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1. Κεφάλαιο Α’ - Γενικές Διατάξεις 
1.1. Άρθρο Ρόλος και Αρµοδιότητες ΟΣΕ Α.Ε. 

Ο ΟΣΕ ασκεί τη διαχείριση και εκµετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής. Έχει την ευθύνη 
συµµετοχής στον Εθνικό Σχεδιασµό των Σιδηροδροµικών Μεταφορών, την ευθύνη ανάπτυξης του 
δικτύου, της κατασκευής νέας υποδοµής, την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας της υφιστάµενης 
υποδοµής, της διαχείρισης των συστηµάτων ρύθµισης και ασφάλειας της σιδηροδροµικής 
κυκλοφορίας, καθώς και όσες επιπλέον αρµοδιότητες προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία για το διαχειριστή σιδηροδροµικής υποδοµής. 

Γενικότερα ο ΟΣΕ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται από την οικεία νοµοθεσία και γενικότερα τις 
αρµοδιότητες εκείνες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού και την εκπλήρωση της 
αποστολής του καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από νόµο ή/και το καταστατικό 
του.  

Ο ΟΣΕ σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις διαχειρίζεται την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, µεριµνά για 
τη συντήρηση, βελτίωση και επέκτασή της και φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών 
επενδύσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής πολιτικής για τους σιδηρόδροµους, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 1 του ν. 2671/1998 (Α΄ 289), καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ν. 
3891/10 (Α΄188) και του ν. 4408/16 (Α΄135). Σύµφωνα µε προβλεπόµενα στην περίπτωση 2 του 
άρθρου 2 του ν. 3891/2010 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4408/16, ο ΟΣΕ ορίζεται ως 
διαχειριστής της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής.  

Ο ΟΣΕ ασκώντας τα καθήκοντα του διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής:  

• Αποφασίζει την κατανοµή της χωρητικότητας της σιδηροδροµικής γραµµής και των 
δροµολογίων, συµπεριλαµβανοµένων του καθορισµού και της αξιολόγησης της 
διαθεσιµότητας και της κατανοµής µεµονωµένων σιδηροδροµικών δροµολογίων µε βάση την 
αρχή της διαφάνειας και της µη διάκρισης.  

• Αξιολογεί τη διαθέσιµη χωρητικότητα της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής, κηρύσσει 
τµήµατα «κορεσµένης» χωρητικότητας και µεριµνά για την άρση τους.  

• Καθορίζει, χρεώνει και εισπράττει τέλη πρόσβασης στην Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, 
σύµφωνα µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στη Δήλωση Δικτύου, 
συµπεριλαµβανοµένων του καθορισµού και της είσπραξης των τελών, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 29 παράγραφος 1 του ν. 4408/2016.  

• Καταρτίζει προγράµµατα σπουδών και εκπαιδεύει το προσωπικό των σιδηροδροµικών 
επιχειρήσεων ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που δύναται να έχει πρόσβαση στην Εθνική 
Σιδηροδροµική Υποδοµή.  

Ο ΟΣΕ έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση του προσωπικού 
οδήγησης µηχανών έλξης και συρµών στο σιδηροδροµικό σύστηµα της χώρας για τους σκοπούς της 
Οδηγίας 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 
«σχετικά µε την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης µηχανών έλξης και συρµών στο 
σιδηροδροµικό σύστηµα της Κοινότητας» (ΕΕ L 315/51 της 3.12.2007). Επιπρόσθετα έχει τη 
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δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ή εκπαιδευτικών κέντρων οποιασδήποτε φύσεως, για την 
παροχή εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στις σιδηροδροµικές ειδικότητες. Για το σκοπό αυτό έχει 
ιδρύσει και λειτουργεί τη Σιδηροδροµική Ακαδηµία.  

Για την αξιοποίηση του τροχαίου και λοιπού σιδηροδροµικού υλικού που αποδεδειγµένα ανήκει στην 
ιδιοκτησία του είναι δυνατό να παρέχει υπηρεσίες επισκευής, ανακατασκευής και συντήρησης 
τροχαίου και λοιπού σιδηροδροµικού υλικού.  

Ο ΟΣΕ έχει την δυνατότητα να εκµεταλλεύεται εµπορευµατικές υποδοµές καθώς και λοιπές υποδοµές 
που διαθέτει. Έχει την αποκλειστική κυριότητα, νοµή, διαχείριση και εκµετάλλευση του 
Εµπορευµατικού Σιδηροδροµικού Σταθµού και Σταθµού Διαλογής στο Θριάσιο Πεδίο και καθορίζει το 
είδος και τον τρόπο εκµετάλλευσής του. Απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη λοιπών 
δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης είναι η εφαρµογή εξειδικευµένου λογιστικού διαχωρισµού αυτών των 
δραστηριοτήτων ώστε να είναι διακριτά τα αποτελέσµατα, δηλαδή τα έσοδα και τα έξοδα κάθε 
δραστηριότητας- µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την άσκηση του έργου του Διαχειριστή 
Υποδοµής.  

Επιπρόσθετα ο ΟΣΕ, έχει την δυνατότητα να πραγµατοποιεί τουριστικά δροµολόγια ή λοιπές 
δραστηριότητες (τουριστικού/ ιστορικού σιδηροδροµικού τουρισµού) ή να µισθώνει τµήµατα του 
µετρικού ή λοιπού δικτύου σε τρίτους (εκµεταλλευόµενος επιπλέον το ιδιόκτητο ιστορικό 
σιδηροδροµικό τροχαίο υλικό που διαθέτει) για την πραγµατοποίηση δροµολογίων.  

Ο ΟΣΕ διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον το επιτρέπει η νοµοθεσία, να αναπτύξει δραστηριότητες 
σιδηροδροµικής επιχείρησης, είτε συµµετέχοντας σε κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση, είτε 
δηµιουργώντας κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση.  

Επιπλέον ο ΟΣΕ έχει τη δυνατότητα να εκµεταλλεύεται διαθέσιµες υποδοµές που διαθέτει για την 
πραγµατοποίηση επιπρόσθετων εµπορικών δραστηριοτήτων (π.χ. αξιοποίηση ευκαιριών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποίηση δικτύων κ.λπ.).  

Τέλος ο ΟΣΕ έχει το καθήκον να συντηρεί, να διαφυλάσσει και να προβάλλει το ιστορικό υλικό που 
έχει στη διάθεσή του ως κληρονοµιά της µακρόχρονης παρουσίας του (αρχεία και ιστορικό τροχαίο 
υλικό) και γενικότερα να παρεµβαίνει στα πολιτιστικά δρώµενα στη χώρα. 

1.2. Άρθρο Όραµα και Στόχοι  

1.2.1. Όραµα  
Οι προτεραιότητες ανάπτυξης του Τοµέα των σιδηροδρόµων στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεµένες 
µε το Όραµα του ΟΣΕ Α.Ε., που είναι να αναπτύξει µια σύγχρονη υποδοµή για την παροχή υπηρεσιών 
σιδηροδροµικών µεταφορών, προωθώντας το εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο ως ένα ουσιαστικό και 
αναπόσπαστο τµήµα των διευρωπαϊκών δικτύων. 

Παράλληλα, να ικανοποιεί την ανάγκη των πολιτών και των επιχειρήσεων για γρήγορη, ασφαλή, άνετη 
και οικονοµικά αποδοτική µεταφορά των επιβατών και των εµπορευµάτων, δηµιουργώντας τις 
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προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις πιο 
αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας. 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός του ΟΣΕ Α.Ε. διαµορφώνεται εντός του πλαισίου που ορίζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων κατά υψηλή προτεραιότητα και σε µεσο-
µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. 

Κεντρικό µέληµα, αποτελεί η διασφάλιση ενός εύκολα προσβάσιµου, ασφαλούς, ολοκληρωµένου και 
ποιοτικού συστήµατος µεταφορών, µε σεβασµό προς τον πελάτη και αποτελεσµατική διαχείριση των 
διατιθέµενων για τον σκοπό αυτό πόρων. Την ίδια ώρα, επιδιώκει την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των σιδηροδροµικών υπηρεσιών, όχι µόνο στην ελληνική αλλά και στη διεθνή 
αγορά. 

