4.9.3.1 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του έργου της 
Υποδιεύθυνσης Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Έργων και για τον προγραμματισμό του 
διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού προς εκτέλεση των προγραμμάτων συντήρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διοικητική υποστήριξη του έργου της Υποδιεύθυνσης Συντήρησης Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων & Έργων. 

2. H έκδοση των βαρδιολογίων και καταστάσεων υπηρεσιών (προϋπολογιστικά και απολογιστικά 
στοιχεία) του υφιστάμενου προσωπικού μέσω των λογισμικών προγραμμάτων (βάσει των 
προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης) και η τροποποίηση των βαρδιολογίων σχετικά με 
έκτακτα θέματα, που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία. 

3. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης, βάσει 
των εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και 
την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης. 

4. Η συμμετοχή στη διεξαγωγή του ποιοτικού ελέγχου κατά την παραλαβή των υλικών σε 
συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα.  

5. Η συμμετοχή στην κωδικοποίηση των απαιτούμενων για τις εργασίες ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών. 

6. Η μέριμνα για τη σύνταξη όλων των αναφορών (reports) που σχετίζονται με το έργο της 
συντήρησης και τη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων.  

7. Η υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης στην εποπτεία της παραγωγικότητας και απόδοσης του 
προσωπικού της. 

8. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου του Τμήματος για τη διενέργεια 
διαγωνισμών. 
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4.9.3.2 Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

Το Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για τη συντήρηση και  
επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Ο σχεδιασμός – προγραμματισμός, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομής 
και Ελέγχου Πρόσβασης, και η υλοποίηση της συντήρησης και της επισκευής των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού από τους υποπίνακες φωτισμού μέχρι και τα 
τελικά φορτία, περιλαμβανομένων των Τροφοδοτικών Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS). 

2. Η εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών 
εργασίας και η καταχώριση των Εντολών Εργασίας και των αναγκαίων στοιχείων στο 
πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

3. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού. 
4. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 

εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 
5. Η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε περιπτώσεις βλαβών και δυσλειτουργιών, 

ώστε να διευκολύνεται η εκτέλεση των εργασιών και να αποκαθίσταται το συντομότερο 
δυνατό η ομαλή λειτουργία του δικτύου εφόσον επηρεάζεται. 

6. Η κωδικοποίηση των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών και η υποβολή τους στα Τμήματα 
Ανεφοδιασμού για περαιτέρω ενέργειες.  

7. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών, των αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και της προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

8. Ο συχνός έλεγχος κατά τη διάρκεια του έτους, των αποθεμάτων των ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών για την έγκαιρη κάλυψη των ετήσιων αναγκών ή και έκτακτων θεμάτων και 
βλαβών που προκύπτουν και η μέριμνα για την προμήθειά τους. Επιπλέον, η σύνταξη των 
σχετικών αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη και η έγκαιρη πρόβλεψη για 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανεφοδιασμού. 

9. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου  και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

10. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας, και η 
ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας στο χώρο εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. 

11. Η μέριμνα για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών εργασίας από τις αρμόδιες 
μονάδες, προκειμένου για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο 
δίκτυο και στα Αμαξοστάσια στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
διαδικασίες. 

12. Η εκτέλεση μικρής κλίμακας έργων σε υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις. 
13. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 

συντήρησης και για τυχόν νέες κατασκευές. 
14. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου του Τμήματος για τη διενέργεια 

διαγωνισμών. 
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4.9.3.3 Τμήμα Συντήρησης Δομικών Στοιχείων Εγκαταστάσεων 

Το Τμήμα Συντήρησης Δομικών Στοιχείων Εγκαταστάσεων είναι κυρίως αρμόδιο για τη 
συντήρηση των  κτιριακών εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση ζημιών και φθορών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Ο σχεδιασμός - προγραμματισμός σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομής 
και Ελέγχου Πρόσβασης και η υλοποίηση: 

 συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης στους σταθμούς/ στάσεις και στα Αμαξοστάσια,  

 εγκατάστασης και συντήρησης των πινακίδων σήμανσης, πινακίδων ορίων ταχύτητας, 
των καθρεπτών, των διατάξεων ασφαλείας (όπως κολωνάκια, πινακίδες, οριοδείκτες 
υψηλής αντανακλαστικότητας, προστατευτικής σήμανσης διάταξης «Π» κλπ) και 
μεταλλικών περιφράξεων, 

 συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών και φθορών που αφορούν σε οικοδομικές 
εργασίες στον εξοπλισμό-στοιχεία των σταθμών/στάσεων, σηράγγων, φρεατίων και 
εσοχών, Αμαξοστασίων κλπ (όπως ενδεικτικά σε πλάκες, κράσπεδα, παγκάκια, 
μεταλλικές κατασκευές, εκδοτήρια, χώρους αναπαυτηρίων, υγρομονώσεις, διατμήσεις/ 
διατρήσεις δομικών στοιχείων, αγκυρώσεις/στηρίξεις μηχανημάτων και εξοπλισμού 
κλπ), 

 εκτέλεσης εργασιών χρωματισμών,  
 μυοκτονιών, απολυμάνσεων και απεντομώσεων σε όλους τους χώρους – εγκαταστάσεις 

της Εταιρείας και στους συρμούς και η ευθύνη για τη λήψη και τήρηση των σχετικών 
δικαιολογητικών – πιστοποιητικών, 

 συντήρησης έργων τέχνης και 
 συντήρησης φορητών πυροσβεστήρων και η ευθύνη για τη λήψη και φύλαξη των 

σχετικών πιστοποιητικών. 
2. Η ευθύνη για την εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης και των αντίστοιχων εγχειριδίων 

– οδηγιών εργασίας και η σύνταξη των Εντολών Εργασίας και η εισαγωγή των αναγκαίων 
στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

3. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού. 
4. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 

εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 
5. Η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε περιπτώσεις βλαβών και δυσλειτουργιών, 

ώστε να διευκολύνεται η εκτέλεση των εργασιών και να αποκαθίσταται το συντομότερο 
δυνατό η ομαλή λειτουργία του δικτύου εφόσον επηρεάζεται. 

6. Η κωδικοποίηση των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών και η υποβολή τους στα Τμήματα 
Ανεφοδιασμού για περαιτέρω ενέργειες.  

7. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών, των αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και της προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

8. Ο συχνός έλεγχος κατά τη διάρκεια του έτους, των αποθεμάτων των ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών για την έγκαιρη κάλυψη των ετήσιων αναγκών ή και έκτακτων θεμάτων και 
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βλαβών που προκύπτουν και η μέριμνα για την προμήθειά τους. Επιπλέον, η σύνταξη των 
σχετικών αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη και η έγκαιρη πρόβλεψη για 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανεφοδιασμού. 

9. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

10. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας, και η 
ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας στο χώρο εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. 

11. Η μέριμνα για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών εργασίας από τις αρμόδιες 
μονάδες, προκειμένου για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο 
δίκτυο και στα Αμαξοστάσια στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
διαδικασίες. 

12. Η εκτέλεση μικρής κλίμακας έργων σε υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις. 
13. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 

συντήρησης και για τυχόν νέες κατασκευές. 
14. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου του Τμήματος για τη διενέργεια 

διαγωνισμών. 
 

4.9.4 Υποδιεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων & Έργων 

Η Υποδιεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων & Έργων είναι αρμόδια για τη συντήρηση και 
επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των συστημάτων Πυρανίχνευσης, 
Πυρόσβεσης, Αερισμού, Κλιματισμού και για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία τους. Επίσης, 
στην ευθύνη της είναι η λήψη των απαιτούμενων πιστοποιητικών για τη λειτουργία 
μηχανολογικού εξοπλισμού, η διασφάλιση της επάρκειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών – 
υλικών, καθώς και η άμεση αποκατάσταση δυσλειτουργιών, συμβάλλοντας στην αποφυγή 
καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των εργασιών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στην Υποδιεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων 
και Έργων είναι: 

o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Πιστοποιήσεων  

o Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

o Τμήμα Συντήρησης Κλιματισμού και Συστημάτων Ελέγχου 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Υποδιεύθυνσης είναι ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού της 
συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού, συστημάτων και εγκαταστάσεων που υπάγονται 
στην περιοχή ευθύνης της Υποδιεύθυνσης.  

3. Η διασφάλιση της υλοποίησης των προγραμμάτων συντήρησης εντός των προβλεπόμενων 
χρονικών διαστημάτων και σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 

4. Η εποπτεία του επιτελούμενου, από τις υπαγόμενες οργανωτικές μονάδες, έργου, ώστε να 
υλοποιούνται χωρίς αποκλίσεις και κατά το βέλτιστο τρόπο τα προγράμματα συντήρησης 
που εκδίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού. 
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5. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού, και η 
εισήγηση λήψης μέτρων για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. 

6. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 
εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 

7. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών και αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

8. Η εποπτεία των αναλώσεων των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών σε κάθε εργασία, η 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων όπου απαιτηθεί και η συνεργασία με την 
Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού για τη σύνταξη των αιτήσεων προμήθειας για κάλυψη 
έκτακτων αναγκών. 

9. Η μέριμνα για την τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία υγείας και ασφάλειας του 
προσωπικού μέτρων, καθώς και των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών 
Εργασίας. 

10. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 
συντήρησης.  

11. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου της Υποδιεύθυνσης για τη διενέργεια 
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. 

 

4.9.4.1 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Πιστοποιήσεων 

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Πιστοποιήσεων είναι αρμόδιο για τη διοικητική 
υποστήριξη του έργου της Υποδιεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Έργων και για 
τον προγραμματισμό του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού προς εκτέλεση των προγραμμάτων 
συντήρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διοικητική υποστήριξη του έργου της Υποδιεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και 
Έργων. 

2. H έκδοση των βαρδιολογίων και καταστάσεων υπηρεσιών (προϋπολογιστικά και απολογιστικά 
στοιχεία) του υφιστάμενου προσωπικού μέσω των λογισμικών προγραμμάτων (βάσει των 
προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης) και η τροποποίηση των βαρδιολογίων σχετικά με 
έκτακτα θέματα, που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία. 

3. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης, βάσει 
των εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και 
την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης. 

4. Η ευθύνη για τη λήψη - επανέκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών πυρασφάλειας και 
πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και 
γενικά κάθε απαιτούμενου είδους νομιμοποιητικού εγγράφου που είναι αναγκαίο για τον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της Εταιρείας και η σχετική συνεργασία με την Ομάδα 
Πυροπροστασίας της Εταιρείας. 

5. Η ευθύνη για τη συντήρηση και πιστοποίηση του εταιρικού ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, συστημάτων και μηχανημάτων όλων των συνεργείων συντήρησης και των 
Αμαξοστασίων. 
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6. Η παρακολούθηση των επαναλαμβανόμενων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της 
Υποδιεύθυνσης, τήρηση απολογιστικών στοιχείων, έλεγχος και αξιολόγηση της απόδοσης και 
η έγκαιρη εισήγηση – βελτίωση των τεχνικών προγραφών των επόμενων διαγωνισμών, σε 
συνεργασία με τα Τμήματα Συντήρησης. 

7. Η συμμετοχή στη διεξαγωγή του ποιοτικού ελέγχου κατά την παραλαβή των υλικών σε 
συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα.  

8. Η συμμετοχή στην κωδικοποίηση των απαιτούμενων για τις εργασίες ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών. 

9. Η μέριμνα για τη σύνταξη των αναφορών (reports) που σχετίζονται με το έργο της συντήρησης 
και τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

10. Η υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης στην εποπτεία της παραγωγικότητας και απόδοσης του 
προσωπικού της. 

11. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου του Τμήματος για τη διενέργεια 
διαγωνισμών. 
 

4.9.4.2 Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων  

Το Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για τη συντήρηση, 
επισκευή και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών και κλιματιστικών 
εγκαταστάσεων της Εταιρείας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού 
Υποδομής και Ελέγχου Πρόσβασης, και η υλοποίηση της συντήρησης και της επισκευής και 
γενικά η διασφάλιση της καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών και κλιματιστικών 
εγκαταστάσεων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των κάτωθι: 

 Αντλιοστάσια 

 Λεβητοστάσια, ψυχροστάσια, αεροστάσια, πλυντήρια οχημάτων και φορείων, σύστημα 
τροφοδοσίας άμμου. 

 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και Πυροσβεστικά συγκροτήματα 

 Εξοπλισμός υποδομής Αμαξοστασίων (εργαλειομηχανές, γερανογέφυρες, τόρνοι, γρύλοι 
ανύψωσης φορτίων κλπ). 

 Εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης Η/Μ εξοπλισμού από τους υποπίνακες του εξοπλισμού 
μέχρι τα τελικά φορτία. 

 Συστήματα πυρανίχνευσης, αυτόματης κατάσβεσης και ελέγχου παραβίασης εισόδου  

2. Η εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών 
εργασίας και η καταχώριση των Εντολών Εργασίας και των αναγκαίων στοιχείων στο 
πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

3. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού. 
4. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 

εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 
5. Η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε περιπτώσεις βλαβών, ώστε να 

διευκολύνεται η εκτέλεση των εργασιών και να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό η 
ομαλή λειτουργία του δικτύου εφόσον επηρεάζεται. 
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6. Η κωδικοποίηση των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών και η υποβολή τους στα Τμήματα 
Ανεφοδιασμού για περαιτέρω ενέργειες.  

7. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών, των αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και της προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

8. Ο συχνός έλεγχος κατά τη διάρκεια του έτους, των αποθεμάτων των ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών για την έγκαιρη κάλυψη των ετήσιων αναγκών ή και έκτακτων θεμάτων και 
βλαβών που προκύπτουν και η μέριμνα για την προμήθειά τους. Επιπλέον, η σύνταξη των 
σχετικών αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη και η έγκαιρη πρόβλεψη για 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανεφοδιασμού. 

9. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου  και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

10. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας, και η 
ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας στο χώρο εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. 

11. Η μέριμνα για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών εργασίας από τις αρμόδιες 
μονάδες, προκειμένου για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο 
δίκτυο και στα Αμαξοστάσια στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
διαδικασίες. 

12. Η εκτέλεση μικρής κλίμακας έργων σε υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις. 
13. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 

συντήρησης και για τυχόν νέες κατασκευές. 
14. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου του Τμήματος για τη διενέργεια 

διαγωνισμών. 
 

4.9.4.3 Τμήμα Συντήρησης Κλιματισμού και Συστημάτων Ελέγχου 

Το Τμήμα Συντήρησης Κλιματισμού και Συστημάτων Ελέγχου είναι αρμόδιο για τη συντήρηση, 
επισκευή και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών και κλιματιστικών 
εγκαταστάσεων της Εταιρείας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομής 
και Ελέγχου Πρόσβασης και η υλοποίηση της συντήρησης και της επισκευής και γενικά η 
διασφάλιση της καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων της 
Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των κάτωθι: 

 Σύστημα αερισμού σταθμών και σηράγγων  

 Σύστημα απαγωγής καπνού από σήραγγες και σταθμούς. 

 Συστήματα κλιματισμού αερισμού χώρων προσωπικού – γραφείων και τεχνικών 
δωματίων, καθώς και εγκαταστάσεων θέρμανσης. 

 Κυλιόμενες κλίμακες και ανελκυστήρες.  
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 Κεντρικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου κτιρίων (ECS, BMS, BACS, 
SCADA systems κλπ.). 

2. Η εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών 
εργασίας και η καταχώριση των Εντολών Εργασίας και των αναγκαίων στοιχείων στο 
πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

3. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού. 
4. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 

εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 
5. Η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε περιπτώσεις βλαβών, ώστε να 

διευκολύνεται η εκτέλεση των εργασιών και να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό η 
ομαλή λειτουργία του δικτύου εφόσον επηρεάζεται. 

6. Η κωδικοποίηση των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών και η υποβολή τους στα Τμήματα 
Ανεφοδιασμού για περαιτέρω ενέργειες.  

7. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών, των αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και της προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

8. Ο συχνός έλεγχος κατά τη διάρκεια του έτους, των αποθεμάτων των ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών για την έγκαιρη κάλυψη των ετήσιων αναγκών ή και έκτακτων θεμάτων και 
βλαβών που προκύπτουν και η μέριμνα για την προμήθειά τους. Επιπλέον, η σύνταξη των 
σχετικών αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη και η έγκαιρη πρόβλεψη για 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανεφοδιασμού. 

9. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου  και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

10. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας, και η 
ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας στο χώρο εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. 

11. Η μέριμνα για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών εργασίας από τις αρμόδιες 
μονάδες, προκειμένου για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο 
δίκτυο και στα Αμαξοστάσια στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
διαδικασίες. 

12. Η εκτέλεση μικρής κλίμακας έργων σε υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις. 
13. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 

συντήρησης και για τυχόν νέες κατασκευές. 
14. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου του Τμήματος για τη διενέργεια 

διαγωνισμών. 
 

4.9.5 Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σιδηροδρομικής Επιδομής & Έργων 

Η Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σιδηροδρομικής Επιδομής & Έργων είναι αρμόδια για την 
προγνωστική, προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού – συστημάτων 
σιδηροδρομικής επιδομής, για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία τους. Επίσης, στην ευθύνη 
της είναι η συντήρηση των χώρων πρασίνου της Εταιρείας, η διασφάλιση της επάρκειας των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών – υλικών, καθώς και η άμεση αποκατάσταση δυσλειτουργιών, 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ106 Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 85/15.06.2021

συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και στην εξασφάλιση της ομαλούς εκτέλεσης των 
εργασιών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στην Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σιδηροδρομικής 
Επιδομής και Έργων είναι: 

o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  
o Τμήμα Προληπτικής και Επιδιορθωτικής Συντήρησης 
o Τμήμα Προγνωστικής Συντήρησης και Πρασίνου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Υποδιεύθυνσης είναι ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού της 
συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού, συστημάτων και εγκαταστάσεων που υπάγονται 
στην περιοχή ευθύνης της Υποδιεύθυνσης.  

3. Η διασφάλιση της υλοποίησης των προγραμμάτων συντήρησης εντός των προβλεπόμενων 
χρονικών διαστημάτων και σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 

4. Η εποπτεία του επιτελούμενου, από τις υπαγόμενες οργανωτικές μονάδες, έργου, ώστε να 
υλοποιούνται χωρίς αποκλίσεις και κατά το βέλτιστο τρόπο τα προγράμματα συντήρησης 
που εκδίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού. 

5. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού, και η 
εισήγηση λήψης μέτρων για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. 

6. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 
εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 

7. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών και αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

8. Η εποπτεία των αναλώσεων των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών σε κάθε εργασία, η 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων όπου απαιτηθεί και η συνεργασία με την 
Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού για τη σύνταξη των αιτήσεων προμήθειας για κάλυψη 
έκτακτων αναγκών. 

9. Η μέριμνα για την τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία υγείας και ασφάλειας του 
προσωπικού μέτρων, καθώς και των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών 
Εργασίας. 

10. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 
συντήρησης.  

11. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου της Υποδιεύθυνσης για τη διενέργεια 
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. 
 