1.2.2. Στόχοι 
Βάσει του ανωτέρω Οράµατος, οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις και οι στόχοι του ΟΣΕ Α.Ε. 
περιλαµβάνουν: 

• Οικονοµική Βιωσιµότητα 

• Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών, Διαχείρισης Υποδοµής και Κυκλοφορίας 

• Βελτιστοποίηση της Εσωτερικής Αποτελεσµατικότητας και των Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

• Εκπλήρωση των Κανονιστικών Απαιτήσεων για την Απελευθέρωση της Σιδηροδροµικής Αγοράς 

• Βελτίωση της στρατηγικής τοποθέτησης στην αγορά των µεταφορών. 

• Επίτευξη ικανοποιητικού βαθµού επίδοσης των σιδηροδροµικών συστηµάτων 

• Διασφάλιση οικονοµικών πόρων για υποδοµές και τεχνολογικό εξοπλισµό 

• Χρήση σύγχρονων Πληροφοριακών Συστηµάτων (εφαρµογή ERP κλπ) 

• Σχεδιασµό και υλοποίηση επενδύσεων, χωρίς καθυστερήσεις, σε λογικό κόστος και ποιότητα 

• Ανάπτυξη ανταγωνιστικής επιχειρηµατικής πολιτικής 

• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 

• Αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος 

• Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και ανάπτυξης 

1.3. Άρθρο Λειτουργίες ΟΣΕ Α.Ε. 

Για την εκπλήρωση της αποστολής του και την εν γένει εκτέλεση του έργου του ο ΟΣΕ, επιτελεί τις 
ακόλουθες λειτουργίες: 
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1.3.1. Κύριες Λειτουργίες 
Ως κύριες ορίζονται οι λειτουργίες του ΟΣΕ που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο το οποίο 
προσδιορίζει το ρόλο και τις αρµοδιότητές του ως διαχειριστή της σιδηροδροµικής υποδοµής της 
χώρας και είναι οι ακόλουθες: 

1.3.1.1. Ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου και των υποδοµών 
Ο ΟΣΕ, ως υπεύθυνος φορέας για την συντήρηση του σιδηροδροµικού δικτύου, σχεδιάζει και υλοποιεί 
τις λειτουργίες συντήρησης της σιδηροδροµικής υποδοµής, µε γνώµονα αφ’ ενός µεν την αναβάθµιση 
του δικτύου, αφ’ ετέρου δε την βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας καθώς και την 
διασφάλιση της δια-λειτουργικότητας του σιδηροδροµικού δικτύου, µε στόχο την λειτουργία του εντός 
των διεθνών προτύπων. Αναπτύσσει δε, την σιδηροδροµική υποδοµή στο πλαίσιο και την στρατηγική 
του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. 

Ειδικότερα συµπεριλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον οι λειτουργίες σχεδιασµού και διαχείρισης θεµάτων 
ασφάλειας, διαλειτουργικότητας δικτύου και εν γένει εφαρµογής των σχετικών διατάξεων των 
Κανονισµών και Οδηγιών της ΕΕ, καθορισµού προτύπων και προδιαγραφών κατασκευής του 
σιδηροδροµικού δικτύου και εγκαταστάσεων (επιδοµής, υποδοµής και συστηµάτων), ελέγχου της 
κατασκευής δικτύου και εγκαταστάσεων (επιδοµής, υποδοµής και συστηµάτων). 

Μέσω της υλοποίησης της στρατηγικής επιδιώκεται: 

• Η αύξηση της χωρητικότητας και αξιοπιστίας του  δικτύου. 
• Η ταχύτερη και ασφαλέστερη διασυνοριακή σύνδεση της χώρας µε τις γείτονες χώρες 

(Βουλγαρία, Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία) και µέσω αυτών µε την Κεντρική Ευρώπη. 
• Η ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών µε τη συνέργεια του σιδηροδρόµου µε άλλες 

βασικές υποδοµές, όπως λιµάνια (Πειραιά (Ικόνιο), Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, 
Πατρών, Καβάλας, Ηγουµενίτσας) και µε τα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) 
(Θριασίου Πεδίου, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης), γεγονός που θα επιφέρει αύξηση των 
διακινουµένων µέσω σιδηροδρόµου εµπορευµατικών φορτίων, καθιστώντας έτσι την χώρα 
βασικό ευρωπαϊκό - εµπορευµατικό άξονα από την Μεσόγειο στην Ευρώπη, συµβάλλοντας 
ουσιαστικά στην ανάπτυξή της. 

1.3.1.2. Συντήρηση του σιδηροδροµικού δικτύου και των υποδοµών 
Στις λειτουργίες συντήρησης συµπεριλαµβάνονται δραστηριότητες προγραµµατισµού, υλοποίησης, 
παρακολούθησης, επιθεώρησης και ελέγχου του δικτύου και των εγκαταστάσεων είτε µε αυτεπιστασία 
είτε µε ανάθεση σε τρίτους, ειδικότερα:  

• Η αρµοδιότητα για τη µελέτη και κατασκευή έργων, την εποπτεία και το χειρισµό θεµάτων του 
υφιστάµενου δικτύου όπως της επιδοµής γραµµής, των γεφυρών και των µεταλλικών έργων, 
των υπογείων και γεωτεχνικών έργων και λοιπών υφισταµένων εγκαταστάσεων, τη σύνταξη 
κανονισµών και προδιαγραφών, τη µεταφορά τεχνογνωσίας, την παρακολούθηση 
τεχνολογικών εξελίξεων στα θέµατα επιδοµής, υποδοµής και κυκλοφορίας και ποιοτικής 
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παρακολούθησης - αξιολόγησης της σιδηροδροµικής γραµµής µετά του καταγραφικού 
µηχανήµατος.  

• Η αρµοδιότητα για την οργάνωση και τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης 
της υποδοµής και επιδοµής της γραµµής, των κτηρίων, των τεχνικών έργων, των γεφυρών και 
λοιπών εγκαταστάσεων όλου του δικτύου, του τροχαίου υλικού και την εκτέλεση έργων µε 
αυτεπιστασία µε ίδιο προσωπικό και µηχανικό εξοπλισµό.  

• Η αρµοδιότητα για την οργάνωση και τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης των 
ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων, της ηλεκτροκίνησης και της σηµατοδότησης, την 
εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία µε ίδιο προσωπικό και µηχανικό εξοπλισµό.  

1.3.1.3. Διαχείριση Κυκλοφορίας  
Η αρµοδιότητα αφορά στη µελέτη και το σχεδιασµό θεµάτων οργάνωσης των µεταφορών, 
ασφαλούς κυκλοφορίας των µεταφορικών µέσων, επωφελούς χρήσης των εγκαταστάσεων και των 
µεταφορικών µέσων καθώς και του προσωπικού του ΟΣΕ.  

Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΣΕ επεξεργάζεται τον χρονικό προγραµµατισµό των δροµολογίων και έχει 
την ευθύνη για τον συντονισµό και την ασφαλή κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή των κανόνων κυκλοφορίας από το εξειδικευµένο ανθρώπινο 
δυναµικό που διαθέτει και τη χρήση σύγχρονων συστηµάτων διαχείρισης κυκλοφορίας, όπως 
είναι τα κέντρα ρύθµισης κυκλοφορίας, τα συστήµατα σηµατοτεχνικής κάλυψης, τηλεπικοινωνίας 
κ.λπ. Οι σταθµάρχες, διαχειρίζονται την ασφαλή διέλευση των αµαξοστοιχιών και φροντίζουν για 
την διευθέτηση απρόβλεπτων κυκλοφοριακών διαταραχών.  

Με τις επιτελικές υπηρεσίες του ο ΟΣΕ, διαµορφώνει τα δροµολόγια σύµφωνα µε τα αιτήµατα των 
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο δίκτυό του και εποπτεύει την πιστή 
εφαρµογή των κανονισµών κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κυκλοφορίας 
εντάσσονται και οι λειτουργίες της διαχείρισης της χωρητικότητας της Εθνικής Σιδηροδροµικής 
Υποδοµής, των σταθµών, των υποδοµών και υπηρεσιών καθώς και των συστηµάτων ασφάλειας 
της κυκλοφορίας. 