4.9.5.1 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του έργου της 
Υποδιεύθυνσης Συντήρησης Σιδηροδρομικής Επιδομής & Έργων και για τον προγραμματισμό του 
διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού προς εκτέλεση των προγραμμάτων συντήρησης. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διοικητική υποστήριξη του έργου της Υποδιεύθυνσης Συντήρησης Σιδηροδρομικής Επιδομής 
& Έργων. 

2. H έκδοση των βαρδιολογίων και καταστάσεων υπηρεσιών (προϋπολογιστικά και απολογιστικά 
στοιχεία) του υφιστάμενου προσωπικού μέσω των λογισμικών προγραμμάτων (βάσει των 
προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης) και η τροποποίηση των βαρδιολογίων σχετικά με 
έκτακτα θέματα, που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία. 

3. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης, βάσει 
των εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και 
την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης. 

4. Η συμμετοχή στη διεξαγωγή του ποιοτικού ελέγχου κατά την παραλαβή των υλικών σε 
συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα.  

5. Η συμμετοχή στην κωδικοποίηση των απαιτούμενων για τις εργασίες ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών. 

6. Η διαχείριση όλων των τύπων Υπηρεσιακών Συρμών των Γραμμών 1, 2 & 3 και η μέριμνα για 
τη συντήρησή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αμαξοστασίων. 

7. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, για τον προγραμματισμό 
της υλοποίησης προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και για τη σύνταξη - 
έκδοση των αναγκαίων εγγράφων, προκειμένου για τη χορήγηση της άδειας οδήγησης των 
υποψηφίων Οδηγών Ηλεκτροδηζελαμαξών και την ανανέωση των αδειών, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες, κανονισμούς και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.  

8. Η μέριμνα για τη σύνταξη όλων των αναφορών (reports), που σχετίζονται με το έργο της 
συντήρησης και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων Επιδομής.  

9. Η υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης στην εποπτεία της παραγωγικότητας και απόδοσης του 
προσωπικού της. 

10. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου του Τμήματος για τη διενέργεια 
διαγωνισμών. 

 

4.9.5.2 Τμήμα Προληπτικής και Επιδιορθωτικής Συντήρησης   

Το Τμήμα Προληπτικής και Επιδιορθωτικής Συντήρησης είναι αρμόδιο για την προληπτικής και 
επιδιορθωτικής συντήρησης του εξοπλισμού της Επιδομής και την υλοποίηση της καθαριότητας 
της σιδηροδρομικής γραμμής και των στάσεων της Γραμμής Τραμ. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Ο σχεδιασμός - προγραμματισμός σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομής 
και Ελέγχου Πρόσβασης και η υλοποίηση της προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης 
του εξοπλισμού της Επιδομής (σιδηροτροχιών, καρδιών, βελονών, στρωτήρων, συνδέσμων 
σύσφιξης κ.λπ.), καθώς και η υλοποίηση της καθαριότητας της σιδηροδρομικής γραμμής και 
των στάσεων της Γραμμής Τραμ, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των κάτωθι: 

 Λιπάνσεις, Ρυθμίσεις στοιχείων επιδομής (βελόνες, αντιβελόνες, θέση Η/Φ κ.λπ.), 
τροχίσματα κλπ. 

 Λειάνσεις σιδηροτροχιών, βελονών, αντιβελονών, καρδιών.  
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 Αναγομώσεις σιδηροτροχιών, καρδιών, κατασκευή αλουμινοθερμικών κολλήσεων 
σιδηροτροχιών και Η/Φ ράβδου, αντικαταστάσεις σιδηροτροχιών και Η/Φ ράβδου κ.λπ. 

 Μηχανισμοί (χειροκίνητοι ή αυτόματοι) των αλλαγών στη Γραμμή Τραμ. 

 Καθαρισμός της σιδηροδρομικής επιδομής (τροχιοδρόμου) στο υπέργειο και το υπόγειο 
δίκτυο (αποψιλώσεις, καθαιρέσεις αλάτων και αποκομιδή μπαζών) και των στάσεων της 
Γραμμής Τραμ. 

 Πλύσιμο επιδομής σηράγγων Γραμμών 1,2,3 με χρήση πλυστικής μηχανής.  

2. Η εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών 
εργασίας και η καταχώριση των Εντολών Εργασίας και των αναγκαίων στοιχείων στο 
πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

3. Η μέριμνα για την υλοποίηση της καθαριότητας της σιδηροδρομικής γραμμής κατά μήκος του 
δικτύου της Εταιρείας (Γραμμές 1,2,3 και Τραμ) και των στάσεων στη Γραμμή Τραμ και η 
παρακολούθηση και διαχείριση των αντίστοιχων συμβάσεων με εξωτερικούς Αναδόχους. 

4. Η μέριμνα για την εκπαίδευση, πιστοποίηση και ανανέωση της πιστοποίησης του 
προσωπικού, βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων για τις εργασίες αναγομώσεων 
σιδηροτροχιών και αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων.  

5. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού. 
6. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 

εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 
7. Η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε περιπτώσεις βλαβών, ώστε να 

διευκολύνεται η εκτέλεση των εργασιών και να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό η 
ομαλή λειτουργία του δικτύου εφόσον επηρεάζεται. 

8. Η κωδικοποίηση των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών και η υποβολή τους στα Τμήματα 
Ανεφοδιασμού για περαιτέρω ενέργειες.  

9. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών, των αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και της προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

10. Ο συχνός έλεγχος κατά τη διάρκεια του έτους, των αποθεμάτων των ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών για την έγκαιρη κάλυψη των ετήσιων αναγκών ή και έκτακτων θεμάτων και 
βλαβών που προκύπτουν και η μέριμνα για την προμήθειά τους. Επιπλέον, η σύνταξη των 
σχετικών αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη και η έγκαιρη πρόβλεψη για 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανεφοδιασμού. 

11. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου  και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

12. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας, και η 
ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας στο χώρο εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. 

13. Η μέριμνα για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών εργασίας από τις αρμόδιες 
μονάδες, προκειμένου για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο 
δίκτυο και στα Αμαξοστάσια στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
διαδικασίες. 
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14. Η εκτέλεση μικρής κλίμακας έργων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 
15. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 

συντήρησης και για τυχόν νέες κατασκευές. 
16. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου του Τμήματος για τη διενέργεια 

διαγωνισμών. 
 

4.9.5.3 Τμήμα Προγνωστικής Συντήρησης και Πρασίνου  

Το Τμήμα Προγνωστικής Συντήρησης και Πρασίνου είναι αρμόδιο για την προγνωστική 
συντήρησης των στοιχείων της Επιδομής και τη συντήρηση των χώρων πρασίνου της Εταιρείας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός, σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού 
Υποδομής και Ελέγχου Πρόσβασης, και η υλοποίηση της προγνωστικής συντήρησης των 
στοιχείων της Επιδομής και η συντήρηση των χώρων Πρασίνου της Εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των κάτωθι: 

 Υλοποίηση Επιθεωρήσεων (οπτικός έλεγχος, έλεγχος διαστάσεων ασφαλείας, έλεγχος με 
καταγραφικά μηχανήματα κλπ) επί του εξοπλισμού της Σιδηροδρομικής Επιδομής. 

 Διενέργεια (ΜΚΕ) Μη Καταστροφικών Ελέγχων (Έλεγχοι δινορευμάτων, 
προφιλομετρήσεων , υπέρηχοι κλπ).  

 Καταγραφή των ευρημάτων, δημιουργία βάσης δεδομένων (ιστορικού) και ανάλυση 
αυτών.  

 Καταγραφή, Επιθεώρηση χώρων πρασίνου και εκτέλεση εργασιών συντήρησης αυτού. 

 Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του δικτύου άρδευσης και του εξοπλισμού 
αυτοματισμού του πρασίνου, ο ορθός προγραμματισμός της συχνότητας άρδευσης 
ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες. 

2. Η εφαρμογή των προγραμμάτων συντήρησης και των αντίστοιχων εγχειριδίων – οδηγιών 
εργασίας και η καταχώριση των Εντολών Εργασίας και των αναγκαίων στοιχείων στο 
πληροφοριακό σύστημα (προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία). 

3. Η μέριμνα για την εκπαίδευση, πιστοποίηση και ανανέωση της πιστοποίησης του προσωπικού 
βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων για τις εργασίες επιθεωρήσεων και διενέργειας Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων. 

4. Η παρακολούθηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του υπό συντήρηση εξοπλισμού. 
5. Η ανάπτυξη αναφορών (reports) για τις προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες που 

εκτελέστηκαν και για εκκρεμότητες σε επίλυση βλαβών. 
6. Η έγκαιρη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε περιπτώσεις βλαβών, ώστε να 

διευκολύνεται η εκτέλεση των εργασιών και να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό η 
ομαλή λειτουργία του δικτύου εφόσον επηρεάζεται. 

7. Η κωδικοποίηση των ανταλλακτικών και λοιπών ειδών και η υποβολή τους στα Τμήματα 
Ανεφοδιασμού για περαιτέρω ενέργειες.  

8. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών, των αναγκών υλοποίησης έργων (προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αναβάθμισης και βελτίωσης του 
εξοπλισμού και των συστημάτων) και της προμήθειας ή επισκευής ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, σύμφωνα με τα 
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προγράμματα συντήρησης, τα στατιστικά στοιχεία βλαβών και τις αναλώσεις ειδών 
προηγούμενων ετών. 

9. Ο συχνός έλεγχος κατά τη διάρκεια του έτους, των αποθεμάτων των ανταλλακτικών και 
λοιπών ειδών για την έγκαιρη κάλυψη των ετήσιων αναγκών ή και έκτακτων θεμάτων και 
βλαβών που προκύπτουν και η μέριμνα για την προμήθειά τους. Επιπλέον, η σύνταξη των 
σχετικών αιτήσεων προμήθειας για μη κωδικοποιημένα είδη και η έγκαιρη πρόβλεψη για 
αναπροσαρμογή των ορίων των αποθεμάτων σε συνεργασία με τα Τμήματα Ανεφοδιασμού. 

10. Η ορθή χρήση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς και όλων των οχημάτων γραμμής και 
έργου  και των οδικών οχημάτων και δικύκλων που έχει στην ευθύνη του το Τμήμα και η 
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη συντήρηση και πιστοποίηση καλής 
λειτουργίας τους όποτε απαιτείται. 

11. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας, και η 
ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και 
προστασίας στο χώρο εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. 

12. Η μέριμνα για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών εργασίας από τις αρμόδιες 
μονάδες, προκειμένου για την εκτέλεση προγραμματισμένων και έκτακτων εργασιών στο 
δίκτυο και στα Αμαξοστάσια στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
διαδικασίες. 

13. Η εκτέλεση μικρής κλίμακας έργων σε υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις. 
14. Η διατύπωση προτάσεων για αναβάθμιση και βελτίωση του εξοπλισμού και των συστημάτων 

συντήρησης και για τυχόν νέες κατασκευές. 
15. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών αντικειμένου του Τμήματος για τη διενέργεια 

διαγωνισμών. 

5. Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Υποστήριξης 

Η Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Υποστήριξης έχει την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών 
υποθέσεων της ΣΤΑΣΥ, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας για τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων και του προϋπολογισμού της Εταιρείας, της τακτοποίησης των οικονομικών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας, της μέριμνας για την άρτια εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων και της εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων. Είναι αρμόδια για το συντονισμό της 
διοίκησης, οργάνωσης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, της έκδοσης 
της μισθοδοσίας και της χορήγησης των μη μισθολογικών παροχών, καθώς της υλοποίησης των 
προβλεπόμενων στο νόμο περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

Έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος προμηθειών της Εταιρείας κατά τρόπο που 
διασφαλίζει την επάρκεια υλικών, μέσων και δεξιοτήτων για την απρόσκοπτη παροχή του 
μεταφορικού έργου. Καθορίζει και μεριμνά για την υλοποίηση της στρατηγικής πληροφορικής 
της ΣΤΑΣΥ. Συντονίζει και οργανώνει τη διαχείριση του Πρωτοκόλλου της Εταιρείας. 

Παράλληλα, τελεί υποστηρικτικό ρόλο στο έργο των οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας και 
συμβάλλει στη βέλτιστη διαμόρφωση της εικόνας της. 
Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Υποστήριξης είναι: 

o Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 
o Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 
o Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων 
o Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

o Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  
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o Τμήμα Μισθοδοσίας 
o Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
o Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας 
o Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης 

 Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης 
 Τμήμα Διοικητικής Εκπαίδευσης 

o Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
o Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου 

 Τμήμα Ελέγχου Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμών 
 Τμήμα Λογιστικής και Φορολογίας 

o Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων 
o Τμήμα Καταμέτρησης 
o Τμήμα Διαχείρισης Προστίμων 
o Τμήμα Ταμειακού Ελέγχου και Αναφορών  

o Διεύθυνση Προμηθειών και Ανεφοδιασμού 
o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προμηθειών 
o Τμήμα Προμήθειας Ανταλλακτικών/Εξοπλισμού  
o Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών 
o Τμήμα Λοιπών Προμηθειών και Έργων 
o Τμήμα Παρακολούθησης Πιστοποιήσεων και Πληρωμών 
o Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού 

 Τμήμα Ανεφοδιασμού Πειραιά 
 Τμήμα Ανεφοδιασμού Σεπολίων 
 Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελληνικού 
 Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελαιώνα 

o Διεύθυνση Πληροφορικής 
o Τμήμα Επιχειρησιακού Λογισμικού 
o Τμήμα Δικτύων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 
o Τμήμα Υποδομών και Υποστήριξης Χρηστών 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Γενικής Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η υποστήριξη της χάραξης στρατηγικής της Εταιρείας και η συμβολή της στον προσδιορισμό 
των σχετικών με τη συντήρηση στρατηγικών στόχων και πρωτοβουλιών. 

3. Η υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης 
της Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Υποστήριξης. 

4. Η εισήγηση του ετήσιου Προϋπολογισμού και Προγράμματος Έργων (προμηθειών) προς 
έγκριση από τη Διοίκηση, η εποπτεία της εφαρμογής τους και η πρόταση για κάθε 
απαιτούμενη τροποποίηση (τακτικού προϋπολογισμού και επενδύσεων) βάσει των 
τιθέμενων στόχων οικονομικού προϋπολογισμού από τους εποπτεύοντες φορείς και 
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εξειδίκευσης αυτών, καθώς και των στοιχείων που αντλούνται από τις οργανωτικές μονάδες 
της Εταιρείας. 

5. Η διαρκής αύξηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, 
μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης του εύρους των δυνατοτήτων του, της παροχής σύγχρονων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης και της εφαρμογής πολιτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.  

6. Η εποπτεία για την ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν στην 
εκτέλεση των διαδικασιών μισθοδοσίας, στη διεκπεραίωση των ενεργειών οικονομικής 
διαχείρισης, οικονομικού σχεδιασμού, αποτύπωσης οικονομικών/λογιστικών πληροφοριών, 
προϋπολογισμών, αποτελεσμάτων και οικονομικών αναφορών, στη διαχείριση του Κεντρικού 
Ταμείου μετρητών και εισιτηρίων και στη διαχείριση των προστίμων από τους παραβάτες 
βάσει νομοθεσίας.  

7. Η διασφάλιση της έγκαιρης, αποτελεσματικής και διαφανούς διενέργειας και ολοκλήρωσης 
των διαγωνισμών για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες και σύναψης σχετικών 
συμβάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το εγκεκριμένο από τη Διοίκηση 
πρόγραμμα προμηθειών (πρόγραμμα έργων) και ετήσιο προϋπολογισμό, προκειμένου για 
την κάλυψη υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών των οργανωτικών μονάδων. 

8. Η ευθύνη για τη διαχείριση, συντήρηση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών 
συστημάτων και του εξοπλισμού πληροφορικής της Εταιρείας, για την εφαρμογή πολιτικών 
για την ασφάλεια και την πρόσβαση των χρηστών προς αποφυγή κυβερνοεπιθέσεων και μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης 
των χρηστών. 

9. Η τήρηση συστήματος ανεφοδιασμού ειδών για την ορθή κωδικοποίηση, διαχείριση, 
αναπλήρωση αποθεμάτων, παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη και χορήγηση στις οργανωτικές 
μονάδες των απαιτούμενων ειδών για την απρόσκοπτη και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών 
τους. 

10. Ο συντονισμός και η οργάνωση των εργασιών της Κεντρικής Γραμματείας – Πρωτοκόλλου της 
Εταιρείας και η επιμέλεια της εισερχόμενης, εξερχόμενης, εσωτερικής και εμπιστευτικής 
αλληλογραφίας για την έγκαιρη διεκπεραίωσή της. 

11. Η ευθύνη και εποπτεία για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών παροχής διοικητικής 
μέριμνας προς το προσωπικό της Εταιρείας και για τη διαχείριση και συντήρηση του στόλου 
των οδικών οχημάτων και δίκυκλων της Εταιρείας, των εταιρικών μηχανημάτων και των 
οχημάτων γραμμής και έργου. 

12. Η παρακολούθηση της παραγωγικότητας και απόδοσης και η αξιολόγηση των υπαγόμενων 
σε αυτή οργανωτικών μονάδων. 

13. Η μέριμνα για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στους 
κανονισμούς και τις διαδικασίες της Εταιρείας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

14. Η συνεργασία με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, άλλες Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις με 
γνώμονα την επίτευξη των εταιρικών στόχων.  

15. Η μέριμνα για την έκδοση όλων των εγκυκλίων, αποφάσεων (π.χ. για τη σύσταση Επιτροπών 
ή ομάδων εργασίας) και ανακοινώσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Εταιρικής Υποστήριξης. 

16. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της. 
17. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 

Γενική Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
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5.1 Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 

Το Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας είναι υπεύθυνο για την τήρηση του κεντρικού – γενικού 
πρωτοκόλλου της Εταιρείας και τη διαχείριση των εγγράφων από την παραλαβή τους μέχρι τη 
διανομή - διακίνηση (φυσική και ηλεκτρονική) και αρχειοθέτησή τους. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση και διαχείριση της Κεντρικής Γραμματείας - Πρωτοκόλλου της Εταιρείας για την 
εύρυθμη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στη διεκπεραίωση και 
αρχειοθέτηση της εισερχόμενης, εξερχόμενης και εσωτερικής αλληλογραφίας, όπως 
παραλαβή, χαρακτηρισμός, πρωτοκόλληση, καταχώριση, συσχέτιση, ηλεκτρονική 
διεκπεραίωση, παραγωγή αντιγράφων όπου απαιτείται, διανομή, αρχειοθέτηση και φύλαξη 
των εγγράφων. 

2. Η προετοιμασία εισερχόμενης και εσωτερικής αλληλογραφίας (όπου απαιτείται) για 
επισκόπηση και χρέωση ενεργειών από τη Διοίκηση. 

3. Η διαχείριση και τήρηση - φύλαξη ξεχωριστού αρχείου εμπιστευτικού πρωτοκόλλου κατόπιν 
εξουσιοδότησης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και η διανομή των εγγράφων με 
ενυπόγραφη παραλαβή από τους αποδέκτες. 

4. Η καταγραφή παραλαβής τιμολογίων από αναδόχους και η συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Προμηθειών και Ανεφοδιασμού για τη 
δρομολόγησή τους. 

5. Η αναπαραγωγή εγγράφων τευχών διαγωνισμών, η παραλαβή και πρωτοκόλληση φακέλων  
προσφορών, η παράδοσή τους στον αρμόδιο Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού κλπ. 

6. Η προετοιμασία αλληλογραφίας προς διανομή στους αρμόδιους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς αποδέκτες σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. 

7. Η τήρηση ενημερωμένου αρχείου κάθε είδους εγγράφων εταιρικής αλληλογραφίας. 

5.2 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνο για διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των 
υπηρεσιών παροχής διοικητικής μέριμνας στο προσωπικό της Εταιρείας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, οι οποίες κυρίως είναι: 
 Ο συντονισμός και η επίβλεψη παιδικών εξοχών, παιδικών σταθμών και λοιπών παροχών 

προς τους εργαζόμενους (π.χ. δάνεια, κινητά τηλέφωνα κλπ) βάσει της εκάστοτε 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

 Η εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης έναντι 
πάσης φύσεως κινδύνων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και για οποιαδήποτε 
σωματική βλάβη ή και υλική ζημιά μπορεί να προκύψει από την επαγγελματική 
δραστηριότητα της Εταιρείας έναντι τρίτων, την παροχή ομαδικής ασφάλισης ζωής του 
ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης 
υπηρεσιακών οδικών οχημάτων, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία, την ισχύουσα 
συλλογική σύμβαση εργασίας και τις αποφάσεις της Διοίκησης. 

 Η επίβλεψη των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης και προμήθειας ειδών διατροφής που 
παρέχονται προς την Εταιρεία από εξωτερικούς Αναδόχους και η παρακολούθηση και 
διαχείριση των αντίστοιχων συμβάσεων. 
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 Η υλοποίηση της καθαριότητας των διοικητικών χώρων – γραφείων της Εταιρείας και η 
παρακολούθηση και διαχείριση των αντίστοιχων συμβάσεων με εξωτερικούς Αναδόχους. 

 Η παροχή ειδών γραφικής ύλης, αναλωσίμων περιφερειακών υπολογιστών, φωτοτυπικού 
χαρτιού, ειδών ιματισμού, επίπλων γραφείων, καθισμάτων εργασίας κλπ. 

2. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση 
στοιχείων του αντικειμένου του Τμήματος που αφορούν σε όλο το προσωπικό της Εταιρείας, 
προκειμένου για την έκδοση της μισθοδοσίας (π.χ. για παροχές και ασφαλιστικά συμβόλαια 
προσωπικού). 

3. Η επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των απαραίτητων 
στοιχείων (π.χ. αναφορών συμβάντων, δελτίων Αστυνομίας, κοστολόγησης και έκθεσης 
ζημιών τροχαίου υλικού κλπ) για τη σύνταξη των αναγγελιών των περιστατικών, υλικών και 
σωματικών βλαβών, στις αρμόδιες ασφαλιστικές εταιρείες. 

4. Η προετοιμασία του φακέλου για κάθε περιστατικό με τα απαιτούμενα έγγραφα και 
ηλεκτρονική καταχώριση όλων των πληροφοριών – στοιχείων. 

5. Η αποστολή έκθεσης ζημιών και φωτογραφιών στην αρμόδια ασφαλιστική εταιρεία που 
ανήκει το εμπλεκόμενο με το ατύχημα όχημα. 

6. Ο προγραμματισμός αυτοψίας από εμπειρογνώμονες προκειμένου να πιστοποιηθούν οι 
ζημιές των οδικών οχημάτων, εφόσον απαιτείται. 

7. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας αποζημίωσης και είσπραξη αποζημιώσεων για τα 
περιστατικά στο δίκτυο, σε συνεργασία με την αρμόδια ασφαλιστική εταιρεία, την 
Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου και τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, εάν απαιτείται. 

5.3 Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων 

Το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και συντήρηση 
(προγραμματισμός και εκτέλεση) του στόλου των οδικών οχημάτων και δίκυκλων της Εταιρείας, 
των εταιρικών μηχανημάτων και των οχημάτων γραμμής και έργου και για την κατανομή της 
χρήση τους για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς (εργαζομένων, εταιρικών εγγράφων, υλικών κλπ), 
παρέχοντας τη σχετική διοικητική υποστήριξη. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η ευθύνη για τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των οδικών οχημάτων και δίκυκλων 
της Εταιρείας 

2. Η ευθύνη για τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των εταιρικών μηχανημάτων, καθώς 
και όλων των οχημάτων γραμμής και έργου (π.χ. UNIMOG, γερανοφόρα οχήματα κλπ) της 
Εταιρείας 

3. Η τήρηση μητρώου των οδικών οχημάτων, των δίκυκλων και των μηχανημάτων έργου της 
Εταιρείας και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς 
ασφαλείας (ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας, πιστοποίηση κλπ) 

4. Η διαχείριση των οδικών οχημάτων και των δίκυκλων προς διάθεση στις οργανωτικές μονάδες 
για διεκπεραίωση των εργασιών τους, ή προς ανάκληση των ήδη διατιθέμενων οχημάτων, 
μετά από σχετικό αίτημά τους 

5. Η παροχή υπηρεσιών μετακίνησης - μεταφοράς προσωπικού, εγγράφων, υλικών και 
εξοπλισμού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών 

6. Η επίβλεψη των συμβολαίων που σχετίζονται με τα οδικά οχήματα, τα δίκυκλα, τα εταιρικά 
μηχανήματα και τα οχήματα γραμμής και έργου (π.χ. για καύσιμα, αγορές οχημάτων με 
leasing κλπ). 
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7. Η συνεργασία με τις οργανωτικές μονάδες για την προληπτική συντήρηση των οδικών 
οχημάτων, των δίκυκλων, των εταιρικών μηχανημάτων και των οχημάτων γραμμής και έργου, 
καθώς και για την αποκατάσταση των βλαβών και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 
εντύπων. 

8. Η τήρηση αρχείων για συντηρήσεις, επισκευές και γενικά για όλες τις εργασίες που 
υλοποιούνται 

9. Η παρακολούθηση του κόστους των συντηρήσεων, η τήρηση στατιστικών στοιχείων και η 
υποβολή σχετικών αναφορών στην ιεραρχία. 

10. Η παρακολούθηση της κατανάλωσης των καυσίμων των οχημάτων, η τήρηση ιστορικών 
στοιχείων κατανάλωσης και η ανάπτυξη και υποβολή τακτικών αναφορών στην ιεραρχία. 

11. Η κατάρτιση και η έκδοση των βαρδιολογίων και καταστάσεων υπηρεσιών (προϋπολογιστικά 
και απολογιστικά στοιχεία) του υφιστάμενου προσωπικού, η τροποποίηση των βαρδιολογίων 
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, εφόσον απαιτείται. 

 

5.4 Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση όλων των 
θεμάτων που αφορούν τη διοίκηση, οργάνωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της 
Εταιρείας, τη μισθοδοσία και τις παροχές προς αυτό, καθώς και με τη διαρκή επαγρύπνηση για 
την υγεία και ασφάλειά του. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
είναι: 

o Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  
o Τμήμα Μισθοδοσίας 
o Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 
o Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας 
o Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης 

o Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης 
o Τμήμα Διοικητικής Εκπαίδευσης 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η επίβλεψη και ο συντονισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της 
Εταιρείας. 

3. Η αξιολόγηση των προτάσεων κάλυψης των αναγκών της Εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό 
(μετακινήσεις – μετατάξεις – προσλήψεις κλπ) και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς τη 
Διοίκηση για τη διασφάλιση της ορθολογικής ποιοτικής και ποσοτικής στελέχωσης των 
οργανωτικών μονάδων και κατανομής του προσωπικού, την αξιοκρατία και την 
καταλληλότητα για κάθε θέση. 

4. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και ετήσιος προγραμματισμός των προσλήψεων προσωπικού 
και η παρακολούθηση της νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων που αφορούν στο σύστημα 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, περιλαμβάνοντας το σύστημα 
κινητικότητας, προσλήψεων, το ψηφιακό οργανόγραμμα, την κατάρτιση των περιγραμμάτων 
θέσης κλπ για την εκτέλεση σχετικών ενεργειών. 
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5. Ο συντονισμός των εργασιών για την εύρυθμη εκτέλεση των διαδικασιών έκδοσης της 
μισθοδοσίας των εργαζομένων. 

6. Η καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας και συνεχούς επικοινωνίας με το ανθρώπινο δυναμικό 
και τα σωματεία εκπροσώπησης αυτού. 

7. Η διασφάλιση της τήρησης από την Εταιρεία της ισχύουσας νομοθεσίας για την υγεία και 
ασφάλεια των εργαζομένων, η ευθύνη για την ανελλιπή εφαρμογή των υποδείξεων των 
Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η διατύπωση εισηγήσεων για τη βελτίωση 
της ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κρίνεται 
αναγκαίο. 

8. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της 
Εταιρείας.  

9. Η ευθύνη για την υλοποίηση της ψηφιοποίησης όλων των φακέλων των μισθωτών της 
Εταιρείας, στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος  ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων, για τη γρηγορότερη και ευκολότερη πρόσβαση στα 
αρχεία της Εταιρείας, για την εξοικονόμηση φυσικού χώρου αποθήκευσης και την 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. 

10. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

11. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

12. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας, σχετικής με τα παραπάνω, που θα ανατεθεί στη 
Διεύθυνση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

5.4.1 Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο για τον έγκαιρο προγραμματισμό 
των αναγκών της Εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό και την κίνηση - υλοποίηση όλων των 
σχετικών με την κάλυψη αυτών διαδικασιών και τη στελέχωσή της με ικανό και αποτελεσματικό 
ανθρώπινο δυναμικό, τη διαχείριση, εποπτεία και διεκπεραίωση θεμάτων ανθρώπινου 
δυναμικού, τη σύνταξη και διατήρηση όλων των σχετικών εγγράφων και αρχείων και τη συνεχή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσής του.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα διοικητικά και υπηρεσιακά θέματα 
αναφορικά με προσλήψεις, συμβάσεις εργασίας, μετακινήσεις, μετατάξεις, αποχωρήσεις, 
απολύσεις και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και 
οποιουδήποτε σχετικού, με την παρεχόμενη εργασία κάθε εργαζόμενου, θέματος με βάση την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους εταιρικούς κανονισμούς. 

2. Η παρακολούθηση της εργατικής νομοθεσίας και η μέριμνα για την εφαρμογή τυχόν νέων 
διατάξεών της προς διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας και των εργαζομένων. 

3. Η επεξεργασία ρυθμίσεων και διαδικασιών για θέματα απασχόλησης του προσωπικού (πάσης 
φύσεως άδειες προσωπικού, ωράριο, κλπ.).  

4. Η τήρηση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε 
συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). 

5. Η κατανομή και τήρηση του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον 
οργανόγραμμα, η τήρηση και ενημέρωση δυναμολογίου, η εισήγηση για ενδεχόμενες 
μετακινήσεις τους και η τοποθέτησή τους βάσει σχετικών αποφάσεων της Διοίκησης. 
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6. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων για το σύστημα διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, περιλαμβάνοντας το σύστημα κινητικότητας, 
το υποσύστημα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού, το ψηφιακό οργανόγραμμα, την 
κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσης κλπ, για περαιτέρω ενέργειες. 

7. Η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση της κατάστασης των θέσεων στο ψηφιακό οργανόγραμμα του 
συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με κάθε 
πρόσφατη αλλαγή στην Εταιρεία και στη σχετική νομοθεσία – εγκυκλίους. 

8. Η εισήγηση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού 
υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και 
εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων, το Οργανόγραμμα της Εταιρείας, τον Κανονισμό 
Προσωπικού με τη συνεργασία του Τμήματος Μισθοδοσίας και του Τμήματος 
Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων όπου απαιτηθεί. 

9. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης του 
ανθρώπινου δυναμικού από τους εκάστοτε επικεφαλής, η παροχή καθοδήγησης προς τους 
ενδιαφερόμενους κατά την εφαρμογή της και ο χειρισμός περιπτώσεων χαμηλής απόδοσης. 

10. Η διαχείριση και εισήγηση θεμάτων που αφορούν στις προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού, 
σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις των αναγκών των αρμόδιων Προϊστάμενων και Διευθυντών 
και τη σχετική αιτιολόγηση. 

11. Η κατάρτιση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, καθώς και η προετοιμασία 
και υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση σχετικά με τον αναγκαίο ανασχεδιασμό σχετικών 
διαδικασιών. 

12. Η διαχείριση και τήρηση των Ατομικών Φακέλων των εργαζόμενων και η ενημέρωσή τους με 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δικαιολογητικά, αποφάσεις Διοίκησης και λοιπά έγγραφα που 
αφορούν, ενδεικτικά, στα προσόντα, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τις άδειες, τις 
απουσίες - ασθένειες, τις αξιολογήσεις, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις ποινές, τις 
υπηρεσιακές μεταβολές, στη σύμβαση εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις της και γενικά σε 
οτιδήποτε σχετικό με την παρεχόμενη εργασία κάθε εργαζόμενου με βάση την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. 

13. Ο έλεγχος των αιτημάτων προσωπικού για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, για 
αποσπάσεις, διαθέσεις και μετατάξεις σε άλλους φορείς, η προετοιμασία των εισηγήσεων για 
την έγκρισή τους από τη Διοίκηση και η μέριμνα για την έγκαιρη ενημέρωση ικανοποίησης ή 
μη των αιτημάτων.  

14. Η συνεργασία όπου κρίνεται αναγκαίο με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών για την ορθή 
σύνταξη των συμβάσεων εργασίας των νεοπροσληφθέντων, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, 
των φοιτητών που εκπονούν πρακτική άσκηση κλπ και τυχόν τροποποιήσεών τους.  

15. Η μέριμνα για την έγκαιρη απάντηση στα αιτήματα του προσωπικού (όπως για θέματα 
υπηρεσιακών μεταβολών, θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος κλπ). Η έκδοση 
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της υπηρεσιακής κατάστασης και ιδιότητας του ενεργού και 
σε σύνταξη προσωπικού. 

16. Η έγκαιρη υποβολή των καταστάσεων προσωπικού, των βαρδιολογίων  και των αλλαγών 
βαρδιών του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και η ανάρτησή τους στους πίνακες 
ανακοινώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

17. Η έκδοση οδηγιών προς το προσωπικό για κάθε θέμα ανθρώπινου δυναμικού, όπως για το 
ωράριο εργασίας, τις ειδικές άδειες, την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, τις 
άδειες ειδικού σκοπού, συνταξιοδοτήσεις, θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ. 

18. Η παραλαβή από τις οργανωτικές μονάδες όλων των στοιχείων - εγγράφων - παραστατικών 
που αφορούν σε υπηρεσιακά θέματα προσωπικού (όπως ειδικές άδειες, ασθένειες 
αδικαιολόγητες απουσίες, συμμετοχή σε απεργίες - στάσεις εργασίας, πιστοποιητικά 
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αναπηρίας, πειθαρχικές ποινές κλπ), ο έλεγχός τους και η ενημέρωση του Τμήματος 
Μισθοδοσίας στις περιπτώσεις που απαιτηθεί για την ορθή έκδοση της μισθοδοσίας. 

19. Η έγκαιρη αναγγελία των προσλήψεων στον ΟΑΕΔ και στην Επιθεώρηση Εργασίας και των 
αποχωρήσεων του προσωπικού. 

20. Η τήρηση βιβλίου για την “Τροποποίηση ωραρίου και υπερωριών” βάσει της εκάστοτε 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

21. Η έκδοση και διαχείριση των εταιρικών καρτών – ταυτοτήτων του προσωπικού και των καρτών 
μετακινήσεων με τα ΜΜΜ. 

22. Η μέριμνα για την παράδοση όλων των απαιτούμενων εγγράφων στους 
νεοπροσλαμβανόμενους προς ενημέρωσή τους, για την καθοδήγησή τους, για το χώρο 
εργασίας τους, τη χορήγηση του απαραίτητου εξοπλισμού τους, για την εκπαίδευσή τους κλπ. 

23. Η τήρηση, παρακολούθηση και έγκαιρη ενημέρωση/επικαιροποίηση του μητρώου 
ανθρώπινου δυναμικού και του δυναμολογίου της Εταιρείας ανά οργανωτική μονάδα, θέση 
εργασίας, οργανική θέση, ειδικότητα, κλάδο, κατηγορία εκπαίδευσης, προϋπηρεσία εντός και 
εκτός φορέα κλπ. Επιπλέον, η τήρηση πλήρως ενημερωμένου Μητρώου Αδειών (οδήγησης) 
Οδηγών Συρμών, Ελιγμοδηγών, Οδηγών Ηλεκτροδηζελαμαξών και Μηχανοδηγών (για το 
τμήμα «Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» της σιδηροδρομικής υποδομής) σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις εταιρικές διαδικασίες. 

24. Ο προγραμματισμός για την έγκαιρη υλοποίηση των ιατρικών ελέγχων - εξετάσεων των 
υποψηφίων Οδηγών Συρμών όλων των Γραμμών 1, 2, 3 και Τραμ και Μηχανοδηγών για το 
τμήμα «Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» και των κατόχων αδειών οδήγησης και η συνεργασία με 
τους αρμόδιους Ιατρούς για τη χορήγηση των αναγκαίων εγγράφων – πιστοποιητικών  για τη 
χορήγηση της άδειας οδήγησης από τους αρμόδιους φορείς και για την ανανέωσή της όπου 
απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.  

25. Η σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισμού Προσωπικού της Εταιρείας σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

26. Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και τροποποίηση του οργανογράμματος της Εταιρείας βάσει 
οδηγιών του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η ανάπτυξη – σύνταξη και αναθεώρηση των 
περιγραφών θέσεων εργασίας του προσωπικού σε συνεργασία με τις οργανωτικές μονάδες, η 
έκδοσή τους κατόπιν εγκρίσεώς τους από τη Διοίκηση, η τήρηση κωδικοποίησής τους και η 
κοινοποίησή τους στο προσωπικό. 

27. Η συνεργασία με εξωτερικούς ιατρούς για τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων στους 
εργαζόμενους που απουσιάζουν λόγω ασθένειας προς επαλήθευση της απουσίας τους και η 
ενημέρωση των οργανωτικών μονάδων ανάλογα με τα ευρήματα για περαιτέρω ενέργειες. 

28. Η συνεργασία με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας, ώστε να 
εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό, σε περιβάλλον που να 
πληροί τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας. 

29. Η τήρηση φακέλων εργατικών ατυχημάτων και σχετικού καταλόγου βάσει νομοθεσίας. 
30. Η υποστήριξη της εν γένει λειτουργίας του τομέα υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ - ΗΣΑΠ για την παροχή 

ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στους ασφαλισμένους. 