1.3.2. Οριζόντιες Λειτουργίες - Λειτουργίες Υποστήριξης 
Με σκοπό την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του ΟΣΕ και την απρόσκοπτη υλοποίηση των 
αρµοδιοτήτων του, ο ΟΣΕ επιτελεί µια σειρά υποστηρικτικών - οριζόντιων λειτουργιών στις οποίες, 
σύµφωνα µε τις σχετικές θεσµικές ρυθµίσεις ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α/4-11-2010) όπως ισχύει, 
περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον οι λειτουργίες σχεδιασµού, µελέτης και ανάπτυξης δικτύου, 
παρακολούθησης και ελέγχου εφαρµογής της επιχειρησιακής στρατηγικής, χρηµατοοικονοµικού 
σχεδιασµού και διαχείρισης, διαχείρισης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού, σχεδιασµού, 
ανάλυσης και εγκατάστασης πληροφοριακών συστηµάτων, παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας 
της θυγατρικής εταιρείας, διαχείρισης προµηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εκπαίδευσης 
ανθρώπινου δυναµικού, σχεδιασµού, διαχείρισης, λειτουργίας και ελέγχου του Κέντρου 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
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1.3.2.1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Ανάπτυξη 
Η αρµοδιότητα αφορά σε θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού, ανάπτυξης δικτύου, επενδύσεων και 
χρηµατοδοτήσεων έργων, παρακολούθησης θυγατρικής, παρακολούθησης ακίνητης περιουσίας, 
στατιστικής, διασφάλισης ποιότητας και διεθνών υποθέσεων. 

1.3.2.2. Οικονοµική Διαχείριση 
Η αρµοδιότητα αφορά στο χειρισµό θεµάτων, σχετικών µε το σχεδιασµό, την οργάνωση, τον έλεγχο 
και την εποπτεία των οικονοµικών της εταιρείας. 

1.3.2.3. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναµικού 
Η αρµοδιότητα αφορά στη διαχείριση θεµάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας. 

1.3.2.4. Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Η αρµοδιότητα αφορά στην ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία Πληροφοριακών Συστηµάτων και 
εφαρµογών, Δικτύων Τηλεµατικής και εξοπλισµών Πληροφορικής και στη διασφάλιση της τεχνικής και 
οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστηµάτων του ΟΣΕ µε αντίστοιχα συστήµατα εθνικής 
εµβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης σύµφωνα και µε τον ν.4727/2020, ως ισχύει. 

1.3.2.5. Προµήθειες και Εφοδιασµός 
Η αρµοδιότητα αφορά στον έγκαιρο εφοδιασµό της εταιρείας µε τα κάθε είδους αναγκαία υλικά, την 
παραλαβή τους και γενικά τη διαχείρισή τους.  

1.3.2.6. Νοµικές Υπηρεσίες  
Η αρµοδιότητα αφορά στη νοµική υποστήριξη των θεµάτων του ΟΣΕ και την οργάνωση της νοµικής 
του θέσης και υπεράσπισης.  

1.3.2.7. Εκπαίδευση και Κατάρτιση  
Η αρµοδιότητα αφορά στο σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 
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1.3.2.8. Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας  
Η αρµοδιότητα αφορά στην εκπόνηση Κανονισµών και Εγχειριδίων σχετικών µε την Υγεία και 
Ασφάλεια της Εργασίας και την υλοποίηση του θεσµού και των παρεχοµένων υπηρεσιών των 
Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας. 

1.3.2.9. Διαχείριση Ασφάλειας  
Η αρµοδιότητα αφορά στη θέσπιση συστήµατος Διαχείρισης Ασφάλειας και την παρακολούθηση της 
εφαρµογής του και για τη λήψη Έγκρισης Ασφάλειας από την Αρχή Ασφάλειας.  

1.3.2.10. Σχεδιασµός έκτακτης Ανάγκης  
Η αρµοδιότητα αφορά στις ανάγκες της Εταιρείας σε έκτακτα γεγονότα, µε την ευθύνη κινητοποίησης 
των Αρχών (Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων, Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων 
και Συµβάντων, Πολιτική Προστασία κλπ), των Σωµάτων Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.Β., Πυροσβεστική 
Υπηρεσία κλπ) και του εσωτερικού µηχανισµού.  

1.3.2.11. Υπηρεσίες Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων  
Η αρµοδιότητα αφορά στις υπηρεσίες προβολής του έργου της εταιρείας και υποστηρίζει τις θέσεις της 
στα ΜΜΕ.  

1.3.2.12. Εσωτερικός Έλεγχος  
Η αρµοδιότητα αφορά στον έλεγχο της διαχείρισης και των υπολόγων οργάνων της εταιρείας και τη 
διεξαγωγή ερευνών και ανακρίσεων επί σχετικών θεµάτων. Υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης 
Συµπεριλαµβάνουν τις υπηρεσίες υποστήριξης του συνόλου των οργανωτικών µονάδων της εταιρείας. 

1.4. Άρθρο Όργανα Διοίκησης 

Τα Όργανα Διοίκησης του ΟΣΕ είναι:  

Ι. Το Διοικητικό συµβούλιο  

ΙΙ. Ο Διευθύνων Σύµβουλος  

Τα όργανα διοίκησης του ΟΣΕ ακολουθούν τον Εσωτερικό Οργανισµό του ΟΣΕ και τον Κανονισµό 
Λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου. 
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1.4.1. Διοικητικό Συµβούλιο ΟΣΕ 

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανό της 
που διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της και ασκεί αρµοδιότητες που 
προβλέπονται από τον ν. 3429/2005 ως ισχύει, την κείµενη νοµοθεσία και το καταστατικό της 
Εταιρείας.  

Το Διοικητικό Συµβούλιο χαράσσει και αποφασίζει τον στρατηγικό σχεδιασµό και ανάπτυξη του ΟΣΕ. 
Εισηγητής του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού και ανάπτυξης στο Διοικητικό Συµβούλιο είναι ο 
Διευθύνων Σύµβουλος.  

Τα θέµατα συγκρότησης του Διοικητικού Συµβουλίου σε σώµα, της εξουσίας και των αρµοδιοτήτων 
του, της αναπλήρωσης ή αντιπροσώπευσης των µελών του, της σύγκλισης, απαρτίας κλπ, ρυθµίζονται 
κατ’ εφαρµογή των οικείων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας και του Κανονισµού Λειτουργίας 
του Διοικητικού Συµβουλίου. 

Ως το ανώτατο ρυθµιστικό και αποφασιστικό όργανο κατά τη νοµοθεσία των δηµοσίων συµβάσεων, 
ήτοι "κύριος του έργου" ή "εργοδότης" ως και "φορέας κατασκευής του έργου" είναι το Διοικητικό 
Συµβούλιο του ΟΣΕ. To Διοικητικό Συµβούλιο αποτελεί την Προϊστάµενη Αρχή (Π.Α.) σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία περί Δηµοσίων Έργων, µελετών, παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016) κ.λπ. Την 
αρµοδιότητα αυτή δύναται να την εκχωρεί συνολικά ή κατά περίπτωση στον Διευθύνοντα Σύµβουλο.  

Το Διοικητικό Συµβούλιο ορίζει τα µέλη του Τεχνικού Συµβουλίου, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Στις περιπτώσεις έργων όπου µέλος του Τεχνικού 
Συµβουλίου συµµετέχει σε αυτά ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ή ως επιβλέπουσα υπηρεσία, το µέλος 
αντικαθίσταται από αναπληρωµατικό µέλος ή απέχει από την παράσταση και λήψη απόφασης επί του 
συγκεκριµένου έργου.  

Το Διοικητικό Συµβούλιο χαράσσει και αποφασίζει τον στρατηγικό σχεδιασµό και ανάπτυξη του ΟΣΕ. 
Εισηγητής του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού και ανάπτυξης στο Διοικητικό Συµβούλιο είναι ο 
Διευθύνων Σύµβουλος. Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Συντήρησης Υποδοµών και 
Δικτύων παρέχει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, µελέτες και προτάσεις της προς τον Διευθύνοντα 
Σύµβουλο και το Διοικητικό Συµβούλιο, και υλοποιεί τις αποφάσεις του τελευταίου.  

H Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου ορίζεται από την εκάστοτε Προϊσταµένη Αρχή ανάλογα µε το 
αντικείµενο του έργου. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι δυνατόν κατά περίπτωση και ανάλογα µε το 
ύψος του έργου και τη χωρική του εµβέλεια, να οριστούν κατά περίπτωση Γενικοί Διευθυντές, 
Προϊστάµενοι Διευθύνσεων ή Προϊστάµενοι Υπηρεσιών. Στη σύνθεση της οµάδας επίβλεψης είναι 
δυνατό να οριστούν πρόσωπα που προέρχονται από περισσότερες της µιας οργανικές µονάδες και η 
οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο ή Διευθύνοντα Σύµβουλο, µε την τήρηση της κείµενης 
νοµοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύει.  
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1.4.2. Διευθύνων Σύµβουλος 

Σύµφωνα µε τον Ν.3429/2005, όπως ισχύει, ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό 
όργανο της εταιρείας, προΐσταται όλων των Μονάδων του ΟΣΕ, διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις 
αναγκαίες αποφάσεις µέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας.  