5.4.2 Τμήμα Μισθοδοσίας 

Το Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας που 
απορρέουν από τη νομοθεσία για τη μισθοδοσία, την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση του 
ανθρώπινου δυναμικού. Διασφαλίζει την ορθή και έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας, ενώ 
παράλληλα μεριμνά για την τήρηση όλων των σχετικών με τα παραπάνω εγγράφων και αρχείων.  
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Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η έκδοση της μισθοδοσίας του ανθρώπινου δυναμικού, με γνώμονα τον ορθό υπολογισμό της 
και την έγκαιρη καταβολή της με βάση την κείμενη νομοθεσία, η διαβίβαση των εγκεκριμένων 
μισθοδοτικών καταστάσεων στην Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου και η υλοποίηση των 
απαραίτητων σχετικών εργασιών, σε πλήρη συμφωνία με τις σχετικές διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας και τους κανονισμούς της Εταιρείας. 

2. Ο έλεγχος των εγγράφων που υποβάλλουν οι οργανωτικές μονάδες και χρησιμοποιούνται για 
τον υπολογισμό των αποδοχών του προσωπικού (όπως βαρδιολόγια, καταστάσεις υπηρεσιών, 
αλλαγές βαρδιών, άδειες, ασθένειες κλπ), σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και 
τους κανονισμούς της Εταιρείας. 

3. Η διασφάλιση της κάλυψης όλων των εργοδοτικών υποχρεώσεων, που προβλέπονται από την 
εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, την Επιθεώρηση Εργασίας 
και τον ΟΑΕΔ, αλλά και προς το ΚΕΠΕΚ και την Αστυνομία περί εργατικών ατυχημάτων. 

4. Ο έλεγχος των προκαταβολών, των έκτακτων αμοιβών και κρατήσεων, των δανείων και των 
υπερωριών των εργαζόμενων και η διασφάλιση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων. 

5. Η ευθύνη του υπολογισμού σχετικών ποσών εφάπαξ, αποζημιώσεων και συντάξεων λόγω 
αποχωρήσεων εργαζόμενων. 

6. Η ορθή ένταξη του προσωπικού στις κατηγορίες ασφαλιστικής κάλυψης βάσει της θέσης 
εργασίας και ειδικότητας τους και της νομοθεσίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και την οργανωτική τους μονάδα, καθώς και τη Διεύθυνση Νομικών 
Υποθέσεων εφόσον απαιτηθεί. 

7. Ο έλεγχος και η συμφωνία των ασφαλιστικών ταμείων και συνεργασία με τους αρμόδιους των 
Ασφαλιστικών Ταμείων για θέματα εισφορών, απόδοσης ποσών και ρύθμισης σχετικών 
θεμάτων. 

8. Η τήρηση των αρχείων των εργαζόμενων αναφορικά με τη μισθοδοσία (π.χ. μισθοδοτικές 
καταστάσεις, Α.Π.Δ. κλπ) με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και η τήρηση αρχείων 
νομοθετικών διατάξεων, ρυθμίσεων, αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας που αφορούν στη μισθοδοσία. 

9. Η ευθύνη για την παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα των εργαζομένων για θέματα 
αποδοχών, ασφαλιστικά και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

5.4.3 Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων είναι αρμόδιο για τη θεμελίωση σχέσεων συνεργασίας και τη 
διατήρηση συνεχούς επικοινωνίας με τους εργαζομένους και τα εκάστοτε Σωματεία 
εκπροσώπησης αυτών. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία στο χειρισμό όλων των ζητημάτων, που 
ανακύπτουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διοίκησης και έχοντας ως γνώμονα την επαύξηση 
της ευημερίας των εργαζομένων. Επίσης, διαχειρίζεται όλα τα θέματα που άπτονται του 
πειθαρχικού ελέγχου των εργαζομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διαχείριση και διευθέτηση των αιτημάτων και ζητημάτων που εγείρονται από τους 
εργαζομένους, λειτουργώντας ως ένας δίαυλος απρόσκοπτης επικοινωνίας, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
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2. Η προετοιμασία και η ευθύνη της εκπροσώπησης της Εταιρείας σε διαπραγματεύσεις με τα 
Σωματεία των εργαζομένων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διοίκησης. 

3. Η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις της Διοίκησης, η σύνταξη της εκάστοτε Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων και το 
Τμήμα Μισθοδοσίας. 

4. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εκάστοτε Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε 
συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα.  

5. Η υποστήριξη των εργαζομένων και η συμβολή στην επίλυση προβλημάτων, όπως εργασιακές 
διαφορές και προσωπικά προβλήματα των εργαζομένων. 

6. Η μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης των 
εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, όπου απαιτείται. 

7. Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τη λήψη πρωτοβουλιών 
παροχής κινήτρων στους εργαζομένους. 

8. Η μέριμνα για τη χάραξη πολιτικής πειθαρχικού ελέγχου και η ευθύνη για την 
παρακολούθηση και διαχείριση των πειθαρχικών υποθέσεων του προσωπικού, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στον κανονισμό προσωπικού και σε συνεργασία με όλες τις οργανωτικές 
μονάδες και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.  

9. Η μέριμνα για την εξέλιξη και έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών του πειθαρχικού δικαίου 
για την τήρηση των προβλεπόμενων στον κανονισμό προσωπικού. 

10. Η ενημέρωση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και του Τμήματος 
Μισθοδοσίας σχετικά με κάθε πειθαρχική υπόθεση εργαζομένου. 

5.4.4 Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας 

Το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της 
Εταιρείας βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας 
και Ιατρών Εργασίας και τη σχετική ενημέρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας, 
ώστε η Εταιρεία να ανταποκρίνεται σε όλες τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας). 

2. Η επίβλεψη - παρακολούθηση και πιστοποίηση της εκτέλεσης των συμβάσεων των Ιατρών 
Εργασίας και των Τεχνικών Ασφαλείας. 

3. Ο έλεγχος των προγραμμάτων απασχόλησης - επισκέψεων των Ιατρών Εργασίας και των 
Τεχνικών Ασφαλείας, η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή τους στα αρμόδια ΚΕΠΕΚ της 
Επιθεώρησης Εργασίας και κάθε τροποποίησής τους και η κοινοποίησή τους σε όλες τις 
οργανωτικές μονάδες προς ενημέρωση των εργαζόμενων. 

4. Ο έλεγχος πληρότητας της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και η ενημέρωση 
των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας για τυχόν εκκρεμότητες - συμπληρώσεις. 

5. Η κοινοποίηση των υποδείξεων των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η 
παρακολούθηση υλοποίησής τους από τις οργανωτικές μονάδες. 

6. Η συγκέντρωση αιτημάτων, παραπόνων, ερωτημάτων από τις οργανωτικές μονάδες, τους 
εργαζομένους, το Σωματείο Εργαζομένων και την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των 
Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) της Εταιρείας σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, προς 
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συζήτηση και διευθέτησή τους σε συνεργασία με τη Διοίκηση, τους Τεχνικούς Ασφαλείας και 
τους Ιατρούς Εργασίας κατά περίπτωση. 

7. Η συμμετοχή στις συναντήσεις της Ε.Υ.Α.Ε. με τη Διοίκηση, τους Τεχνικούς Ασφαλείας και 
τους Ιατρούς Εργασίας. 

8. Η έγκαιρη προετοιμασία των απαντήσεων - επιστολών στα Δελτία Ελέγχου των Επιθεωρητών 
των αρμόδιων ΚΕΠΕΚ της Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με κάθε 
αρμόδια οργανωτική μονάδα, τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας. 

9. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης, τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους 
Ιατρούς Εργασίας για την κατάρτιση εσωτερικών και εξωτερικών προγραμμάτων 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας και πρώτων βοηθειών. 

10. Η συνεργασία με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας για τη στατιστική 
επεξεργασία των εργατικών ατυχημάτων.  

11. Η στατιστική επεξεργασία των αναφορών τραυματισμών επιβατών και η υποβολή 
εισηγήσεων για την αντιμετώπιση τυχόν κινδύνων με προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες. 

12. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας, η τήρηση αρχείων νομοθετημάτων, βιβλίων και λοιπών 
σχετικών, με την υγιεινή και ασφάλεια και με τα εργατικά ατυχήματα, εγγράφων. 

13. Η τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων των αναφορών και διερευνήσεων εργατικών 
ατυχημάτων, των εισερχόμενων Δελτίων Ελέγχου των ΚΕΠΕΚ και σχετικών απαντητικών 
επιστολών και η παρακολούθηση εκτέλεσης των απαιτούμενων ενεργειών από τις αρμόδιες 
οργανωτικές μονάδες. 

5.4.5 Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης 

Η Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη και ενίσχυση των 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης 
των κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η Υποδιεύθυνση εισηγείται το ετήσιο 
κοστολογημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
εποπτεύει την υλοποίηση των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων από τα επιμέρους Τμήματά 
της.  

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στην Υποδιεύθυνση είναι: 

o Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης 
o Τμήμα Διοικητικής Εκπαίδευσης 

Είναι αρμόδια για το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών με σκοπό τη δημιουργία 
Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) εφόσον αποφασιστεί από τη Διοίκηση. Επιπλέον, 
έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης 
και της διεξαγωγής των αντίστοιχων ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες 
Έκτακτης Ανάγκης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ), τον Αρχηγό Ομάδας Πυροπροστασίας και 
τους Τεχνικούς Ασφαλείας. 

5.4.5.1 Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης  

Το Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι επιφορτισμένο με το σχεδιασμό, την οργάνωση, την 
υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων τεχνικής εκπαίδευσης για το προσωπικό, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Οδηγών Συρμών (υφιστάμενων και υποψήφιων), των 
Οδηγών Ηλεκτροδηζελαμαξών και των Ελιγμοδηγών, των Υπεύθυνων Σταθμών, των Εκδοτών 
Κομίστρου, του τεχνικού προσωπικού συντήρησης και του προσωπικού των εξωτερικών 
αναδόχων, σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τους εταιρικούς κανονισμούς 
και διαδικασίες και τους κανόνες ασφάλειας. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η μέριμνα για τη διερεύνηση των αναγκών τεχνικής εκπαίδευσης του προσωπικού της ΣΤΑΣΥ 
σε ετήσια βάση και για την εκπόνηση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τους εταιρικούς κανονισμούς και 
διαδικασίες και τους κανόνες ασφάλειας.  

2. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση όλων των διαδικασιών για την 
εκπαίδευση των Μηχανοδηγών (υφιστάμενων και υποψήφιων) για το τμήμα «Δ. Πλακεντίας – 
Αεροδρόμιο» της σιδηροδρομικής υποδομής, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

3. Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων 
τεχνικής εκπαίδευσης και η διαχείριση θεμάτων, που αφορούν στους εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους. 

4. Ο σχεδιασμός του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η εφαρμογή 
αυτού και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης. 

5. Η παροχή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. 

6. Ο προσδιορισμός και η διατύπωση εισήγησης προς την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για το 
κόστος της υλοποίησης των προτεινόμενων προγραμμάτων τεχνικής εκπαίδευσης σε ετήσια 
βάση. 

7. Η οργάνωση και η παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων θεωρητικής και 
πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Οδηγών Συρμών, Ελιγμοδηγών, Οδηγών 
Ηλεκτροδηζελαμαξών και Μηχανοδηγών για τη χορήγηση της άδειας οδήγησης σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 

8. Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση των Σχεδίων 
Έκτακτης Ανάγκης. 

9. Ο προγραμματισμός της διεξαγωγής των ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με τις 
Διευθύνσεις Λειτουργίας, τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου, τις Υπηρεσίες 
Έκτακτης Ανάγκης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ), τον Αρχηγό Ομάδας Πυροπροστασίας 
και τους Τεχνικούς Ασφαλείας. 

10. Ο καθορισμός συστήματος/διαδικασίας επιμόρφωσης για τη διατήρηση της επάρκειας και 
πιστοποίησης της εκπαίδευσης του προσωπικού της Εταιρείας και του προσωπικού των 
Αναδόχων. 

11. Η ευθύνη της τήρησης των απαιτούμενων μητρώων εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων. 
12. Η συνεργασία με όλες τις οργανωτικές μονάδες για τον προγραμματισμό και την οργάνωση 

εκπαιδεύσεων στις οποίες απαιτείται η συνδρομή του αρμόδιου προσωπικού τους ως 
Εκπαιδευτές («εσωτερικοί Εκπαιδευτές»).  

Αρμόδιοι ως «εσωτερικοί Εκπαιδευτές» μπορούν να είναι είτε οι Προϊστάμενοι, είτε 
οποιοσδήποτε εργαζόμενος έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία ή την απαιτούμενη 
«πιστοποίηση» στο αντικείμενο της εκπαίδευσης (π.χ. Εκπαιδευτής Οδηγών Συρμών κλπ). Οι 
«εσωτερικοί Εκπαιδευτές» που δεν υπάγονται στην Υποδιεύθυνση Εκπαίδευση, αλλά σε 
διαφορετική μονάδα και κατέχουν διαφορετική θέση εργασίας, όταν επιλέγονται να 
εκπαιδεύσουν προσωπικό, απασχολούνται ως Εκπαιδευτές προσωρινά και για το χρονικό 
διάστημα το οποίο θα οριστεί και κατόπιν επιστρέφουν στην αρχική θέση εργασίας τους. 

5.4.5.2 Τμήμα Διοικητικής Εκπαίδευσης 

Το Τμήμα Διοικητικής Εκπαίδευσης μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των 
διοικητικών ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της ΣΤΑΣΥ και είναι αρμόδιο για το 
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σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των αντίστοιχων προγραμμάτων 
επιμόρφωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η ευθύνη για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της ΣΤΑΣΥ σε 
θέματα διοίκησης και καλλιέργειας οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) σε ετήσια βάση σε 
συνεργασία με τις όλες τις οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας. 

2. Η μέριμνα για τον εντοπισμό δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, που προσφέρουν επιμόρφωση 
σε θέματα διοίκησης και για τη διενέργεια των σχετικών επαφών.  

3. Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων 
του προσωπικού σε θέματα διοίκησης και η διαχείριση θεμάτων, που αφορούν στους 
εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. 

4. Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση εκπαίδευσης του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες σε 
συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τους Ιατρούς Εργασίας. 

5. Ο σχεδιασμός του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η εφαρμογή 
αυτού και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης. 

6. Η παροχή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, εφόσον απαιτείται. 

7. Ο προσδιορισμός και η διατύπωση εισήγησης προς την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για το 
κόστος της υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα διοίκησης 
σε ετήσια βάση. 

8. Η ευθύνη της τήρησης των απαιτούμενων μητρώων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. 
9. Η συνεργασία με όλες τις οργανωτικές μονάδες για τον προγραμματισμό και την οργάνωση 

εκπαιδεύσεων στις οποίες απαιτείται η συνδρομή του αρμόδιου προσωπικού τους ως 
Εκπαιδευτές («εσωτερικοί Εκπαιδευτές»).  

Αρμόδιοι ως «εσωτερικοί Εκπαιδευτές» μπορούν να είναι είτε οι Προϊστάμενοι, είτε 
οποιοσδήποτε εργαζόμενος έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία ή την απαιτούμενη 
«πιστοποίηση» στο αντικείμενο της εκπαίδευσης. Οι «εσωτερικοί Εκπαιδευτές» που δεν 
υπάγονται στην Υποδιεύθυνση Εκπαίδευση, αλλά σε διαφορετική μονάδα και κατέχουν 
διαφορετική θέση εργασίας, όταν επιλέγονται να εκπαιδεύσουν προσωπικό, απασχολούνται ως 
Εκπαιδευτές προσωρινά και για το χρονικό διάστημα το οποίο θα οριστεί και κατόπιν 
επιστρέφουν στην αρχική θέση εργασίας τους. 

 

5.5 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την ορθή διεκπεραίωση όλων των 
ενεργειών οικονομικής διαχείρισης, οικονομικού σχεδιασμού, αποτύπωσης 
οικονομικών/λογιστικών πληροφοριών, προϋπολογισμών, αποτελεσμάτων και οικονομικών 
αναφορών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι: 

o Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου 
o Τμήμα Ελέγχου Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμών 
o Τμήμα Λογιστικής και Φορολογίας 

o Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ124 Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 85/15.06.2021

o Τμήμα Καταμέτρησης 
o Τμήμα Διαχείρισης Προστίμων 
o Τμήμα Ταμειακού Ελέγχου και Αναφορών  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η οργάνωση, ο συντονισμός, η καθοδήγηση του έργου και η εποπτεία των οργανωτικών 
μονάδων ευθύνης της. 

2. Η ευθύνη για την οικονομική πολιτική και την ορθολογική διαχείριση των πόρων και των 
υποχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ. 

3. Η προετοιμασία, εκτέλεση και παρακολούθηση ετήσιου προϋπολογισμού. 
4. Η προετοιμασία μεσοπρόθεσμων προϋπολογισμών και η παρακολούθηση τήρησης του 

μητρώου δεσμεύσεων. 
5. Ο προσδιορισμός του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και η κοστολόγηση 

δραστηριοτήτων, υποδομών και περιβαλλοντικών δράσεων της Εταιρείας.  
6. Η διαχείριση δανείων και η τοποθέτηση των διαθέσιμων της Εταιρείας. 
7. Η τήρηση των ελληνικών εταιρικών, φορολογικών και ασφαλιστικών 

κανόνων/κωδικών/καλών πρακτικών/ νομοθεσίας. 
8. Η έγκαιρη πραγματοποίηση πληρωμών και εισπράξεων. 
9. Ο οικονομικός έλεγχος των Εκδοτών Εισιτηρίων και η λήψη μέτρων με τη διαπίστωση 

ελλειμμάτων. 
10. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων. 
11. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 

στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την 
έκδοση της μισθοδοσίας. 

12. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση 
και την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

13. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

14. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που θα ανατεθεί στη Διεύθυνση με απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 

5.5.1 Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου 

Η Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου είναι αρμόδια για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης 
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών της Εταιρείας και επένδυσης διαθεσίμων, 
υποστηρίζοντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική 
εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής και το συμφέρον της ΣΤΑΣΥ. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στην Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου είναι: 

o Τμήμα Ελέγχου Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμών 
o Τμήμα Λογιστικής και Φορολογίας 
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5.5.1.1 Τμήμα Ελέγχου Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμών 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Ο έλεγχος δαπανών με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά τους και η εκκαθάριση των δαπανών 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Η έκδοση γραμματίων είσπραξης και χρηματικών ενταλμάτων για τη λογιστικοποίηση των 
εισπράξεων και των διακινήσεων μετρητών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών στις 
συμβάσεις και τη νομοθεσία. 

3. Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 
4. Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των 

εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, 
καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται. 

5. Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του μητρώου αυτών. 
6. Η διαχείριση διαθεσίμων του Μικρού Ταμείου σύμφωνα με την πολιτική και τους 

κανονισμούς της Εταιρείας. 
7. Ο οικονομικός έλεγχος της νομότυπης και ομαλής εκτέλεσης των πάσης φύσης πληρωμών 

λειτουργικών δαπανών και λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
8. Η ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και «ΚΗΜΔΗΣ» και όπου εκάστοτε απαιτηθεί, 

οποιασδήποτε πληρωμής υλοποιείται. 
9. Η τήρηση των αρχείων των εγγράφων που απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα 

φορολογική και εμπορική νομοθεσία και που παράγονται κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
 

5.5.1.2 Τμήμα Λογιστικής και Φορολογίας 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική 
και εμπορική νομοθεσία. 

2. Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 
4308/2014) και γενικά από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία σχετικά με κάθε 
μορφή φόρου (ΦΜΥ, ΦΠΑ κλπ), καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. 

3. Η υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των φορολογικών δηλώσεων. 
4. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για δημοσίευση, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως απαιτείται. 
5. Η πραγματοποίηση των λογιστικών κινήσεων και η εκτέλεση των καθημερινών και περιοδικών 

εργασιών λογιστηρίου, όπως ισοζύγια, ημερολόγια, καθολικά, κλεισίματα περιόδων, 
υπολογισμοί και απόδοση Φ.Π.Α. και άλλων φόρων και κρατήσεων υπέρ τρίτων, έλεγχοι 
τιμολογίων, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, έλεγχοι και απόδοση λογαριασμού έναντι 
έκτακτων ή πάγιων προκαταβολών κλπ. 

6. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας επένδυσης διαθεσίμων. 
7. Η λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων υλικών κατά αξία, των συμβάσεων έργων - 

προμηθειών – υπηρεσιών, των ακινήτων και λοιπού εξοπλισμού παγίων της Εταιρείας. 
8. Ο οικονομικός έλεγχος της νομότυπης και ομαλής εκτέλεσης των πάσης φύσης πληρωμών 

λειτουργικών δαπανών και λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 
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9. Η παρακολούθηση των δαπανών (πάγιες – έκτακτες), ο έλεγχος ως προς τη φορολογική 
εγκυρότητα των υποβαλλόμενων παραστατικών, την ορθή διαχείριση βάσει  της νομοθεσίας 
και των εξουσιοδοτήσεων της Διοίκησης για έγκριση «προμηθειών» που εμπίπτουν στις 
λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας και την εφάπαξ ή σταδιακή εξόφληση συναφών 
τιμολογίων, λογαριασμών κλπ.  

10. Ο λογιστικός έλεγχος της ορθής καταχώρισης στο πληροφοριακό σύστημα των εγγραφών των 
ταμειακών εργασιών του Τμήματος Καταμέτρησης. 

11. Ο έλεγχος της συμφωνίας των εσόδων και δαπανών τόκων με τα προβλεπόμενα από τους 
όρους καταθέσεων/ επενδύσεων σε τραπεζικά προϊόντα ή δανειακές συμβάσεις. 

12. Η τήρηση των υποχρεώσεων για τα χρηματοδοτούμενα έργα (τήρηση λογιστικού 
συστήματος/σχεδίου, τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ανά συγχρηματοδοτούμενη 
πράξη, τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού ανά συγχρηματοδοτούμενη πράξη κλπ), η διαχείριση 
των εκταμιεύσεων από φορείς χρηματοδότησης και η παρακολούθηση των σχετικών 
δαπανών. 

13. Η τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Παγίων, ο υπολογισμός των μηνιαίων αποσβέσεων και 
αναπροσαρμογή των παγίων με βάση τις κυβερνητικές οδηγίες, καθώς και η συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Προμηθειών & Ανεφοδιασμού για την εκτέλεση της διαδικασίας εκποίησης 
περιουσιακών στοιχείων - παγίων. 

14. Η διεκπεραίωση εισπράξεων, πληρωμών (έκδοση επιταγών και σύνταξη επιστολών που 
απαιτούνται προς τις Τράπεζες για την πληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρείας) και 
διατραπεζικής διακίνησης μετρητών και εντολών τοποθέτησης διαθεσίμων της Εταιρείας σε 
τραπεζικά προϊόντα, καθώς και ο έλεγχος συμφωνίας μετρητών και καταθέσεων. 

15. Η διαχείριση διαθεσίμων Μικρού Ταμείου σύμφωνα με την πολιτική και τους κανονισμούς της 
Εταιρείας. 

16. Η κατάρτιση προϋπολογιστικών ταμειακών ροών της Εταιρείας για την εξόφληση των 
υποχρεώσεών της προς τους δικαιούχους (προμηθευτές – προσωπικό – τρίτους) σε 
συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων και η διεκπεραίωσή τους 
κατόπιν σχετικών εγκρίσεων, μέσω έκδοσης επιταγών, πληρωμής με μετρητά και 
πραγματοποίησης εμβασμάτων.  

17. Η τήρηση των αρχείων που απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική και εμπορική 
νομοθεσία και η ανάρτηση στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ οποιασδήποτε πληρωμής 
υλοποιείται. 

5.5.2 Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η κατάρτιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση του ετήσιου προϋπολογισμού (τακτικού 
προϋπολογισμού και επενδύσεων) βάσει των τιθέμενων στόχων οικονομικού 
προϋπολογισμού από τους εποπτεύοντες φορείς και εξειδίκευσης αυτών, καθώς και των 
στοιχείων που αντλούνται από τις οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας, κατόπιν ελέγχου της 
ορθότητας και πληρότητας αυτών. 

2. Η κοινοποίηση του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού και τυχόν αναθεωρήσεων αυτού 
στις οργανωτικές μονάδες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε μίας, προς εφαρμογή τους. 

3. Η έκδοση μηνιαίων - περιοδικών αποτελεσμάτων και η σύγκρισή τους με αντιστοίχους 
προϋπολογισμούς και αποτελέσματα προηγούμενων ετών και τρέχοντος έτους. 

4. Η εκπόνηση αναφορών προόδου λειτουργικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να ληφθούν οι 
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 
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5. Η ευθύνη για τη συστηματική και μεθοδική ανάλυση δαπανών (spend analysis) πάγιες – 
έκτακτες και για όλες τις κατηγορίες προμηθευόμενων της Εταιρείας, ως προς την πορεία του 
προϋπολογισμού και η ανάλυση αποκλίσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διοίκηση. 

6. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου για την κατάρτιση των προϋπολογιστικών 
Ταμειακών Ροών για την εξόφληση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους δικαιούχους.  

7. Η σύνταξη χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών (χρηματικές ροές) και ο έλεγχος των 
αποτελεσμάτων. 

8. Η σύνταξη και η επικαιροποίηση όποτε απαιτηθεί, του οικονομικού σκέλους του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εταιρείας με διάφορα σενάρια: ρεαλιστικό, αισιόδοξο, 
απαισιόδοξο. 

9. Η προετοιμασία αναφορών οικονομικών και λοιπών στοιχείων για την υποβολή τους σε 
διάφορους Φορείς/Αρχές (ΟΑΣΑ, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κλπ). 

10. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών & Ανεφοδιασμού για την έγκριση των δαπανών 
που αιτούνται οι οργανωτικές μονάδες (μέσω των εντύπων σκοπιμότητας). 

11. Η ορθή τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων με την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας 
και η υποβολή περιοδικών αναφορών που αφορούν την τήρηση του Μητρώου προς το 
εποπτεύον Υπουργείο. 

12. Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τις δεσμεύσεις των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού για τις δαπάνες, τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του διατάκτη και 
τυχόν ανακλήσεις ποσών εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας (Ν. 4270/2014, Π.Δ. 80/2016 κλπ) και τις εταιρικές διαδικασίες. 

13. Η καταχώριση και υποβολή στο TAXISNET των υπογεγραμμένων συμβάσεων της Εταιρείας. 
14. Η υποβολή όλων των περιοδικών αναφορών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
15. Η συλλογή δεδομένων εισπράξεων κομίστρου μέσω του Κέντρου Διαχείρισης Φορέα του 

ΟΑΣΑ και η συμφωνία με λογαριασμούς λογιστικής.  

5.5.3 Τμήμα Καταμέτρησης 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διαφύλαξη και η διαχείριση του Κεντρικού Ταμείου μετρητών και εισιτηρίων (safe room) 
σύμφωνα με την πολιτική, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Εταιρείας.  

2. Η συλλογή κομίστρου και η ορθή καταμέτρηση και απόδοση των χρημάτων των ταμείων των 
εκδοτικών μηχανημάτων και των εκδοτηρίων. 

3. Ο έλεγχος των αποθεμάτων και η εκτέλεση παραγγελιών στον ΟΑΣΑ για ρολά εισιτηρίων και 
κάρτες. 

4. Η παρακολούθηση των αυτόματων πωλητών εισιτηρίων (ATIMS) και η τροφοδοσία τους με 
μετρητά και εισιτήρια.  

5. Ο εφοδιασμός των σταθμών και των εκδοτηρίων με ρολά εισιτηρίων, κάρτες, μετρητά και 
αναλώσιμα για τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου.  

6. Η συσκευασία των κερμάτων και χαρτονομισμάτων, προκειμένου να αποσταλούν στις 
Τράπεζες, με επισύναψη σχετικού πρωτοκόλλου καταμέτρησης. 

7. H σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων/παραστατικών κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας, 
συλλογής και καταμέτρησης κομίστρου και η παράδοση αυτών στο Τμήμα Ταμειακού Ελέγχου 
και Αναφορών. 
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8. Η διαχείριση των παρακρατήσεων στα Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Κομίστρου μετά την 
παραλαβή του αιτήματος του παραπονούμενου, τη διερεύνησή του και επικοινωνία με τον 
παραπονούμενο σε συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών και η απόδοση των 
χρημάτων, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Επιβατών. 

9. Η κατάρτιση - έκδοση των βαρδιολογίων του υφιστάμενου προσωπικού και η τροποποίησή 
τους (αλλαγές βαρδιών) λόγω εκτάκτων θεμάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Η υποβολή 
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των προαναφερθέντων εγγράφων, των 
εγκεκριμένων εντύπων αδειών και λοιπών εγγράφων – παραστατικών που απαιτούνται και 
αφορούν σε υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού, στην έκδοση της μισθοδοσίας (όπως 
απουσίες, ασθένειες, βεβαιώσεις κλπ) και σε ενημερώσεις εξωτερικών φορέων (π.χ. 
Επιθεώρηση Εργασίας). 

10. Η τήρηση αρχείων των εγγράφων που απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

5.5.4 Τμήμα Διαχείρισης Προστίμων 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παραλαβή και καταχώρηση στο λογισμικό σύστημα των Πράξεων Βεβαίωσης Παράβασης 
και Επιβολής Προστίμου για την παρακολούθηση της αποπληρωμής τους. 

2. Η παραλαβή και καταχώρηση στο λογισμικό σύστημα των Αιτημάτων Ακύρωσης Προστίμων 
και των αποτελεσμάτων αυτών και η ενημέρωση των επιβατών για την εξέλιξη των αιτημάτων. 

3. Η παραλαβή και προώθηση των αιτημάτων των επιβατών για διαγραφή των διαβιβασθέντων 
στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προστίμων, η σχετική ενημέρωση των επιβατών και ολοκλήρωση 
της διαδικασίας διαγραφής. 

4. Η είσπραξη προστίμων και η παρακολούθηση των εισπράξεων μέσω των αρμόδιων 
εξωτερικών φορέων (Δ.Ο.Υ., ΕΛΤΑ, Τράπεζα) και του Κεντρικού Ταμείου σε συνεργασία με το 
Τμήμα Λογιστικής και Φορολογίας. 

5. Η επικοινωνία με την ΑΑΔΕ για τη διάθεση των απαιτούμενων ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. των επιβατών, 
οι οποίοι έχουν καταληφθεί ως παραβάτες και τα επιβληθέντα σε αυτούς πρόστιμα 
παραμένουν ανεξόφλητα. 

6. Η αποστολή των ανεξόφλητων προστίμων στις αρμόδιες ΔΟΥ για βεβαίωση και είσπραξη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

7. Η τήρηση αρχείων των εγγράφων που απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

5.5.5 Τμήμα Ταμειακού Ελέγχου και Αναφορών 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η επεξεργασία στοιχείων των πωλήσεων - ακυρώσεων εισιτηρίων - καρτών σε μηνιαία βάση 
προς υποβολή αναφορών στον ΟΑΣΑ. 

2. Η πραγματοποίηση της καθημερινής συμφωνίας του υπολοίπου του Κεντρικού Ταμείου σε 
συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου.  

3. Η σύνταξη των ταμειακών παραστατικών (γραμμάτια είσπραξης - εντάλματα πληρωμής) για 
πωλήσεις εισιτηρίων, τοποθετήσεις χρημάτων σε εκδοτικά μηχανήματα, καταθέσεις σε 
Τράπεζες, είσπραξη εσόδων κλπ. 

4. Η καταχώριση των απαιτούμενων εγγραφών των ταμειακών εργασιών στο λογισμικό 
σύστημα. 
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5. Η σύνταξη της ημερήσιας ταμειακής κατάστασης (daily) για το σύνολο των συναλλαγών της 
καταμέτρησης και την αποτύπωση της κατάστασης του Κεντρικού Ταμείου (π.χ. συνολικές 
εισπράξεις και αποδόσεις εκδοτών, καταμετρήσεις των κυτίων χαρτονομισμάτων και 
κερμάτων, ελλείμματα και πλεονάσματα Εκδοτών Εισιτηρίων, αγορές κερμάτων προς 
εξυπηρέτηση εκδοτηρίων και ΑΜΕΚ, εισπράξεις από πρόστιμα κλπ). 

6. Η ταυτοποίηση αναφορών με φυσική απογραφή των Αυτόματων Μηχανημάτων Έκδοσης 
Κομίστρου από το Τμήμα Καταμέτρησης και η «συμφωνία» και το «κλείσιμο» των Αυτόματων 
Μηχανημάτων Έκδοσης Κομίστρου με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων και  την 
Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου. 

7. Η καθημερινή παρακολούθηση απόδοσης εισπράξεων από τις συσκευές επαναφόρτισης ΤΕΕ-
ΤΕΚ και η «συμφωνία» και το «κλείσιμο» των ΤΕΕ-ΤΕΚ με το Τμήμα Προϋπολογισμού και 
Αποτελεσμάτων και  την Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου. 

8. Η καθημερινή συμφωνία κατάθεσης μετρητών με την Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου και το 
Τμήμα Καταμέτρησης. 

9. Η καθημερινή παρακολούθηση και «συμφωνία» της αποθήκης κερμάτων του Τμήματος 
Καταμέτρησης. 

10. Η ευθύνη για τον τακτικό ταμειακό έλεγχο των Εκδοτών Εισιτηρίων. 
11. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων ελέγχων και των αντίστοιχων, ανά έλεγχο, ομάδων. 
12. Η συνεργασία με το Τμήμα Έκδοσης Κομίστρου για τη διενέργεια των ταμειακών ελέγχων 

σύμφωνα με τα προγράμματα βαρδιών των Εκδοτών Εισιτηρίων. 
13. Η συνεργασία με το Τμήμα Καταμέτρησης για τις χρεώσεις και αποδόσεις των «ελεγχόμενων» 

Εκδοτών Εισιτηρίων. 
14. Η μέριμνα για την ομαλή προσωρινή αντικατάσταση του «ελεγχόμενου» Εκδότη Εισιτηρίων 

από μέλος της ομάδας ελέγχου, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ορθή 
λειτουργία του εκδοτηρίου. 

15. Η άμεση ενημέρωση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών για τυχόν προβλήματα που 
εντοπίζονται κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, για την εκ μέρους του λήψη μέτρων 
αντιμετώπισής τους (π.χ. πειθαρχικός έλεγχος, τακτοποίηση ελλειμμάτων, ενημέρωση της 
ιεραρχίας και των προϊσταμένων των εμπλεκόμενων οργανωτικών μονάδων κλπ) ή και για 
άλλα θέματα που χρήζουν προσοχής. 

16. Η συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων - εντύπων που προβλέπονται κατά τη διενέργεια 
των ταμειακών ελέγχων και η έγγραφη υποβολή αναφορών για τα «ευρήματα» που 
προκύπτουν ανά έλεγχο προς τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών για περαιτέρω ενέργειες 
από πλευράς του. 

17. Η χορήγηση στο Τμήμα Μισθοδοσίας των στοιχείων - εγγράφων που απαιτούνται για την 
έκδοση της μισθοδοσίας των «ελεγχόμενων» Εκδοτών Εισιτηρίων σε περιπτώσεις 
διαπίστωσης παραπτωμάτων και η ενημέρωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. 

18. Η υποβολή εισηγήσεων/προτάσεων για θέματα που άπτονται των εργασιών του Τμήματος. 
19. Η τήρηση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία και τις διαδικασίες φυσικών και ηλεκτρονικών 

αρχείων. 
 

5.6 Διεύθυνση Προμηθειών και Ανεφοδιασμού 
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Ανεφοδιασμού είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση των 
προμηθειών της ΣΤΑΣΥ σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και με την 
υλοποίηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα προμηθευόμενα υλικά. Για το 
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σκοπό αυτό μεριμνά για την άρτια διεκπεραίωση των διαδικασιών προετοιμασίας και διεξαγωγής 
των διαγωνισμών, αξιοποιεί κατάλληλες διαπραγματευτικές τεχνικές και εργαλεία, που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αναπτύσσει εποικοδομητικές σχέσεις τόσο εσωτερικά 
στη ΣΤΑΣΥ όσο και με τους προμηθευτές και επικεντρώνεται στον εντοπισμό ευκαιριών 
βελτίωσης της διαχείρισης των προμηθειών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Προμηθειών και Ανεφοδιασμού είναι: 

o Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προμηθειών 
o Τμήμα Προμήθειας Ανταλλακτικών/Εξοπλισμού  
o Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών 
o Τμήμα Λοιπών Προμηθειών και Έργων 
o Τμήμα Παρακολούθησης Πιστοποιήσεων και Πληρωμών 
o Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού 

o Τμήμα Ανεφοδιασμού Πειραιά 
o Τμήμα Ανεφοδιασμού Σεπολίων 
o Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελληνικού 
o Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελαιώνα 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και διαφανούς συστήματος διαγωνισμών και 
συμβάσεων, τηρώντας τα οριζόμενα στη νομοθεσία και στους κανονισμούς και διαδικασίες 
της Εταιρείας. 

2. Η εισήγηση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών (πρόγραμμα έργων) της ΣΤΑΣΥ. 
3. Η ευθύνη για την τήρηση εφαρμογής του εγκεκριμένου από τη Διοίκηση προγράμματος έργων 

(προμηθειών) και του αντίστοιχου προϋπολογισμού. 
4. Η ευθύνη για την ομαδοποίηση των αιτημάτων των οργανωτικών μονάδων ανά κωδικό 

αγαθών, υπηρεσιών, μελετών, έργων και την επιλογή των διαγωνιστικών διαδικασιών βάσει 
νομοθεσίας, με αποφυγή τυχόν κατατμήσεων προμήθειας ομοίων ή ομοειδών κατηγοριών 
αγαθών ή υπηρεσιών. 

5. Η ευθύνη για την έγκαιρη, αποτελεσματική και διαφανή διενέργεια και ολοκλήρωση των 
διαγωνισμών για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες και σύναψη σχετικών συμβάσεων 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το εγκεκριμένο από τη Διοίκηση πρόγραμμα 
προμηθειών (πρόγραμμα έργων) και ετήσιο προϋπολογισμό. 

6. Η μέριμνα για τη διασφάλιση στις οργανωτικές μονάδες και την έγκαιρη ανάθεση των υπό 
προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων, εξοπλισμού κλπ και κάθε άλλου αιτήματος παροχής 
υπηρεσιών, επισκευών κλπ, προκειμένου για την κάλυψη υπηρεσιακών και λειτουργικών 
αναγκών τους. 