Ο Διευθύνων σύµβουλος ασκεί όλες τις διευθυντικές αρµοδιότητες και όσες άλλες του εκχωρήσει το 
Διοικητικό Συµβούλιο. Ο Διευθύνων Σύµβουλος επιλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του 
άρθρου 3 του Ν.3429/2005, όπως εκάστοτε ισχύει  

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Διευθύνων Σύµβουλος:  

• Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων που είναι προς 
συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη ή έχουν 
ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον του ανωτέρω οργάνου, εφόσον 
τούτο κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό του. 

• Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου, από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ, σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των αρµόδιων 
υπηρεσιών του ΟΣΕ. 

• Οργανώνει και επιβλέπει τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των 
Ετησίων Προγραµµάτων Δράσης του ΟΣΕ και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών 
στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα 
αρµόδια όργανα του ΟΣΕ. 

• Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών απολογισµών δράσης του ΟΣΕ σύµφωνα 
προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις και ενηµερώνει σχετικά το 
Διοικητικό Συµβούλιο. 

• Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στον ΟΣΕ και µεριµνά για τη συνεχή 
βελτίωση της αποτελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών του ΟΣΕ, την προσαρµογή της 
λειτουργίας τους στις ανάγκες του ΟΣΕ και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού 
δυναµικού και των τεχνικών µέσων του ΟΣΕ. 

• Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα οποία 
µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά 
αντικείµενα) των υπηρεσιών του ΟΣΕ. 

• Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νοµικών προσώπων του ΟΣΕ και συνεργάζεται µε τις 
διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των αποτελεσµάτων από την 
δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του ΟΣΕ. 

• Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών µε ή χωρίς αποδοχές και µετακίνησης εκτός 
έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του ΟΣΕ. 

• Υπογράφει έγγραφα σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες του. 

• Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης του έργου του ΟΣΕ, είναι δυνατός ο 
ορισµός, µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου: 

o Συµβουλίου Συντονισµού και Προγραµµατισµού, στο οποίο συµµετέχουν οι Γενικοί 
Διευθυντές και οι Διευθυντές των Υπηρεσιών, µε αρµοδιότητα το σχεδιασµό, το 
συντονισµό εφαρµογής, την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης των έργων, 
προγραµµάτων και δράσεων του ΟΣΕ. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου δύνανται 
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να προσκαλούνται κατά περίπτωση στελέχη του ΟΣΕ ανάλογα µε τα θέµατα των 
αρµοδιοτήτων τους. 

o Μόνιµων ή κατά περίπτωση δια-τµηµατικών επιτροπών ή οµάδων εργασίας για την 
επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του ΟΣΕ. 

o Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων µε 
αξιοποίηση προσωπικού και από διάφορες οργανωτικές δοµές. 

1.4.3. Προϊστάµενοι Υπηρεσιών – Αρµοδιότητες 

Ο Προϊστάµενος µιας διοικητικής ενότητας (Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υπηρεσίας, Τµήµατος, 
Γραφείου) ευθύνεται έναντι του αµέσως υπερκείµενου διοικητικού επιπέδου για την αποτελεσµατική 
και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της ενότητας, προγραµµατίζοντας, οργανώνοντας, 
συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί µέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι 
περιοδικοί στόχοι του ΟΣΕ µε βάση τα αντίστοιχα προγράµµατα δράσης.  

Ειδικότερα ο προϊστάµενος της διοικητικής ενότητας:  

• Διατυπώνει σε συνεργασία µε το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο και τη Διεύθυνση 
Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προδιαγραφών και Κανονισµών των Σιδηροδροµικών Συστηµάτων 
τους στόχους και τα προγράµµατα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους 
αντίστοιχους προϋπολογισµούς, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.  

• Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά ανωτέρων 
διοικητικών επιπέδων.  

• Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που ανατίθενται στον υπηρεσιακό 
µηχανισµό µετά από εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συµβούλου.  

• Μεριµνά για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη 
βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού και των τεχνικών µέσων και την 
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών του ΟΣΕ.  

• Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας, µεριµνώντας για 
την ανάπτυξη και επιµόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση 
αρµονικών εργασιακών σχέσεων.  

• Ετοιµάζει τους περιοδικούς απολογισµούς των προγραµµάτων δράσης της διοικητικής 
ενότητας και τους αντίστοιχους οικονοµικούς απολογισµούς σε συνεργασία µε τις οικονοµικές 
υπηρεσίες.  

• Παραλαµβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της διοικητικής µονάδας 
του, την χαρακτηρίζει και την διανέµει στις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες ή υπαλλήλους 
παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.  

• Εισηγείται για θέµατα αρµοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον προϊστάµενο του 
ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τα αρµόδια διοικητικά όργανα και παρίσταται, εφόσον 
απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών.  
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• Έχει το δικαίωµα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων των κατώτερων 
ιεραρχικά επιπέδων µε ενυπόγραφη πάντοτε σηµείωση του στα σχετικά έγγραφα και 
παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογηµένης ενηµέρωσης του ανώτερου ιεραρχικά 
επιπέδου.  

• Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής 
ενότητας που εποπτεύει.  

• Συνεργάζεται µε προϊσταµένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του ΟΣΕ ή της θυγατρικής 
εταιρείας, για τον συντονισµό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών του ΟΣΕ.  

• Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα των ενεργειών της διοικητικής µονάδας του.  
• Παρακολουθεί τη νοµοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήµης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στον 

τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση µε τις λειτουργίες της διοικητικής 
ενότητας. Ενηµερώνει το προσωπικό και µεριµνά για την τήρηση των νοµικών διατάξεων, την 
εφαρµογή καινοτοµιών και την προσαρµογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις 
εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα: 

• Ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ΟΣΕ 
που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισµό, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους. 

• Οι περιφερειακές υπηρεσίες εποπτεύονται συνολικά από τον αντίστοιχο Διευθυντή που 
ορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κάθε περιφερειακή υπηρεσία υπάγεται διοικητικά 
και ακολουθεί κατά την άσκηση των θεµατικών αρµοδιοτήτων της, τις οδηγίες και 
κατευθύνσεις της αντίστοιχης υπερκείµενης θεµατικής διοικητικής ενότητας. 

2. Κεφάλαιο Β’  - Διάρθρωση Μονάδων ΟΣΕ Α.Ε. 
2.1. Άρθρο Περιεχόµενο 

Με τον παρόντα Κανονισµό ορίζεται η διάρθρωση των οργανωτικών µονάδων της ΟΣΕ Α.Ε. ως εξής:  

α) οι ενότητες των υπηρεσιών του ΟΣΕ,  

β) οι Γενικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΟΣΕ, 

γ) οι Κεντρικές και Περιφερειακές υπηρεσίες και  

δ) η περαιτέρω εσωτερική οργάνωση αυτών και οι αρµοδιότητές τους.  

Ο παρών Κανονισµός καταρτίσθηκε σε εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3891/2010 (Α΄188), του ν. 
4408/2016 (Α΄135), του καταστατικού της εταιρείας και όλων των κείµενων διατάξεων και κανονισµών. 
Βασική αρχή της λειτουργίας του ΟΣΕ είναι η άµεση και απρόσκοπτη συνεργασία µεταξύ των 
οργανικών του µονάδων σε κάθε θέµα κοινής αρµοδιότητας. Η συνεργασία αυτή διασφαλίζεται µε την 
µέριµνα του Διευθύνοντος Συµβούλου, των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών, αλλά 
διασφαλίζεται βασικά από το αίσθηµα ευθύνης του προσωπικού του ΟΣΕ.  
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Η οργανωτική διάρθρωση του ΟΣΕ έχει ως εξής:  

• Γενικές Διευθύνσεις  
• Διευθύνσεις  
• Υπηρεσίες, (οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο υποδιεύθυνσης)  
• Τµήµατα  
• Τοµείς 
• Οµάδες 
• Γραφεία  

Οι διοικητικές µονάδες του ΟΣΕ διακρίνονται σε Κεντρικές και Περιφερειακές ανάλογα µε τον τόπο 
εγκατάστασής τους και εντός αυτών κατατάσσονται σε ενότητες λειτουργιών του ΟΣΕ, ώστε να 
διασφαλίζεται η εσωτερική συνοχή του και η αντιστοίχιση λειτουργιών και οργανωτικών µονάδων.  