7. Η μέριμνα για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών προμηθειών που δεν έχουν προβλεφθεί στον 
ετήσιο προγραμματισμό.  

8. Η διασφάλιση της εκτέλεσης των συμβάσεων σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και η εποπτεία της εξέλιξης τους σε 
συνεργασία με τα αρμόδια για την παρακολούθηση υλοποίησης όργανα και την 
Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου. 

9. Η συνεργασία με το Τμήμα Χρηματοδοτήσεων για την υποστήριξη της ωριμότητας και της 
κανονικότητας χρηματοδοτούμενων πράξεων για την εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων 
από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς και για την εξέλιξη και ολοκλήρωση των πράξεων. 
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10. Η ευθύνη για την ανάπτυξη και συντήρηση του συστήματος κωδικοποίησης ανταλλακτικών 
και λοιπών ειδών, η τήρηση και έγκαιρη αναπλήρωση αποθεμάτων ασφαλείας και η τήρηση 
σχετικών αρχείων. 

11. Η διαχείριση, παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη και χορήγηση στις οργανωτικές μονάδες των 
απαιτούμενων ειδών για την απρόσκοπτη και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών τους. 

12. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

13. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 
στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την έκδοση 
της μισθοδοσίας. 

14. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

15. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

16. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που θα ανατεθεί στη Διεύθυνση με απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 

5.6.1 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προμηθειών 

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προμηθειών είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του ετήσιου 
προγράμματος και προϋπολογισμού προμηθειών της Εταιρείας, τη συστηματική και μεθοδική 
ανάλυση δαπανών και την παροχή υποστήριξης στα Τμήματα της Διεύθυνσης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στη Διοίκηση του ετήσιου προγράμματος 
προμηθειών της Εταιρείας σε συνεργασία με όλες τις οργανωτικές μονάδες. 

2. Η συνεργασία με όλες τις οργανωτικές μονάδες για την έγκαιρη υποβολή των εντύπων 
σκοπιμότητας βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος προμηθειών και προϋπολογισμού. 

3. Ο καταμερισμός – χρέωση των εντύπων σκοπιμότητας στα αρμόδια Τμήματα Προμηθειών για 
περαιτέρω ενέργειες. 

4. Η ευθύνη για τη διαμόρφωση ενιαίας κωδικοποίησης προμηθευομένων ειδών, η 
ομαδοποίηση των αιτημάτων των οργανωτικών μονάδων ανά κωδικό αγαθών, υπηρεσιών, 
μελετών, έργων κατά το «Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (cpv)» του νόμου 4412/16 
όπως ισχύει και η επιλογή των διαγωνιστικών διαδικασιών βάσει νομοθεσίας σε συνεργασία, 
κυρίως, με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης και τη Διεύθυνση Νομικών 
Υπηρεσιών. 

5. Η παρακολούθηση της πορείας του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο προγράμματος 
και του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού 
και Αποτελεσμάτων και για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί στον 
ετήσιο προγραμματισμό. 

6. Η διατύπωση προτάσεων για τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των προμηθειών στην 
Εταιρεία και την αξιοποίηση τους πλήρους φάσματος των πρακτικών και μεθοδολογιών για τις 
δημόσιες συμβάσεις που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

7. Η επαγρύπνηση για τη διαμόρφωση των τιμών στις βασικές κατηγορίες προμηθευομένων της 
Εταιρείας. 
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8. Η παροχή διοικητικής υποστήριξης στα Τμήματα της Διεύθυνσης για την ταχύτερη και 
πληρέστερη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τους. 

9. Η ανάρτηση – δημοσίευση, βάσει νομοθεσίας, των απαιτούμενων εγγράφων των 
διαγωνισμών και των συμβάσεων (π.χ. στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ κλπ). 

10. Η δημιουργία και συντήρηση συστήματος αξιολόγησης προμηθευτών, βασιζόμενου σε 
μετρήσιμους δείκτες απόδοσης, για την τήρηση μητρώου προμηθευτών (εγκεκριμένων και μη) 
για τη ΣΤΑΣΥ.  

11. Η σύνταξη αναφορών για την εξέλιξη υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος προμηθειών και 
των διαγωνισμών. 

12. Η ανασκόπηση των διαδικασιών προμηθειών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και τη 
Νομική Υπηρεσία και η μέριμνα για την αναθεώρησή τους και τη σύνταξη αντίστοιχων 
οδηγιών εργασίας όπου απαιτείται σε συνεργασία με το Τμήμα Εταιρικών Διαδικασιών και 
Κανονισμών. 

13. Η συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διοικητικής 
Πληροφόρησης για τη δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών μέτρησης της απόδοσης των 
διαδικασιών προμηθειών. 
 

5.6.2 Τμήματα: α) Προμήθειας Ανταλλακτικών/Εξοπλισμού, β) Προμήθειας Υπηρεσιών 
και γ) Λοιπών Προμηθειών και Έργων 

Τα Τμήματα: Προμήθειας Ανταλλακτικών/Εξοπλισμού, Προμήθειας Υπηρεσιών και Λοιπών 
Προμηθειών και Έργων είναι επιφορτισμένα με το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση 
όλου του κύκλου διαγωνισμών των εκάστοτε κατηγοριών προμηθευομένων – συμβάσεων (για 
τεχνικά έργα, μελέτες, προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών), από τη διατύπωση αναγκών 
από τις οργανωτικές μονάδες της ΣΤΑΣΥ μέχρι την ολοκλήρωση των συμβάσεων ανάθεσης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα των Τμημάτων είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η ευθύνη για τον καθορισμό της στρατηγικής για την επιλογή προμηθευτών και τα σχετικά 
κριτήρια ανάθεσης. 

2. Η μέριμνα για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας και την 
ανεύρεση δεδομένων κόστους. 

3. Η φροντίδα για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση αιτήσεων προμήθειας και 
εντολών αγοράς προς εξυπηρέτηση των αναγκών των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας. 

4. Η άμεση συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων για τον καταμερισμό 
του προϋπολογισμού, την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης των 
απαιτούμενων δαπανών, για τυχόν ανάκληση ποσών ή μεταφορά ανεκτέλεστων ποσών κλπ. 

5. Η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση των προμηθειών υλικών/υπηρεσιών, που 
συνίσταται στην κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες κάθε 
φορά οργανωτικές μονάδες της ΣΤΑΣΥ, τη σύνταξη των αντίστοιχων τευχών της διακήρυξης, 
των σχεδίων των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων, που σχετίζονται με τη συγκρότηση 
των κατά περίπτωση απαιτούμενων Επιτροπών. 

6. Η μέριμνα για τη δημοσίευση των τευχών διακήρυξης και την έγκαιρη, αποτελεσματική και 
διαφανή διεξαγωγή των διαγωνισμών, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη 
λειτουργία της Εταιρείας. 

7. Η μέριμνα για την υπογραφή των συμβάσεων ανάθεσης προμηθειών. 
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8. Η συνεργασία με τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων των 
συμβάσεων, για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών τους, για τη 
λήψη μέτρων σε περίπτωση παραβίασης των όρων, για τυχόν ανάγκη τροποποίησής τους, για 
την έγκαιρη διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών είτε για να ανανεωθούν -  
παραταθούν (βάσει των συμβατικών όρων), είτε για να συναφθούν νέες σχετικές συμβάσεις 
εφόσον απαιτούνται για τη λειτουργία της Εταιρείας κλπ (π.χ. επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 
που αφορούν σε θέματα ασφάλειας – φύλαξης, καθαριότητας κλπ). 

9. Η συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και Αρχές για θέματα ελέγχου ή και έγκρισης στοιχείων 
– εγγράφων που αφορούν σε διαγωνισμούς και συμβάσεις (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο). 

10. Η συνεχής επαγρύπνηση για αξιοποίηση ευκαιριών για ενοποίηση προμηθειών, για 
προμήθεια υλικών/υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών διαγωνισμών και για ανάπτυξη 
εποικοδομητικών σχέσεων με τους προμηθευτές. 

11. Η συγκρότηση και τήρηση φακέλων συμβάσεων, στους οποίους ενσωματώνονται όλα τα 
στοιχεία και έγγραφα για την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης 
σύμβασης σχετικής με κάθε προμήθεια και διαγωνιστική διαδικασία και η ευθύνη για την 
πληρότητα αυτών.  

5.6.3 Τμήμα Παρακολούθησης Πιστοποιήσεων και Πληρωμών 

Το Τμήμα Παρακολούθησης Πιστοποιήσεων και Πληρωμών είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο 
και  την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων από την καταχώρηση 
στο ΟΠΣ του αιτήματος για τη διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης 
και την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου.  

Συνεργάζεται με τα Τμήματα «Προμηθειών», το Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων 
καθώς και τα αρμόδια για την εκτέλεση των συμβάσεων όργανα (π.χ. Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων), για τον έλεγχο για την τήρηση των αντίστοιχων 
προϋπολογισμών, την ενημέρωση του ΟΠΣ και του Μητρώου Δεσμεύσεων και τέλος για τον 
έλεγχο και τη διαβίβαση στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των απαιτούμενων 
εγγράφων και παραστατικών, με σκοπό την έγκαιρη διεκπεραίωση των πληρωμών των 
προμηθευτών/αναδόχων.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παραλαβή των Εντύπων Σκοπιμότητας, μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης  
εγγράφων και καταχώρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων στο ΟΠΣ της ΣΤΑΣΥ (κωδικοί, 
αριθμός γενικής λογιστικής, προϋπολογισμός, κέντρα κόστους κλπ). Σημειώνεται ότι ειδικά για 
τα Έντυπα Σκοπιμότητας που αφορούν την προμήθεια κωδικοποιημένων υλικών η ενημέρωση 
του ΟΠΣ γίνεται από την Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού.  

2. Η αποστολή των Εντύπων Σκοπιμότητας και ενημερωτικής αναφοράς (excel) με τεκμηρίωση 
για τον καταμερισμό των δαπανών στα έτη στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων 

3. Η παραλαβή από το Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων όλων των αποφάσεων 
αναλήψεων υποχρέωσης και προώθηση αυτών στους χειριστές των διαγωνισμών, ώστε να 
ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. 

4. Η συνεργασία με τους χειριστές των διαγωνισμών για την πιθανή ημερομηνία έναρξης 
εκτέλεσης της Σύμβασης και την διάρκεια της, ώστε να γίνει σωστός καταμερισμός του 
προϋπολογισμού σε ετήσια βάση και να προωθηθούν τα αντίστοιχα αιτήματα για την έγκριση 
αποφάσεων ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.  
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5. Μετά τις κατακυρώσεις των Διαγωνισμών, οι αλλαγές-τροποποιήσεις των αναλήψεων και των 
πολυετιών σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας (Συμβατικό 
Τίμημα, ημερομηνία έναρξης, τελικός καταμερισμός δαπανών ανά έτος). 

6. Η τήρηση του Βιβλίου Μητρώου Δεσμεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία 
Συμβάσεων – Αναθέσεων (αριθμός Πρωτόκολλου, ημερομηνία πρωτόκολλου, Ημερομηνία 
ανάρτησης σε ΚΗΜΔΗΣ και Διαύγεια) σε ετήσια βάση 

7. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση παραλαβής όλων των απαιτούμενων πρωτοκόλλων και 
συνοδευτικών παραστατικών για την έγκαιρη πληρωμή των Αναδόχων – Προμηθευτών σε 
συνεργασία με το αρμόδιο για την εκτέλεση της σύμβασης όργανο (π.χ. Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων), πριν την προώθησή τους στην Υποδιεύθυνση 
Λογιστηρίου. 

8. Η διεκπεραίωση των παραλαβών του συμβατικού αντικειμένου στο ΟΠΣ.  
9. Η ενημέρωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων για το ακριβές συμβατικό 

τίμημα κατά την εξέλιξη των αναθέσεων – συμβάσεων, ώστε να προβεί στην ανατροπή-
ανάκληση μέρους της αρχικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης εάν απαιτηθεί. 

10. Η προετοιμασία των ανακλήσεων και της μεταφοράς των ανεκτέλεστων ανά υπόθεση στο 
τέλος κάθε έτους και επικοινωνία – ενημέρωση των προμηθευτών/αναδόχων σχετικά με την 
τιμολόγηση των προμηθειών – παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όποιες έχουν ανάληψη στο τρέχον 
έτος.  

11. Η συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων για τη μεταφορά στο 
επόμενο έτος των MR, τα όποια δεν εκτελέστηκαν κατά το προηγούμενο έτος. 

12.  Η προετοιμασία και επιστροφή εγγυητικών επιστολών Συμμετοχής και Προκαταβολής, Καλής 
Εκτέλεσης και Καλής Λειτουργίας στους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς και στους 
προμηθευτές/αναδόχους και η τήρηση σχετικού αρχείου. 

13. Η προετοιμασία περιοδικών και έκτακτων αναφορών για την εξέλιξη των συμβάσεων προς 
ενημέρωση της Διοίκησης.   

5.6.4 Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού 

Η Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού είναι επιφορτισμένη με την οργάνωση και διαχείριση  της 
Κεντρικής  Αποθήκης της Εταιρείας και την επίβλεψη και τήρηση όλων των διαδικασιών, 
ενεργειών και ελέγχων που απαιτούνται για τη σωστή διευθέτηση, τακτοποίηση, φύλαξη, 
ασφάλεια και διακίνηση όλων των υλικών/προϊόντων που φυλάσσονται και διακινούνται στην 
Αποθήκη. Επίσης, φέρει την ευθύνη για την έγκαιρη παραγγελία των κωδικοποιημένων ειδών και 
αναπλήρωση αποθεμάτων για την άμεση κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών 
όλων των οργανωτικών μονάδων. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στην Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού είναι: 

o Τμήμα Ανεφοδιασμού Πειραιά 
o Τμήμα Ανεφοδιασμού Σεπολίων 
o Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελληνικού 
o Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελαιώνα 

5.6.4.1 Τμήματα Ανεφοδιασμού: α) Πειραιά, β) Σεπολίων, γ) Ελληνικού και δ) Ελαιώνα 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα των Τμημάτων Ανεφοδιασμού είναι 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής:  

1. Η διαχείριση και οργάνωση της Αποθήκης αρμοδιότητας κάθε Τμήματος. 
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2. Η ανάπτυξη και συντήρηση του συστήματος κωδικοποίησης ανταλλακτικών και λοιπών ειδών 
και συστήματος αποθήκευσης και η τήρηση αρχείων. 

3. Το «άνοιγμα» κωδικών νέων ειδών με τη συνδρομή των αρμόδιων οργανωτικών μονάδων. 
4. Η διαμόρφωση των ορίων των αποθεμάτων ασφαλείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

οργανωτικές μονάδες. 
5. Η παρακολούθηση του καθορισμένου μέγιστου και ελάχιστου ύψους των αποθεμάτων και 

ορίου αναπαραγγελίας προς έγκαιρη αναπλήρωσή τους, για την απρόσκοπτη εκτέλεση των 
εργασιών των οργανωτικών μονάδων. 

6. Η συνεργασία με τα Τμήματα Προμηθειών για τα αιτήματα προμήθειας των κωδικοποιημένων 
ειδών, τις παραγγελίες - αναθέσεις, τις παραλαβές και πιστοποιήσεις, τις τιμολογήσεις κλπ. 

7. Η ποσοτική παραλαβή, αποθήκευση και φύλαξη ειδών σε κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις 
και με κατάλληλο τρόπο. 

8. Η διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος κεντρικής αποθήκευσης και η καταχώρηση των 
απαιτούμενων στοιχείων των παραλαβών ανά είδος. 

9. Ο έλεγχος της συμφωνίας των παραστατικών διακίνησης με τις προδιαγραφές και τους όρους 
των σχετικών συμβάσεων - εντολών ανάθεσης κατ’ είδος και ποσότητα. 

10. Η έγκαιρη χορήγηση και η διανομή των ειδών στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες. 
11. Η συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων Ανεφοδιασμού για κάλυψη των αναγκών των 

οργανωτικών μονάδων σε κοινούς κωδικούς ειδών. 
12. Η κατάλληλη αποθήκευση, οργάνωση και φύλαξη των εύφλεκτων υλικών και των φιαλών 

αερίων ή φιαλών υπό πίεση. 
13. Η οργάνωση και η διενέργεια της ετήσιας τακτικής φυσικής απογραφής σε συνεργασία με την 

Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου και την Επιτροπή Απογραφής. 
14. Η διενέργεια έκτακτης ή/ και περιοδικής φυσικής απογραφής ανά τομέα ή χώρο. 
15. Η ευθύνη για την ορθή και ασφαλή χρήση των μηχανημάτων και του γενικότερου εξοπλισμού 

που χρησιμοποιείται για τη διεκπεραίωση των εργασιών της Αποθήκης.  
16. Η διαλογή του επιστρεφόμενου υλικού για επισκευή ή εκποίηση (π.χ. καταστροφή του 

άχρηστου) 
17. Η διακίνηση των επισκευάσιμων υλικών προς το κατάλληλο «επισκευαστικό κέντρο» (εντός 

και εκτός Εταιρείας). 
18. Η συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων για τη μεταφορά ειδών εφόσον 

απαιτηθεί. 
19. Η μέριμνα για την επίγνωση και τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία περί υγείας 

και ασφαλείας της εργασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών και των υποδείξεων των 
Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας και η ευθύνη για τη λήψη και εγκατάσταση 
όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας στους χώρους αποθήκευσης και 
εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. 

20. Η συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για την τακτική συντήρηση, επισκευή και καλή 
λειτουργία, ή και πιστοποίηση όπου απαιτείται, των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων - 
εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες. 

 

5.7 Διεύθυνση Πληροφορικής 
Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι επιφορτισμένη με τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη 
συντήρηση, την αναβάθμιση και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και του 
εξοπλισμού πληροφορικής/τεχνολογίας της Εταιρείας, (εξαιρουμένων των συστημάτων 
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λειτουργίας του σιδηροδρομικού – τροχιοδρομικού δικτύου), με τη διασφάλιση της εφαρμογής 
των πολιτικών για την ασφάλεια και την πρόσβαση των χρηστών προς αποφυγή 
κυβερνοεπιθέσεων και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, καθώς και με τη διασφάλιση της 
παροχής τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης των χρηστών. 

Οι οργανωτικές μονάδες που αναφέρονται στη Διεύθυνση Πληροφορικής είναι: 

o Τμήμα Επιχειρησιακού Λογισμικού 
o Τμήμα Δικτύων & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 
o Τμήμα Υποδομών & Υποστήριξης Χρηστών 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του έργου των οργανωτικών μονάδων 
ευθύνης της. 

2. Η ευθύνη της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας και συντήρησης των πληροφοριακών 
συστημάτων και του εξοπλισμού πληροφορικής/τεχνολογίας για την απρόσκοπτη εκτέλεση 
των επιχειρησιακών λειτουργιών της Εταιρείας. 

3. Η ευθύνη της κατάρτισης πολιτικών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, πρόσβασης 
στο διαδίκτυο και αποθήκευσης και ανάκτησης των ψηφιακών δεδομένων της Εταιρείας. 

4. Η μέριμνα για τον προσδιορισμό, την ιεράρχηση και την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας 
σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό και υπηρεσίες πληροφορικής/τεχνολογίας. 

5. Η επαγρύπνηση για την παρακολούθηση και την υιοθέτηση των διεθνών εξελίξεων και 
βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας, προκειμένου για τη 
συνεχή βελτίωση της υποστήριξης των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

6. Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τους διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού 
πληροφορικής και λογισμικού και η παρακολούθηση και επίβλεψη των σχετικών συμβάσεων, 
ως προς την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των εξωτερικών αναδόχων και των 
χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησής τους. 

7. Η συμμετοχή στη διαμόρφωση/ κατάρτιση και επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
της Εταιρείας και του ετήσιου Προγράμματος Έργων και Προϋπολογισμού. 

8. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χορήγηση των 
στοιχείων – εγγράφων του υφιστάμενου προσωπικού που απαιτούνται για υπηρεσιακά 
θέματα προσωπικού (όπως απουσίες, άδειες, ασθένειες κλπ), για την ηλεκτρονική υποβολή 
των απαιτούμενων στοιχείων του προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας και για την έκδοση 
της μισθοδοσίας. 

9. Η συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και 
την υλοποίηση εκπαιδεύσεων. 

10. Η τήρηση αρχείων με τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται – παράγονται από όλες τις 
δραστηριότητες και εργασίες των επιμέρους μονάδων της Διεύθυνσης. 

11. Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που θα ανατεθεί στη Διεύθυνση με απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 

5.7.1 Τμήμα Επιχειρησιακού Λογισμικού 

Το Τμήμα Επιχειρησιακού Λογισμικού είναι αρμόδιο για την ανάλυση των αναγκών της Εταιρείας 
σε πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακού λογισμικού, την υλοποίηση έργων πληροφορικής 
σχετικών με αυτά και τη διαχείριση των συμβάσεων με εξωτερικούς Αναδόχους. Τη διασφάλιση 
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της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού και την 
ανάπτυξη εξειδικευμένων μηχανογραφικών λύσεων, όπως απαιτείται. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 

1. Η καταγραφή, ανάλυση και παρακολούθηση των αναγκών της Εταιρείας σε συστήματα 
επιχειρησιακού λογισμικού, η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα υποστήριξης 
των επιχειρησιακών διαδικασιών με εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού, η διατύπωση 
προτάσεων για την ανάπτυξη εξατομικευμένων μηχανογραφικών λύσεων και η υποβολή 
σχετικών εισηγήσεων στη Διεύθυνση Πληροφορικής. 

2. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αποσφαλμάτωση ή η προμήθεια από τρίτους, η 
εγκατάσταση, η λειτουργία, η συντήρηση και η αναβάθμιση των διάφορων δομικών στοιχείων 
(modules) του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) της Εταιρείας και των 
λοιπών επιχειρησιακών εφαρμογών της Εταιρείας. 

3. Η διασφάλιση της επικοινωνίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των επιμέρους δομικών 
στοιχείων (modules) του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) της Εταιρείας 
και των λοιπών επιχειρησιακών εφαρμογών. 

4. Η ευθύνη για τον προγραμματισμό και την εκπόνηση μελετών πληροφορικής που σχετίζονται 
με τα αντικείμενα εργασίας του Τμήματος. 

5. Η συνεργασία με το Τμήμα Δικτύων & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων για τη 
συντήρηση και τη διαχείριση των Βάσεων Δεδομένων και εξυπηρετητών εφαρμογών 
(Αpplication Servers) της Εταιρείας. 

6. Η συνεργασία με το Τμήμα Δικτύων & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων για την ορθή 
εκτέλεση της πολιτικής αντιγράφων ασφαλείας (Backup) των βάσεων δεδομένων των 
επιχειρησιακών εφαρμογών, καθώς και η διενέργεια περιοδικών ελέγχων της ορθότητας 
λειτουργίας τους με κατάλληλες μεθοδολογίες/τεχνικές. 

7. Η μέριμνα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης για τη διασφάλιση της 
συνέχειας των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών σε περιπτώσεις ανάκαμψης από 
καταστροφές. 

8. Η ευθύνη για την τεχνική διαχείριση της εταιρικής ιστοσελίδας καθώς και των λογαριασμών 
της Εταιρείας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

9. Η υποδοχή από το Τμήμα Υποδομών & Υποστήριξης Χρηστών αιτημάτων δεύτερου επίπεδου 
υποστήριξης, που σχετίζονται με την παραγωγική λειτουργία και τη χρήση των επιχειρησιακών 
εφαρμογών και η αποτελεσματική εξεύρεση λύσεων. 

10. Η ευθύνη παρακολούθησης και διαχείρισης των συμβάσεων με εξωτερικούς Αναδόχους που 
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του Τμήματος. 
 

5.7.2 Τμήμα Δικτύων & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Το Τμήμα Δικτύων & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι επιφορτισμένο με τη 
διαχείριση και αναβάθμιση των εξυπηρετητών, των συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων, των 
δικτυακών υποδομών, του λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού, καθώς και με την κατάρτιση των 
πολιτικών ασφάλειας συστημάτων της Εταιρείας.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οι εξής: 
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1. Η ευθύνη για την εγκατάσταση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη συντήρηση, την αποκατάσταση 
βλαβών και την αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών. 

2. Η διαχείριση, η συντήρηση και η αναβάθμιση του λογισμικού των συστημάτων ασφαλείας και 
του δικτυακού εξοπλισμού. 

3. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης και συνεχούς επικοινωνίας των πληροφοριακών συστημάτων 
και της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαλειτουργικότητάς τους. 

4. Ο εντοπισμός, η ανάλυση και η αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας σε συστήματα και 
υποδομές και η υποβολή εισηγήσεων για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενδεδειγμένων και 
κατάλληλων πολιτικών ασφάλειας που αφορούν στα συστήματα, τις προσβάσεις σε αυτά, στη 
χρήση του διαδικτύου και στην αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων και στων εφαρμογών 
της Εταιρείας. 

5. Η μέριμνα για την περιοδική εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων εφαρμογής του σχεδίου 
ασφάλειας και επιβεβαίωσης/διασφάλισης του ενδεδειγμένου επιπέδου συμμόρφωσης των 
πληροφοριακών συστημάτων ως προς αυτό.  

6. Η υλοποίηση συστημάτων άμεσης ενημέρωσης και η αποτελεσματική διαχείριση 
περιστατικών κακόβουλης παρείσφρησης στα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας. 

7. Η άρση των βλαβών λογισμικού και υλικού (software and hardware) των κεντρικών 
συστημάτων τηλεματικής της Γραμμής Τραμ.  

8. Η υποδοχή αιτημάτων δεύτερου επίπεδου υποστήριξης που σχετίζονται με την δικτυακή 
υποδομή και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. 

9. Η ευθύνη παρακολούθησης και διαχείρισης των συμβάσεων με εξωτερικούς Αναδόχους, που 
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του Τμήματος. 

10. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία συστημάτων ωρομέτρησης και πρόσβασης 
προσωπικού. 

11. Η διενέργεια ελέγχων για την επιβεβαίωση της καταλληλόλητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας των πληροφοριακών συστημάτων. 
 

5.7.3 Τμήμα Υποδομών & Υποστήριξης Χρηστών 

Το Τμήμα Υποδομών & Υποστήριξης Χρηστών είναι επιφορτισμένο με την παροχή τεχνικής των 
υποδομών και των αιτημάτων υποστήριξης σχετικής με τα παραπάνω συστήματα και εφαρμογές. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες αρμοδιότητες - καθήκοντα του Τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τα εξής: 

1. Η ευθύνη για την εγκατάσταση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη συντήρηση, την αποκατάσταση 
βλαβών και την αναβάθμιση του υλικού και του λογισμικού των εξυπηρετητών (servers) & των 
συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων.  

2. Η επιμέλεια της χορήγησης εξοπλισμού σε τελικούς χρήστες, η εγκατάσταση, ο έλεγχος, η 
συντήρηση, η αναβάθμιση και η επισκευή των σταθμών εργασίας και των περιφερειακών 
συσκευών με απώτερο σκοπό την εν συνόλω διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
θέσεων εργασίας. 

3. Η διαχείριση των χρηστών και των δικαιωμάτων πρόσβασής τους, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα της διακινούμενης πληροφορίας σε βάσεις δεδομένων 
και  σε εφαρμογές. 

4. Η διαχείριση και η παροχή δικαιωμάτων των χρηστών των Κέντρων Διαχείρισης (ΚΔ) και 
λοιπών εφαρμογών του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης 
Συστημάτων Λειτουργίας Κομίστρου. 
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5. Η κεντρική υποδοχή, η καταγραφή και η διαχείριση των αιτημάτων (ηλεκτρονικών & 
τηλεφωνικών) των χρηστών για θέματα που αφορούν σε παρεχόμενες από τη Διεύθυνση 
υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής και δικτύων. 

6. Ο εντοπισμός, η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η επίλυση τεχνικών προβλημάτων πρώτου 
βαθμού υποστήριξης τηλεφωνικά/μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/μέσω απομακρυσμένης 
πρόσβασης και επί τόπου, σε ό,τι ζητήματα ανακύπτουν από τη χρήση των πληροφοριακών 
συστημάτων, των εφαρμογών και του εξοπλισμού. 

7. Η προώθηση ανεπίλυτων προβλημάτων για διερεύνηση στις υπόλοιπες οργανωτικές μονάδες 
της Διεύθυνσης ή/και σε προμηθευτές/αναδόχους. 

8. Η μέριμνα για τις ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του λογισμικού των εφαρμογών γραφείου 
και λοιπού υποστηρικτικού λογισμικού. 

9. Η μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόμηση και φύλαξη του εξοπλισμού 
πληροφορικής, την καταγραφή των αποθεμάτων, την χρεωπίστωσή τους σε υπαλλήλους, την 
τήρηση Μητρώου εξοπλισμού και η εποπτεία για τη συντήρηση και επισκευή του. 

10. Η υποστήριξη και καθοδήγηση των χρηστών ως προς την ορθή και αποτελεσματική χρήση των 
υποστηρικτικών εφαρμογών, καθώς και η ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές χρήσης που 
πρέπει να ακολουθούνται. 

11. Η ευθύνη παρακολούθησης και διαχείρισης των συμβάσεων με εξωτερικούς αναδόχους, που 
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του Τμήματος. 

12. Η σύνταξη και διανομή ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού και οδηγιών χρήσης για τις 
εφαρμογές της Εταιρείας, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανωτικές μονάδες της 
Διεύθυνσης και με την Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης. 

 
 

Άρθρο 8ο 

Θέσεις Εργασίας Προσωπικού  

Οι τίτλοι των θέσεων εργασίας του προσωπικού ανά οργανωτική μονάδα του Οργανογράμματος, 
καθώς και οι τίτλοι ορισμένων αδιαβάθμητων οργάνων και ανεξαρτήτων υπηρεσιών αποτυπώνονται 
κατωτέρω: 

 
Τίτλοι Οργανωτικών Μονάδων  

και Τίτλοι Αδιαβάθμητων Οργάνων - Ανεξαρτήτων 
Υπηρεσιών 

Τίτλοι Θέσεων Εργασίας ανά Οργανωτική Μονάδα  
και Τίτλοι Αδιαβάθμητων Οργάνων - Ανεξαρτήτων 

Υπηρεσιών 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου   

 Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης 

 Γραμματέας 

 Ειδικός Σύμβουλος (εξωτερικός συνεργάτης) 

 Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ρόλος) 

Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Τμηματάρχης Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου 

 Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου 
Επιτροπή Ελέγχου 

(Βάσει Ν. 3429/2005) Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου (δεν αποτελεί θέση εργασίας) 

 Μέλος Επιτροπής Ελέγχου (δεν αποτελεί θέση εργασίας) 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

 (Ανεξάρτητη υπηρεσία - Βάσει Ν. 3429/2005) Εσωτερικός Ελεγκτής (εξωτερικός συνεργάτης) 

Τεχνικό Συμβούλιο  
(Συλλογικό όργανο - ΦΕΚ 227/τ.Β/05.02.2014) Πρόεδρος Τεχνικού Συμβουλίου (ρόλος, όχι θέση εργασίας) 

  Γραμματέας Τεχνικού Συμβουλίου (ρόλος, όχι θέση εργασίας) 

  Μέλος Τεχνικού Συμβουλίου (ρόλος, όχι θέση εργασίας) 
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Διευθύνων Σύμβουλος   

 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (εξωτερικός συνεργάτης ή   
υπάλληλος της Εταιρείας) 

 Ειδικός Σύμβουλος (υπάλληλος της Εταιρείας ή εξωτερικός 
συνεργάτης) 

Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης 
(Π.Σ.Ε.Α. – Ν.Δ. 17/1974) 

Αρχηγός Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ρόλος, όχι 
θέση εργασίας) 

 Ιατρός Εργασίας (εξωτερικός συνεργάτης) 

 Τεχνικός Ασφάλειας (εξωτερικός συνεργάτης ή και υπάλληλος 
της Εταιρείας) 

Διεύθυνση Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου 

 Υπάλληλος Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου 

 Γραμματέας 

Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και Εμπειρίας Επιβατών Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας και Εμπειρίας Επιβατών 

 Γραμματέας 

Τμήμα Εταιρικής Εικόνας και Δημοσίων Σχέσεων Τμηματάρχης Εταιρικής Εικόνας και Δημοσίων Σχέσεων 

 Υπάλληλος Εταιρικής Εικόνας και Δημοσίων Σχέσεων 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών Τμηματάρχης Εξυπηρέτησης Επιβατών 

 Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Επιβατών 

Τμήμα Τύπου και Κοινωνικής Δικτύωσης Τμηματάρχης Τύπου και Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Δημοσιογράφος 

  Υπάλληλος Τύπου και Κοινωνικής Δικτύωσης 
Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και  

Πολιτιστικής Κληρονομιάς  
Τμηματάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 

 Υπάλληλος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 

Διεύθυνση Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου Διευθυντής Ασφάλειας και Ελέγχου Κομίστρου 

 Γραμματέας 

Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης  Τμηματάρχης Σχεδιασμού και Ανάλυσης  

 Μηχανικός Σχεδιασμού και Ανάλυσης  

 Υπάλληλος Σχεδιασμού και Ανάλυσης  

Τμήμα Επιχειρησιακής Ασφάλειας Τμηματάρχης Επιχειρησιακής Ασφάλειας 

 Επιθεωρητής Ασφάλειας 

 Ελεγκτής Ασφάλειας 

 Επόπτης Ασφάλειας Δικτύου και Εγκαταστάσεων 

 Υπάλληλος Φύλαξης - Θυρωρός 

Τμήμα Ελέγχου Κομίστρου Τμηματάρχης Ελέγχου Κομίστρου 

  Επόπτης Ελεγκτών Κομίστρου 

  Ελεγκτής Κομίστρου 

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών 

  Γραμματέας 

  Δικηγόρος 

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης 

 Γραμματέας 
Τμήμα Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και 

Διοικητικής Πληροφόρησης 
Τμηματάρχης Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και 
Διοικητικής Πληροφόρησης 

 Υπάλληλος Στρατηγικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και 
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Διοικητικής Πληροφόρησης 

Τμήμα Χρηματοδοτήσεων Τμηματάρχης Χρηματοδοτήσεων 

 Υπάλληλος Χρηματοδοτήσεων 

Διεύθυνση Έργων Εταιρικής Βελτίωσης Διευθυντής Έργων Εταιρικής Βελτίωσης 

 Γραμματέας 

Τμήμα Έργων Εταιρικής Βελτίωσης Τμηματάρχης Έργων Εταιρικής Βελτίωσης 

 Μηχανικός Έργων Εταιρικής Βελτίωσης 

 Υπάλληλος Έργων Εταιρικής Βελτίωσης 

Τμήμα Εταιρικών Διαδικασιών και Κανονισμών Τμηματάρχης Εταιρικών Διαδικασιών και Κανονισμών  

 Υπάλληλος Εταιρικών Διαδικασιών και Κανονισμών 

Διεύθυνση Εμπορικής Εκμετάλλευσης Διευθυντής Εμπορικής Εκμετάλλευσης 

 Γραμματέας 

Τμήμα Διαφήμισης Τμηματάρχης Διαφήμισης 

 Υπάλληλος Διαφήμισης 

Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Τμηματάρχης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακίνητης 
Περιουσίας 

 Υπάλληλος Ακίνητης Περιουσίας 
    
Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας 

  Γραμματέας 

Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 1 Διευθυντής Λειτουργίας Γραμμής 1 

  Γραμματέας 

Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμής 1 Τμηματάρχης Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμής 1 

 Επιθεωρητής Λειτουργίας 

  Συντονιστής Δικτύου 

  Ελεγκτής Ισχύος 

  Ρυθμιστής Κυκλοφορίας 

  Ελεγκτής Παροχής Πληροφοριών 

Τμήμα Συρμών Γραμμής 1 Τμηματάρχης Συρμών Γραμμής 1 

  Επόπτης Συρμών 

 Αρχιηλεκτροδηγός 

  Οδηγός Συρμών 

Τμήμα Σταθμών Γραμμής 1  Τμηματάρχης Σταθμών Γραμμής 1 

  Επόπτης Σταθμών 

  Σταθμάρχης 

Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 2 Διευθυντής Λειτουργίας Γραμμής 2 

  Γραμματέας 

Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμών 2&3 Τμηματάρχης Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμών 2&3 

 Επιθεωρητής Λειτουργίας 

  Συντονιστής Δικτύου 

  Ελεγκτής Ισχύος 

  Ρυθμιστής Κυκλοφορίας 

  Ελεγκτής Παροχής Πληροφοριών 

Τμήμα Σταθμών Γραμμής 2 Τμηματάρχης Σταθμών Γραμμής 2 

  Επόπτης Σταθμών 
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  Σταθμάρχης 

Τμήμα Συρμών Γραμμής 2 Τμηματάρχης Συρμών Γραμμής 2 

  Επόπτης Συρμών 

 Αρχιηλεκτροδηγός 

  Οδηγός Συρμών 

Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής 3 Διευθυντής Λειτουργίας Γραμμής 3 

  Γραμματέας 

Τμήμα Σταθμών Γραμμής 3 Τμηματάρχης Σταθμών Γραμμής 3 

  Επόπτης Σταθμών 

  Σταθμάρχης 

Τμήμα Συρμών Γραμμής 3 Τμηματάρχης Συρμών Γραμμής 3 

  Επόπτης Συρμών 

 Αρχιηλεκτροδηγός 

  Οδηγός Συρμών 

Διεύθυνση Λειτουργίας Γραμμής ΤΡΑΜ Διευθυντής Λειτουργίας Γραμμής ΤΡΑΜ 

  Γραμματέας 

Τμήμα Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμής ΤΡΑΜ Τμηματάρχης Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Γραμμής ΤΡΑΜ 

 Επιθεωρητής Λειτουργίας 

  Συντονιστής Δικτύου 

  Ελεγκτής Ισχύος 

  Ρυθμιστής Κυκλοφορίας 

  Ελεγκτής Παροχής Πληροφοριών 

Τμήμα Συρμών Γραμμής ΤΡΑΜ Τμηματάρχης Συρμών Γραμμής ΤΡΑΜ 

  Επόπτης Συρμών 

 Αρχιηλεκτροδηγός 

  Οδηγός Συρμών 

Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Διευθυντής Υποστήριξης Λειτουργίας 