2.1.1. Αδιαβάθµητες οργανωτικές µονάδες  
Ο Διευθύνων Σύµβουλος δύναται να ιδρύει αδιαβάθµητες οργανωτικές µονάδες ως εξής: 

2.1.1.1. Γραφεία  
Τα Γραφεία είναι αδιαβάθµητα, δεν αποτελούν ξεχωριστές οργανωτικές µονάδες και λειτουργούν µέσα 
στην οργανωτική µονάδα ασκώντας µέρος των δραστηριοτήτων της. Όταν λόγω αυξηµένου φόρτου 
των οργανωτικών επιπέδων της ιεραρχίας ή λόγω υλοποίησης µιας συγκεκριµένης άσκησης 
δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο, ορισµένες δραστηριότητες ασκούνται από ένα ή και περισσότερα 
άτοµα και απαιτείται να έχουν αναγνωρίσιµη υπόσταση, τότε είναι δυνατόν να ιδρύονται Γραφεία.  

Με πράξη του Δ/ντος Συµβούλου ορίζεται ο υπεύθυνος του Γραφείου, καθώς και η πιθανή χορήγηση 
επιδόµατος θέσης διοίκησης (εφόσον προβλέπεται από τη νοµοθεσία), το οποίο σε κάθε περίπτωση 
είναι µικρότερο του αντίστοιχου επιδόµατος θέσης διοίκησης του Προϊσταµένου Τµήµατος. Τα Γραφεία 
καταργούνται εφόσον οι ανάγκες ίδρυσής τους εκλείψουν για οποιοδήποτε λόγο.  

Η κατανοµή τν επικεφαλής των Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης Διοίκησης, Γενικών Διευθυντών και 
Διευθύνσεων διαµορφώνεται ως εξής: 

2.1.1.2. Μονάδες εκτέλεσης έργου (Project) 
Μονάδες εκτέλεσης έργου (Project) ιδρύονται προκειµένου να αντιµετωπιστούν µε τον καλύτερο τρόπο 
οι ανάγκες εκτέλεσης συγκεκριµένων έργων (projects) που υπερβαίνουν τις αρµοδιότητες των 
λειτουργουσών οργανωτικών µονάδων. Οι µονάδες αυτές στελεχώνονται από άτοµα µε ιδιαίτερη 
εµπειρία, εξειδίκευση και πολύ καλή γνώση του αντικειµένου που κατέχουν.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 18

  23



Τα πρόσωπα που εντάσσονται στη µονάδα, ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, είτε αποσπώνται 
προσωρινά από τις οργανωτικές µονάδες στις οποίες ανήκουν και για όσο διάστηµα θα διαρκέσει το 
έργο στο οποίο συµµετέχουν, είτε παραµένουν στην οργανική τους θέση ασχολούµενοι παράλληλα µε 
το συγκεκριµένο έργο που τους ανατίθεται.  

2.1.1.3. Επιχειρησιακά συνεργεία συντήρησης, επισκευών και επιθεώρησης  
Επιχειρησιακά συνεργεία συντήρησης, επισκευών και επιθεώρησης ιδρύονται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των προγραµµάτων συντήρησης εξοπλισµού, υποδοµών, επιδοµής και οχηµάτων ή έκτακτα 
γεγονότα.  

Το τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό που εντάσσεται στα επιχειρησιακά συνεργεία, προέρχεται 
από µία ή/και περισσότερες επιµέρους διοικητικές µονάδες του ΟΣΕ είτε των κεντρικών είτε των 
περιφερειακών υπηρεσιών.  

Ο Διευθύνων Σύµβουλος ορίζει τον επικεφαλής εκάστου επιχειρησιακού συνεργείου. Ο Διευθύνων 
Σύµβουλος δύναται να αναθέτει καθήκοντα Επικεφαλής Τοµέα ή Οµάδας ή Αρχιεργοδηγού ή 
Εργοδηγού ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές προσδιορίζονται µε βάση τη 
γεωγραφική διασπορά των Υπηρεσιών και το πλήθος των υπηρετούντων εργαζοµένων ανά Τµήµα.  

Τα συνεργεία καταργούνται εφόσον εκλείψουν οι λόγοι συγκρότησής τους.  

Η κατανοµή των θέσεων των επικεφαλής Τοµέων και Οµάδων διαµορφώνονται και κατανέµονται ως 
κάτωθι: 

ΔΙEΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 2

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 5

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 2

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 3

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 7

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 2

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 3

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 7

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2

ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 2

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4

ΔΙEΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ) 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 4

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΟΥΧΩΝ 2

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΛΕΙΔΟΥΧΩΝ 6

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 2

ΠΑΤΡΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 4

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΛΕΙΔΟΥΧΩΝ 1

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 2
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2.1.1.4. Επιτροπές στελεχών  
Επιτροπές στελεχών από µία ή/και περισσότερες επιµέρους διοικητικές µονάδες του ΟΣΕ είναι δυνατό 
να ορίζονται από το Διευθύνοντα Σύµβουλο, µε αρµοδιότητα την επίβλεψη, την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο της εκτέλεσης και παραλαβής τεχνικών µελετών και αντίστοιχων τεχνικών έργων από ποιοτικής, 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΛΕΙΔΟΥΧΩΝ 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 3

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΛΕΙΔΟΥΧΩΝ 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 3

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΟΥΧΩΝ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΛΕΙΔΟΥΧΩΝ 6

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 1

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΛΕΙΔΟΥΧΩΝ 1

ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 1

ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 1

ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΚΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΠΟΠΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ 3

ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΠΟΠΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ποσοτικής και συµβατικής άποψης, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο περί δηµοσίων 
συµβάσεων.  

2.2. Άρθρο Οργάνωση – Διάρθρωση Υπηρεσιών 

Η βασική οργάνωση του ΟΣΕ περιλαµβάνει τις παρακάτω οργανικές µονάδες: 

1. Μονάδες Υπαγόµενες Απ’ ευθείας στη Διοίκηση 
i. Τµήµα Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων 
ii. Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Έκτακτης Ανάγκης και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 

(Υ.Π.Σ.Ε.Α) 
i. Τµήµα Υπηρεσίας Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτου Ανάγκης (Υ.Π.Σ.Ε.Α) 
ii. Τµήµα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 

iii. Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας  
iv. Γραφείο Υποστήριξης Διοικητικού Συµβουλίου  
v. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Προέδρου Διοικητικού Συµβουλίου  
vi. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Διευθύνοντος Συµβούλου 
vii. Μονάδα Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου 
viii. Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Κόστους 
ix. Τµήµα Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 
x. Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών 

2. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οικονοµικών 
i. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης 
ii. Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) 
iii. Διεύθυνση Διαγωνισµών & Συµβάσεων Προµηθειών (ΔΙΣΥΠ) 
iv. Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναµικού (ΔΑΔ) 
v. Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΔΕΚ) 

3. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Μελετών 
i. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης 
ii. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΣΑ) 
iii. Διεύθυνση Διαλειτουργικότητας, Κανονισµών & Μελετών (ΔΙΚΑΜ) 
iv. Διεύθυνση Διαγωνισµών Τεχνικών Έργων, Συστηµάτων & Μελετών (ΔΙΤΕΜ) 
v. Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΙΠΛ) 

4. Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Δικτύου, Έργων  & Κυκλοφορίας 
i. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης 
ii. Διεύθυνση Συντήρησης & Αναβάθµισης Γραµµής & Εγκαταστάσεων (ΔΙΣΑΓ) 
iii. Διεύθυνση Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας (ΔΙΚΑΠ) 
iv. Διεύθυνση Η/Μ Συστηµάτων & Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΗΛ) 
v. Διεύθυνση Κυκλοφορίας & Διαχείρισης Χωρητικότητας (ΔΚ) 
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Η Διάρθρωση των Μονάδων της ΟΣΕ Α.Ε. αποτυπώνονται στο Γενικό Οργανόγραµµα και στα Ειδικά 
Οργανογράµµατα που ακολουθούν: 
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Εικόνα 1: Γενικό Οργανόγραµµα ΟΣΕ 
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Εικόνα 2: Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού & Οικονοµικών 
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Εικόνα 3 Γενική Διεύθυνση Σχεδιασµού, Ανάπτυξης & Μελετών 
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Εικόνα 4 Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Δικτύου, Έργων & Κυκλοφορίας 
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2.3. Άρθρο Μονάδες υπαγόµενες απευθείας στη Διοίκηση 