 Γραμματέας 

Τμήμα Προγραμματισμού Λειτουργίας Τμηματάρχης Προγραμματισμού Λειτουργίας 

  Υπάλληλος Προγραμματισμού Λειτουργίας 

Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Λειτουργίας Κομίστρου Τμηματάρχης Υποστήριξης Συστημάτων Λειτουργίας 
Κομίστρου 

 Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης  

Τμήμα Κομίστρου Τμηματάρχης Κομίστρου 

  Επόπτης Εκδοτών Εισιτηρίων 

  Εκδότης Εισιτηρίων 
    

Γενική Διεύθυνση Συντήρησης και Έργων Γενικός Διευθυντής Συντήρησης και Έργων 

  Γραμματέας  

Τμήμα Τεχνικού Αρχείου Τμηματάρχης Τεχνικού Αρχείου 

 Υπάλληλος Τεχνικού Αρχείου 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμηματάρχης Περιβάλλοντος & Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 Μηχανικός Περιβάλλοντος 

  Υπάλληλος Περιβάλλοντος 

Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού 
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  Γραμματέας 

Τμήμα Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού Τμηματάρχης Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου 
Υλικού 

 Μηχανικός Τροχαίου Υλικού 

  Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης 

Τμήμα Μελετών & Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού Τμηματάρχης Μελετών & Τεχνικής Υποστήριξης Τροχαίου 
Υλικού 

 Μηχανικός Τροχαίου Υλικού 

 Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης 

Διεύθυνση Αμαξοστασίου Πειραιά Διευθυντής Αμαξοστασίου Πειραιά 

  Γραμματέας 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμηματάρχης Διοικητικής Υποστήριξης 

 Μηχανικός Τροχαίου Υλικού 

 Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης 

Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης  Τμηματάρχης Προληπτικής Συντήρησης 

  Εργοδηγός Τροχαίου Υλικού 

  Αρχιτεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

  Τεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

Τμήμα Γενικής Επισκευής Τμηματάρχης Γενικής Επισκευής 

 Εργοδηγός Τροχαίου Υλικού 

 Αρχιτεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

 Τεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών  Τμηματάρχης Αποκατάστασης Βλαβών 

 Εργοδηγός Τροχαίου Υλικού 

 Αρχιτεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

 Τεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών Τμηματάρχης Εξειδικευμένων Επισκευών 

 Εργοδηγός Τροχαίου Υλικού 

 Αρχιτεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

 Τεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

Διεύθυνση Αμαξοστασίου Σεπολίων Διευθυντής Αμαξοστασίου Σεπολίων 

  Γραμματέας 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμηματάρχης Διοικητικής Υποστήριξης 

 Μηχανικός Τροχαίου Υλικού 

 Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης 

Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής  Τμηματάρχης Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής 

  Εργοδηγός Τροχαίου Υλικού 

  Αρχιτεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

  Τεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών Τμηματάρχης Αποκατάστασης Βλαβών 

 Εργοδηγός Τροχαίου Υλικού 

 Αρχιτεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

 Τεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών Τμηματάρχης Εξειδικευμένων Επισκευών 

 Εργοδηγός Τροχαίου Υλικού 

 Αρχιτεχνίτης Τροχαίου Υλικού 
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 Τεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

Διεύθυνση Αμαξοστασίου Ελαιώνα  Διευθυντής Αμαξοστασίου Ελαιώνα 

  Γραμματέας 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμηματάρχης Διοικητικής Υποστήριξης 

 Μηχανικός Τροχαίου Υλικού 

 Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης 

Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής  Τμηματάρχης Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής 

  Εργοδηγός Τροχαίου Υλικού 

  Αρχιτεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

  Τεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών Τμηματάρχης Αποκατάστασης Βλαβών 

 Εργοδηγός Τροχαίου Υλικού 

 Αρχιτεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

 Τεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

Τμήμα Εξειδικευμένων Επισκευών Τμηματάρχης Εξειδικευμένων Επισκευών 

 Εργοδηγός Τροχαίου Υλικού 

 Αρχιτεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

 Τεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

Διεύθυνση Αμαξοστασίου Ελληνικού Διευθυντής Αμαξοστασίου Ελληνικού 

  Γραμματέας 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμηματάρχης Διοικητικής Υποστήριξης 

 Μηχανικός Τροχαίου Υλικού 

 Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης 

Τμήμα Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής  Τμηματάρχης Προληπτικής Συντήρησης και Γενικής Επισκευής 

  Εργοδηγός Τροχαίου Υλικού 

  Αρχιτεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

  Τεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

Τμήμα Αποκατάστασης Βλαβών Τμηματάρχης Αποκατάστασης Βλαβών 

 Εργοδηγός Τροχαίου Υλικού 

 Αρχιτεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

 Τεχνίτης Τροχαίου Υλικού 

Διεύθυνση Συντήρησης Συστημάτων Διευθυντής Συντήρησης Συστημάτων 

  Γραμματέας 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Συστημάτων Τμηματάρχης Προγραμματισμού και Μελετών Συστημάτων 

  Μηχανικός Συστημάτων 

  Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης 

Τμήμα Κομίστρου και Εφαρμογών Τμηματάρχης Κομίστρου και Εφαρμογών 

 Μηχανικός Συστημάτων 

 Εργοδηγός Συστημάτων Κομίστρου 

 Αρχιτεχνίτης Συστημάτων Κομίστρου 

 Τεχνίτης Συστημάτων Κομίστρου 

Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σηματοδότησης Υποδιευθυντής Συντήρησης Σηματοδότησης  

 Γραμματέας 

Τμήμα Σηματοδότησης Γραμμής 1 Τμηματάρχης Σηματοδότησης Γραμμής 1 
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 Μηχανικός Σηματοδότησης 

 Εργοδηγός Σηματοδότησης 

 Αρχιτεχνίτης Σηματοδότησης 

 Τεχνίτης Σηματοδότησης 

Τμήμα Σηματοδότησης Γραμμών 2,3 Τμηματάρχης Σηματοδότησης Γραμμών 2,3 

 Μηχανικός Σηματοδότησης 

 Εργοδηγός Σηματοδότησης 

 Αρχιτεχνίτης Σηματοδότησης 

 Τεχνίτης Σηματοδότησης 

Υποδιεύθυνση Συντήρησης Ηλεκτροδότησης Υποδιευθυντής Συντήρησης Ηλεκτροδότησης 

 Γραμματέας 

Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμής 1 Τμηματάρχης Ηλεκτροδότησης Γραμμής 1 

  Μηχανικός Ηλεκτροδότησης  

  Εργοδηγός Ηλεκτροδότησης 

  Αρχιτεχνίτης Ηλεκτροδότησης 

  Τεχνίτης Ηλεκτροδότησης 

Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμών 2,3 Τμηματάρχης Ηλεκτροδότησης Γραμμών 2,3 

  Μηχανικός Ηλεκτροδότησης  

  Εργοδηγός Ηλεκτροδότησης 

  Αρχιτεχνίτης Ηλεκτροδότησης 

  Τεχνίτης Ηλεκτροδότησης 

Τμήμα Ηλεκτροδότησης Γραμμής ΤΡΑΜ Τμηματάρχης Ηλεκτροδότησης Γραμμής ΤΡΑΜ 

  Μηχανικός Ηλεκτροδότησης  

  Εργοδηγός Ηλεκτροδότησης 

  Αρχιτεχνίτης Ηλεκτροδότησης 

  Τεχνίτης Ηλεκτροδότησης 

Υποδιεύθυνση Συντήρησης Τηλεπικοινωνιών Υποδιευθυντής Συντήρησης Τηλεπικοινωνιών 

 Γραμματέας 

Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμής 1 Τμηματάρχης Τηλεπικοινωνιών Γραμμής 1 

  Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών  

  Εργοδηγός Τηλεπικοινωνιών  

  Αρχιτεχνίτης Τηλεπικοινωνιών 

  Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών  

Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμών 2,3 Τμηματάρχης Τηλεπικοινωνιών Γραμμών 2,3 

  Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών  

  Εργοδηγός Τηλεπικοινωνιών  

  Αρχιτεχνίτης Τηλεπικοινωνιών 

  Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών  

Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Γραμμής ΤΡΑΜ Τμηματάρχης Τηλεπικοινωνιών Γραμμής ΤΡΑΜ 

 Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών  

 Εργοδηγός Τηλεπικοινωνιών  

 Αρχιτεχνίτης Τηλεπικοινωνιών 

 Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών  
Διεύθυνση Συντήρησης Υποδομής και Έργων  

(Διευθύνουσα Υπηρεσία) 
Διευθυντής Συντήρησης Υποδομής και Έργων  
(Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας) 
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  Γραμματέας 

Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομής και Ελέγχου Πρόσβασης Τμηματάρχης Προγραμματισμού Υποδομής και Ελέγχου 
Πρόσβασης 

  Μηχανικός Υποδομής 

  Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης 

Τμήμα Μελετών Τμηματάρχης Μελετών 

 Μηχανικός Μελετών 
Υποδιεύθυνση Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων & 

Έργων 
Υποδιευθυντής Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων & 
Έργων 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμηματάρχης Διοικητικής Υποστήριξης 

 Μηχανικός Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

 Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης 

Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Τμηματάρχης Συντήρησης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

 Μηχανικός Κτιριακών Εγκαταστάσεων  

 Εργοδηγός Κτιριακών Εγκαταστάσεων  

 Αρχιτεχνίτης Κτιριακών Εγκαταστάσεων  

 Τεχνίτης Κτιριακών Εγκαταστάσεων  

Τμήμα Συντήρησης Δομικών Στοιχείων Εγκαταστάσεων Τμηματάρχης Συντήρησης Δομικών Στοιχείων Εγκαταστάσεων 

 Μηχανικός Κτιριακών Εγκαταστάσεων  

 Εργοδηγός Κτιριακών Εγκαταστάσεων  

 Αρχιτεχνίτης Κτιριακών Εγκαταστάσεων  

 Τεχνίτης Κτιριακών Εγκαταστάσεων  

Υποδιεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων & Έργων Υποδιευθυντής Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων & Έργων 

 Γραμματέας 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Πιστοποιήσεων Τμηματάρχης Διοικητικής Υποστήριξης και Πιστοποιήσεων 

 Μηχανικός Η/Μ Εγκαταστάσεων 

 Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης 

Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Τμηματάρχης Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων 

  Μηχανικός Η/Μ Εγκαταστάσεων 

  Εργοδηγός Η/Μ Εγκαταστάσεων 

  Αρχιτεχνίτης Η/Μ Εγκαταστάσεων 

  Τεχνίτης Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Τμήμα Συντήρησης Κλιματισμού και Συστημάτων Ελέγχου Τμηματάρχης Συντήρησης Κλιματισμού και Συστημάτων 
Ελέγχου 

 Μηχανικός Η/Μ Εγκαταστάσεων 

 Εργοδηγός Η/Μ Εγκαταστάσεων 

 Αρχιτεχνίτης Η/Μ Εγκαταστάσεων 

 Τεχνίτης Η/Μ Εγκαταστάσεων 
Υποδιεύθυνση Συντήρησης Σιδηροδρομικής Επιδομής & 

Έργων 
Υποδιευθυντής Συντήρησης Σιδηροδρομικής Επιδομής & 
Έργων 

 Γραμματέας 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμηματάρχης Διοικητικής Υποστήριξης 

 Μηχανικός Επιδομής 

 Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης  

Τμήμα Προληπτικής και Επιδιορθωτικής Συντήρησης Τμηματάρχης Προληπτικής και Επιδιορθωτικής Συντήρησης 

 Μηχανικός Επιδομής 
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  Εργοδηγός Επιδομής 

  Αρχιτεχνίτης Επιδομής 

  Τεχνίτης Επιδομής 

Τμήμα Προγνωστικής Συντήρησης και Πρασίνου Τμηματάρχης Προγνωστικής Συντήρησης και Πρασίνου 

 Μηχανικός Επιδομής 

 Εργοδηγός Επιδομής 

 Αρχιτεχνίτης Επιδομής 

 Τεχνίτης Επιδομής 

 Κηπουρός 
    
Γενική Διεύθυνση Εταιρικής Υποστήριξης Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Υποστήριξης 

  Γραμματέας 

Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Τμηματάρχης Κεντρικής Γραμματείας 

 Υπάλληλος Κεντρικής Γραμματείας 

 Κλητήρας 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας 

  Υπάλληλος Διοικητικής Μέριμνας 

Τμήμα Κίνησης Οδικών Οχημάτων Τμηματάρχης Κίνησης Οδικών Οχημάτων 

  Οδηγός Οδικών Οχημάτων 

Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Διευθυντής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Γραμματέας 

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Τμηματάρχης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Ιατρός Υγειονομικής Υπηρεσίας  

Τμήμα Μισθοδοσίας Τμηματάρχης Μισθοδοσίας 

 Υπάλληλος Μισθοδοσίας 

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Τμηματάρχης Εργασιακών Σχέσεων 

 Υπάλληλος Εργασιακών Σχέσεων 

Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας Τμηματάρχης Υγείας και Ασφάλειας 

 Υπάλληλος Υγείας και Ασφάλειας 

 Νοσηλευτής 

 Βοηθητικός Νοσηλευτικός Υπάλληλος 

Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης Υποδιευθυντής Εκπαίδευσης 

 Γραμματέας 

 Υπάλληλος Εκπαίδευσης 

Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης Τμηματάρχης Τεχνικής Εκπαίδευσης 

 Εκπαιδευτής  

Τμήμα Διοικητικής Εκπαίδευσης Τμηματάρχης Διοικητικής Εκπαίδευσης 

 Εκπαιδευτής 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 

  Γραμματέας 

Τμήμα Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων Τμηματάρχης Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων 

  Υπάλληλος Προϋπολογισμού και Αποτελεσμάτων 

Τμήμα Καταμέτρησης Τμηματάρχης Καταμέτρησης 

  Επόπτης Διακίνησης και Καταμέτρησης Κομίστρου 
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  Διακινητής Κομίστρου 

  Καταμετρητής Κομίστρου 

Τμήμα Διαχείρισης Προστίμων Τμηματάρχης Διαχείρισης Προστίμων 

  Υπάλληλος Διαχείρισης Προστίμων 

  Ταμίας Προστίμων 
Τμήμα Ταμειακού Ελέγχου και Αναφορών  Τμηματάρχης Ταμειακού Ελέγχου και Αναφορών 

  Υπάλληλος Ταμειακού Ελέγχου και Αναφορών 

Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου Υποδιευθυντής Λογιστηρίου 

 Γραμματέας 
Τμήμα Ελέγχου Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών  

Πληρωμών 
Τμηματάρχης Ελέγχου Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών 
Πληρωμών 

 Ταμίας 

Τμήμα Λογιστικής & Φορολογίας Τμηματάρχης Λογιστικής & Φορολογίας 

  Λογιστής 

  Βοηθός Λογιστή 

  Υπάλληλος Λογιστήριου 

Διεύθυνση Προμηθειών & Ανεφοδιασμού Διευθυντής Προμηθειών & Ανεφοδιασμού 

  Γραμματέας 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Προμηθειών Τμηματάρχης Διοικητικής Υποστήριξης Προμηθειών 

 Μηχανικός Προμηθειών 

 Υπάλληλος Προμηθειών 

Τμήμα Προμήθειας Ανταλλακτικών/Εξοπλισμού Τμηματάρχης Προμήθειας Ανταλλακτικών/Εξοπλισμού 

 Μηχανικός Προμηθειών 

 Υπάλληλος Προμηθειών 

Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών Τμηματάρχης Προμήθειας Υπηρεσιών 

 Μηχανικός Προμηθειών 

 Υπάλληλος Προμηθειών 

Τμήμα Λοιπών Προμηθειών και Έργων Τμηματάρχης Λοιπών Προμηθειών και Έργων 

 Μηχανικός Προμηθειών 

 Υπάλληλος Προμηθειών 

Τμήμα Παρακολούθησης Πιστοποιήσεων και Πληρωμών Τμηματάρχης Παρακολούθησης Πιστοποιήσεων και 
Πληρωμών 

 Υπάλληλος Προμηθειών 

Υποδιεύθυνση Ανεφοδιασμού Υποδιευθυντής Ανεφοδιασμού 

 Μηχανικός Ανεφοδιασμού 

Τμήμα Ανεφοδιασμού Πειραιά  Τμηματάρχης Ανεφοδιασμού Πειραιά 

  Υπάλληλος Διαχείρισης Ειδών 

  Αποθηκάριος 

Τμήμα Ανεφοδιασμού Σεπολίων  Τμηματάρχης Ανεφοδιασμού Σεπολίων 

  Υπάλληλος Διαχείρισης Ειδών 

  Αποθηκάριος 

Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελληνικού Τμηματάρχης Ανεφοδιασμού Ελληνικού 

  Υπάλληλος Διαχείρισης Ειδών 

  Αποθηκάριος 

Τμήμα Ανεφοδιασμού Ελαιώνα Τμηματάρχης Ανεφοδιασμού Ελαιώνα 

  Υπάλληλος Διαχείρισης Ειδών 
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 Αποθηκάριος 

Διεύθυνση Πληροφορικής Διευθυντής Πληροφορικής 

  Γραμματέας 

Τμήμα Επιχειρησιακού Λογισμικού  Τμηματάρχης Επιχειρησιακού Λογισμικού  

  Μηχανικός Πληροφορικής 

 Τεχνικός Πληροφορικής 

Τμήμα Δικτύων & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Τμηματάρχης Δικτύων & Ασφάλειας Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

 Μηχανικός Πληροφορικής 

  Τεχνικός Πληροφορικής 

Τμήμα Υποδομών & Υποστήριξης Χρηστών Τμηματάρχης Υποδομών & Υποστήριξης Χρηστών 

 Μηχανικός Πληροφορικής 

  Τεχνικός Πληροφορικής 
 

 
 

Άρθρο 9ο 

Ιεραρχικές Βαθμίδες – Τυπικά, Ουσιαστικά και Πρόσθετα Προσόντα 
 

Α). Οι ιεραρχικές βαθμίδες, από την ανώτερη προς την κατώτερη, έχουν ως εξής: 
1. Διευθύνων Σύμβουλος 
2. Γενικός Διευθυντής 
3. Διευθυντής 
4. Υποδιευθυντής 
5. Τμηματάρχης  

Β). Τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και τα πρόσθετα προσόντα τα οποία 
είναι απαραίτητα για την κάλυψη κάθε θέσης εργασίας καθορίζονται από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται από το 
νόμο. 

 
Άρθρο 10ο 

Οργανικές Θέσεις 

Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού στη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. ορίζεται σε 3.127 και 
μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η κατανομή του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων ανά θέση εργασίας ορίζεται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να τροποποιηθεί ομοίως με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
                                                                         

Άρθρο 11ο  
Τροποποιήσεις Οργανογράμματος 

 
1. Το Οργανόγραμμα τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 4, του Ν.3920/2011. 
2. Κάθε απόφαση τροποποίησης του Οργανογράμματος τίθεται σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Άρθρο 12ο
Καταργούμενες Διατάξεις

Το Οργανόγραμμα καταργεί κάθε προηγούμενη ρύθμιση και ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 28 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ    
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*11000851506210152*
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