Οι µονάδες που υπάγονται απευθείας στην Διοίκηση είναι οι εξής:  

• Τµήµα Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων 

• Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Έκτακτης Ανάγκης και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 
(Υ.Π.Σ.Ε.Α) 

o Τµήµα Υπηρεσίας Πολιτικού Σχεδιασµού Έκτακτης Ανάγκης (ΥΠΣΕΑ) 

o Τµήµα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 

• Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας 

• Γραφείο Υποστήριξης Διοικητικού Συµβουλίου 

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Προέδρου Διοικητικού Συµβουλίου 

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Διευθύνοντος Συµβούλου 

• Μονάδα Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου  

• Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Κόστους  

• Τµήµα Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 

• Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών 

2.3.1. Τµήµα Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων 

Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων είναι οι εξής:  

• Σχεδιασµός και υλοποίηση εταιρικής επικοινωνιακής στρατηγικής  

• Επικοινωνία µε ΜΜΕ για την οργάνωση, διεκπεραίωση επαφών και έγκυρης πληροφόρησης 
σχετικά µε την Εταιρεία και το έργο της 

• Διαχείριση και οργάνωση των δηµοσίων σχέσεων της Εταιρείας σε διεθνές επίπεδο. 

• Διερεύνηση ευκαιριών µε σκοπό την επίτευξη κατάλληλης δηµοσιότητας του έργου της 
Εταιρείας κατά τρόπο που διασφαλίζει την εταιρική εικόνα και προάγει τις εταιρικές σχέσεις 
µε τρίτα µέρη, διευκολύνοντας την αποστολή της Εταιρείας. 

• Συλλογή και ταξινόµηση έντυπου υλικού που αφορά στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

• Ενεργός συµβολή στη διοργάνωση/ προβολή εκδηλώσεων και γεγονότων  

• Επιµέλεια της ιστοσελίδας της Εταιρείας, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Πληροφορικής  

• Επιµέλεια εκδόσεων της Εταιρείας. 
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2.3.2. Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Έκτακτης Ανάγκης και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 
(Υ.Π.Σ.Ε.Α) 

Η Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Έκτακτης Ανάγκης & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων διαρθρώνεται σε 
δύο Τµήµατα: 

• Τµήµα Υπηρεσίας Πολιτικού Σχεδιασµού Έκτακτης Ανάγκης (Υ.Π.Σ.Ε.Α) 

• Τµήµα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 

Τα εν λόγω τµήµατα έχουν τις κάτωθι αρµοδιότητες. 

2.3.2.1. Τµήµα Υπηρεσίας Πολιτικού Σχεδιασµού Έκτακτης Ανάγκης (ΥΠΣΕΑ) 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος (Υ.Π.Σ.Ε.Α) είναι οι εξής:  

• Συντονισµός και µέριµνα για τη λήψη µέτρων σχετικών µε την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών.  

• Συµβολή στην κατάρτιση των σχεδίων Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης του 
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που αφορούν άµεσα ή έµµεσα την Εταιρεία. 

• Μέριµνα για την οργάνωση ειδικής εκπαίδευσης του προσωπικού της Εταιρείας σε θέµατα 
ΠΣΕΑ.  

2.3.2.2. Τµήµα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 
Το Τµήµα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

• Συντονισµός ενεργειών και µέριµνα για την ασφάλεια και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του 
ΟΣΕ. 

• Υπόδειξη προς τη Διοίκηση των εγκαταστάσεων και υποδοµών που χρήζουν φύλαξης  
(σκοπιµότητα φύλαξης) 

• Κατάρτιση µελετών και υποβολή προτάσεων προς την Διοίκηση για την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων. 

• Μέριµνα για την διενέργεια των απαραίτητων διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση 
της φύλαξης των εγκαταστάσεων σε ανάδοχο. 

2.3.3. Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας  

Αντικείµενο της Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας είναι η παροχή των Υπηρεσιών Προστασίας και 
Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου ως ΕΣΥΠΠ του ΟΣΕ και η εισήγηση προς τη Διοίκηση της 
πολιτικής σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας στον τοµέα της Εργασίας.  

Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας είναι οι εξής:  

• Η µέριµνα για τη θέσπιση και εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων.  
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• Η µέριµνα για τη λειτουργία του θεσµού του ιατρού εργασίας, µε επίβλεψη και εφαρµογή των 
µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων, της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων 
εργασίας, όπως ορίζονται στις διατάξεις των Ν. 1568/1985, του Π.Δ. 17/1996 και του Ν. 
3850/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

• Η µέριµνα για τη λειτουργία του θεσµού του τεχνικού ασφαλείας, µε έλεγχο και µέριµνα για 
την ασφάλεια των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων, την υγιεινή των χώρων εργασίας, 
όπως ορίζονται στις διατάξεις των Ν. 1568/1985, του Π.Δ. 17/1996 και του Ν. 3850/2010, 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

• Η παρακολούθηση και ενηµέρωση της Διοίκησης της υλοποίησης του θεσµού και των 
παρεχόµενων υπηρεσιών των Τεχνικών Ασφαλείας (Τ.Α.) και Ιατρών Εργασίας (Γ.Ε.) 

• Η γνωµοδότηση σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής νέων παραγωγικών 
διαδικασιών, προµήθειας µέσων και εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της 
αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας καθώς και διαµόρφωσης και 
διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης και 
παραγωγικής διαδικασίας.  

• Η φροντίδα για την συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την παραγωγική διαδικασία και 
τις χρησιµοποιούµενες ύλες, που έχουν σχέση µε την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων. 

• Η µελέτη και υποβολή προτάσεων προς την Διοίκηση για τους τρόπους υλοποίησης των 
όσων περιλαµβάνει το Κεντρικό Εργασιακό Συµβούλιο στις σχετικές του γνωµατεύσεις για 
θέµατα συνθηκών εργασίας, υγείας και περιβάλλοντος εργασίας. 

• Η εισήγηση στην Διοίκηση κάθε µέτρου που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται οι 
εργαζόµενοι και οι τρίτοι που παρευρίσκονται στους τόπους εργασίας από κάθε κίνδυνο που 
µπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωµατική τους ακεραιότητα. 

• Η εισήγηση στη Διοίκηση για τη λήψη συλλογικών µέτρων Προστασίας των εργαζοµένων. 

• Η µελέτη και η εισήγηση στη Διοίκηση για τη λήψη µέτρων, ώστε να αποφεύγεται ή να 
ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζοµένων σε παράγοντες επικίνδυνους για την υγεία τους. 

• Η κατάρτιση προγράµµατος προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας 
στην επιχείρηση, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

• Ο προγραµµατισµός της εκτέλεσης ασκήσεων πυρασφαλείας και συναγερµού για τη 
διαπίστωση ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 

• Η εκπόνηση Κανονισµών και Εγχειριδίων σχετικών µε την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας. 

• Η φροντίδα της εφαρµογής των υποδείξεων των Τεχνικών και Υγειονοµικών Επιθεωρητών 
Εργασίας και γενικά η διευκόλυνση του έργου τους. 

• Η συγκέντρωση και ανάλυση των υποδείξεων και συµβουλών των Τ.Α. και Γ.Ε. σχετικών µε 
θέµατα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχηµάτων. 

• Η συγκέντρωση και κωδικοποίηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας που έχει σχέση µε 
την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας. 

• Η τήρηση στατιστικών στοιχείων ατυχηµάτων, επαγγελµατικών ασθενειών και των αιτίων 
τους και η µελέτη µέτρων αντιµετώπισής τους. 
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• Η εισήγηση στη Διοίκηση για θέµατα προσλήψεων Τ.Α. και Γ.Ε. καθώς και του βοηθητικού 
προσωπικού που είναι αναγκαίο, για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων των 
Τ.Α. και Γ.Ε. 

2.3.4. Γραφείο Υποστήριξης Διοικητικού Συµβουλίου  

Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης Διοικητικού Συµβουλίου είναι οι εξής:  

• Προετοιµασία των ηµερήσιων διατάξεων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου 
(Δ.Σ), υπό την εποπτεία του Προέδρου Διοικητικού Συµβουλίου και συλλογή του απαραίτητου 
υποστηρικτικού υλικού των θεµάτων των ηµερησίων διατάξεων. 

• Διαβίβαση εντός συγκεκριµένων προθεσµιών, των θεµάτων των εκάστοτε ηµερήσιων 
διατάξεων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου (ΔΣ) και έγκαιρη διαβίβαση των 
εισηγήσεων και του υποστηρικτικού υλικού τους προς τα µέλη του Δ.Σ. 

• Καταγραφή των θέσεων – απόψεων – προτάσεων των µελών του Δ.Σ. κατά τις Συνεδριάσεις 
του, µέσω πρακτικογράφησης. 

• Έκδοση των εκάστοτε αποφάσεων του Δ.Σ και έγκαιρη κοινοποίησή τους στις εµπλεκόµενες 
οργανωτικές µονάδες της Εταιρείας. 

• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των ηµερήσιων διατάξεων, αποφάσεων, γνωµοδοτήσεων, 
πρακτικών και των εισηγήσεων µε το υποστηρικτικό υλικό τους προς το Δ.Σ.. 

• Τήρηση επίσηµων πρακτικών σε ηλεκτρονική µορφή, των συνεδριάσεων του Δ.Σ. µε τις 
υπογραφές το συνόλου των εκάστοτε παριστάµενων στις συνεδρίες µελών του Δ.Σ. 

• Μέριµνα για τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της Εταιρείας, τήρηση των πρακτικών τους και έκδοση των σχετικών αποφάσεων της 
Γ.Σ. 

2.3.5. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Προέδρου Διοικητικού Συµβουλίου  

Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης Προέδρου Διοικητικού Συµβουλίου είναι οι εξής:  

• Υποστήριξη στην παρακολούθηση των θεµάτων καθηµερινότητας τα οποία διαχειρίζεται ο 
Πρόεδρος, συντονισµός των απαραίτητων εργασιών και διευκόλυνση των κάθε φύσης 
επικοινωνιών/επαφών του για την υποστήριξη του έργου του. 

• Διαχείριση αλληλογραφίας Προέδρου ΔΣ. 

• Οργάνωση συναντήσεων, συσκέψεων, υπηρεσιακών ταξιδιών κλπ. 

• Συγκέντρωση και διαβίβαση αιτηµάτων προς τον Πρόεδρο του ΔΣ. 

• Τήρηση απαιτήσεων επικοινωνιών και αρχειοθέτησης εγγράφων του συστήµατος ποιότητας. 

• Τήρηση αρχείου των κάθε είδους αποφάσεων του ΟΣΕ προς χρήση του Πρόεδρου Δ.Σ. 
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2.3.6. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Διευθύνοντος Συµβούλου 

Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Διευθύνοντος Συµβούλου είναι οι εξής:  

• Υποστήριξη στην παρακολούθηση των θεµάτων καθηµερινότητας τα οποία διαχειρίζεται ο 
Διευθύνων Σύµβουλος, συντονισµός των απαραίτητων εργασιών και διευκόλυνση των κάθε 
φύσης επικοινωνιών/ επαφών του για την υποστήριξη του έργου του. 

• Διαχείριση αλληλογραφίας Διευθύνοντα Συµβούλου. 

• Οργάνωση συναντήσεων, συσκέψεων, υπηρεσιακών ταξιδιών κλπ. 

• Συγκέντρωση και διαβίβαση αιτηµάτων προς τον Διευθύνοντα Σύµβουλο. 

• Τήρηση απαιτήσεων επικοινωνιών και αρχειοθέτησης εγγράφων του συστήµατος ποιότητας. 

• Τήρηση αρχείου των κάθε είδους αποφάσεων του ΟΣΕ προς χρήση του Διευθύνοντα 
Συµβούλου. 

• Παροχή κάθε είδους διοικητικής και γραµµατειακής υποστήριξης προς τους κατέχοντες θέσεις 
Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών του Διευθύνοντος 
Συµβούλου. Στο Γραφείο εντάσσονται και οι Ειδικοί Σύµβουλοι και οι Συνεργάτες του 
Διευθύνοντος Συµβούλου. 

Στο Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης Διευθύνοντος Συµβούλου υπάγονται επίσης οι ειδικοί σύµβουλοι 
και οι επιστηµονικοί συνεργάτες της Διοίκησης, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν 
αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής. Παρέχουν ιδίως συµβουλές και διατυπώνουν 
εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων της Εταιρίας. 

Το συµβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύµβουλο και το 
Διοικητικό Συµβούλιο. Ειδικά οι επιστηµονικοί συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, µέσα στον κύκλο των 
γνώσεών τους, σε εξειδικευµένα επιστηµονικά και τεχνικά θέµατα.  

Οi αρµοδιότητές των ειδικών συµβούλων και των επιστηµονικών συνεργατών είναι ιδίως οι εξής:  

• Διενέργεια ερευνών  

• Εκπόνηση µελετών,  

• Σύνταξη εκθέσεων,  

• Υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων,  

• Επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγµάτωση των σκοπών της 
Εταιρίας,  

• Παροχή επιστηµονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέµατα που απασχολούν τις 
οργανωτικές µονάδες της Εταιρίας,  

• Συστηµατική παρακολούθηση της επιστήµης και τεχνολογίας στον τοµέα της δραστηριότητάς 
τους,  
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• Τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδοµένων ή και  

• Γνωµοδότηση επί των εισηγήσεων προς τη Διοίκηση των Διευθύνσεων του ΟΣΕ 

• Διεκπεραίωση κάθε άλλη εργασία τους ανατίθεται από τη Διοίκηση. 

• Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών  

2.3.7. Μονάδα Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου 

Εντός του ΟΣΕ και σύµφωνα µε την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Ν.3429/2005, λειτουργεί Μονάδα 
Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη του 
Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, ένα από τα οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητο, εφαρµοζόµενων 
αναλόγως για το µέλος αυτό των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και να έχει αποδεδειγµένα 
επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής.  

Τα µέλη της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου ορίζονται και παύονται µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της επιχείρησης. Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου συγκροτείται µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 

Η Μονάδα Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

• Παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

• Παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και 
του Συστήµατος Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας 
του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Κόστους, που λειτουργεί σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.3429/2005, όπως ισχύει. 

• Παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 

Επίσης, η Μονάδα Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου 

• Αξιολογεί την απόδοση των εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου της δηµόσιας 
επιχείρησης ή του οργάνου διοίκησης του οργανισµού και του Ν.Π.Ι.Δ., µε κριτήριο, µεταξύ 
άλλων, την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και  

• Υποβάλλει τα πορίσµατά της στον Υπουργό Οικονοµικών και στον Υπουργό που ασκεί την 
εποπτεία στον ΟΣΕ. 

2.3.8. Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Κόστους 

Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Κόστους είναι οι εξής:  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

• Η παρακολούθηση και εφαρµογή του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας και του 
καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που την αφορά, 
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• Η παρακολούθηση και αναφορά στο Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς και στη γενική συνέλευση 
των µετόχων και την Γ.Δ.Ο.Υ. του εποπτεύοντος Υπουργείου, περιπτώσεις σύγκρουσης των 
ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µε τα συµφέροντα της 
Εταιρείας ή παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού από µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου. 

• Η υποβολή έγγραφης ενηµέρωσης µία φορά τουλάχιστον κάθε τρίµηνο προς το Διοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας, καθώς και τη Γενική Συνέλευση των µετόχων και την Γ.Δ.Ο.Υ. του 
εποπτεύοντος Υπουργείου, για τους ελέγχους που διενεργεί, 

• Η ακριβής διαβίβαση οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονοµικών και του εποπτεύοντος Υπουργείου και η διευκόλυνση µε κάθε 
πρόσφορο µέσο του έργου παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

Ειδικότερα, αναφορικά µε τον Εσωτερικό Έλεγχο, το Τµήµα: 

• Συντάσσει και αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από το 
Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας,  

• Καταρτίζει Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραµµα Εργασιών (Πρόγραµµα Ελέγχου), λαµβανοµένων 
υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων της Εταιρίας,  

• Υποβάλει το Ετήσιο ή Πολυετές Πρόγραµµα Εργασιών (Πρόγραµµα Ελέγχου) προς έγκριση 
στο Δ.Σ 

• Αναπτύσσει πλαίσιο διαδικασιών και µεθόδων για την έγκυρη, αποτελεσµατική και ποιοτική 
εκτέλεση του προγράµµατος ελέγχων, σύµφωνα µε τις εποπτικές απαιτήσεις της Εταιρείας, µε 
τις βέλτιστες ελεγκτικές πρακτικές και τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. 

• Σχεδιάζει και διενεργεί προγραµµατισµένους και έκτακτους εσωτερικούς ελέγχους επί του 
συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των 
διαδικασιών του, των εκτελούµενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστηµάτων, 
όπως αυτά εντοπίζονται µέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων 
που απειλούν τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και 
τις ενδεχόµενες συνέπειές του,  

• Παρέχει συµβουλευτικά έργα επί του συνόλου των Υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, 
των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούµενων έργων, καθώς και 
των πληροφοριακών του συστηµάτων, 

• Ελέγχει και παρέχει διαβεβαίωση περί της επάρκειας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 
του φορέα και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις,  

• Παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες,  

• Αξιολογεί τη λειτουργία του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης,  

• Ελέγχει την ορθή εφαρµογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισµού, διενέργειας 
των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισµό τυχόν 
φαινοµένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την 
ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο µέλλον, καθώς και τη διαδικασία σύνταξης και 
αποστολής στο Υπουργείο Οικονοµικών, των δηµοσιονοµικών και λοιπών αναφορών,  
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• Ελέγχει και αξιολογεί τις διαδικασίες κατάρτισης των οικονοµικών και µη αναφορών του 
φορέα,  

• Αξιολογεί τις διαδικασίες σχεδιασµού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραµµάτων 
του φορέα,  

• Ελέγχει τη συµµόρφωση του φορέα προς την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανονισµούς και τις 
πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του,  

• Ελέγχει τα πληροφοριακά συστήµατα ως προς την αποτελεσµατικότητά τους για την επίτευξη 
των στόχων του φορέα,  

• Παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες που 
πραγµατοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συµµόρφωση µε τις προτάσεις του 
εσωτερικού ελέγχου, µέχρι την οριστική υλοποίησή τους,  

• Καταρτίζει Ετήσια Έκθεση µε Γνώµη, για τη συνολική επάρκεια των ενεργειών, διαδικασιών 
και της διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων και τις δικλίδες ελέγχου σε συνολικό επίπεδο 
ή για µεµονωµένες διαδικασίες, λειτουργίες και τµήµατα του φορέα. Η Γνώµη συνοδεύει την 
Ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συµβούλιο, βασίζεται στα αποτελέσµατα του 
έργου και των δραστηριοτήτων του Τµήµατος και λαµβάνει τη µορφή της διαβεβαίωσης 
(θετικής, αρνητικής ή µε επιφύλαξη) 

• Γνωστοποιεί αµελλητί στις αρµόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάµενο, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής 
ευθύνης υπαλλήλων και  

• Μεριµνά για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

• Ο έλεγχος της τήρησης και πιστής εφαρµογής των κανονισµών και δαπανών τεχνικής φύσης. 

• Η διεξαγωγή ερευνών και ανακρίσεων πάνω σε ανακρίσεων σε συναφή θέµατα, ύστερα από 
εντολή του Διευθύνοντος Συµβούλου. 

Διοικητική Λογιστική 

• Καταγραφή ροών παραγωγικής διαδικασίας, διενέργεια µετρήσεων, σύνταξη αναφορών 

• Καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση σε αξία, ποσότητα, ποιότητα, χρόνους και συχνότητα 
δουλειάς όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

Κοστολόγηση 

• Προσδιορισµός του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τρίτους και κοστολόγηση 
κάθε δραστηριότητας της εταιρείας σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

• Συγκέντρωση και τροφοδότηση µοντέλου κοστολόγησης, έλεγχος στοιχείων, εκπόνηση 
µελετών αποτύπωσης και διαχείρισης κόστους 

• Συντήρηση, αλλαγές, προσαρµογή µοντέλου κοστολόγησης στις µεταβολές οργανωτικών 
δοµών καθώς και παραγωγικών διαδικασιών. 
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• Συµφωνία των κοστολογικών δεδοµένων µε την Γενική Λογιστική. 

• Περιοδική ενηµέρωση της διοίκησης σχετικά µε τα διαµορφούµενα κόστη και η υποβολή 
σχετικών προτάσεων. 

Οικονοµική Επιθεώρηση 

• Επιθεώρηση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κ.Β.Σ., των τιµολογίων των προµηθευτών των 
παγίων, αναλωσίµων, υπηρεσιών και προγραµµατισµός των πληρωµών τους 

• Επιθεώρηση των αµοιβών των εξωτερικών συνεργατών και φροντίδα για τη νοµότυπη & 
έγκαιρη πληρωµή τους 

• Επιθεώρηση της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) όλων των συµβάσεων 
κατασκευής έργων για πιθανές συµβατικές υποχρεώσεις των Αναδόχων (πάγια – εξοπλισµός 
− ασφαλιστήρια συµβόλαια) προς τον ΟΣΕ 

• Επιθεώρηση δαπανών/αποζηµιώσεων προσωπικού για «εκτός έδρας» αµοιβή του, πάγιες 
προκαταβολές, έκτακτες αποζηµιώσεις κ.λπ. 

• Επιθεώρηση των δαπανών (πάγιες – έκτακτες) ως προς την σκοπιµότητά τους, τη φορολογική 
εγκυρότητα των υποβαλλόµενων παραστατικών, την χρηστή διαχείριση βάσει του κανονισµού 
προµηθειών και των εξουσιοδοτήσεων της Διοίκησης για έγκριση αγοράς αγαθών/υπηρεσιών 
που εµπίπτουν στις λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας. 

• Ενηµέρωση/Επιθεώρηση του πινακίου επιταγών. 

Επιθεώρηση χρονοδιαγραµµάτων και κόστους έργων 

• Συλλογή, οργάνωση, επιθεώρηση και επεξεργασία στοιχείων χρόνου, κόστους και 
χρηµατοροών για τα έργα, καθώς και για µελέτες και εργασίες συντήρησης που βρίσκονται σε 
εξέλιξη µε βάση προκαθορισµένα σηµεία ελέγχου. 

• Επιθεώρηση, επισήµανση & αιτιολόγηση των αποκλίσεων, υποβολή προτάσεων ανάληψης 
διορθωτικών ενεργειών. 

• Επιθεώρηση των κοστολογικών αναφορών. 

• Σύνταξη των αναφορών κοστολογικών αποκλίσεων. 

• Τήρηση ιστορικού κοστολόγησης έργων. 

• Εκτίµηση πρότυπου µοναδιαίου κόστους υλικών και εργασιών βάσει βέλτιστων πρακτικών 
και ιστορικών στοιχείων. 

• Επιθεώρηση των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών συντήρησης µε εταιρείες ως προς την 
τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης. 

2.3.9. Τµήµα Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 

Το Τµήµα Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (Data Protection Officer DPO) λειτουργεί σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 
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του 2016 (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων, EL L119, στο εξής «Γ.Κ.Π.Δ.») και έχει 
ως αρµοδιότητα την υποστήριξη του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (DPO) στην 
άσκηση των καθηκόντων του σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (DPO) εποπτεύει όλες τις πράξεις επεξεργασίας 
προσωπικών δεδοµένων και διασφαλίζει την προστασία προσωπικών δεδοµένων εντός του 
Οργανισµού. Έχει, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες:  

• Ενηµερώνει και συµβουλεύει τον, κατά την έννοια των περιπτώσεων 7 και 8 του άρθρου 4 του 
Γ.Κ.Π.Δ., υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, αντίστοιχα και τους 
υπαλλήλους του Τµήµατος που εκτελούν την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. και από άλλες διατάξεις της εθνικής ή της ενωσιακής νοµοθεσίας 
σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,  

• Παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε τον Γ.Κ.Π.Δ. και µε άλλες διατάξεις της εθνικής ή της 
ενωσιακής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και µε τις 
πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση µε την 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων της ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης της κατάρτισης των υπαλλήλων που συµµετέχουν στις 
πράξεις επεξεργασίας και της διενέργειας των σχετικών ελέγχων,  

• Παρέχει συµβουλές, όταν ζητείται για την εκτίµηση αντικτύπου σχετικά µε την προστασία των 
δεδοµένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ.,  

• Αποτελεί το πρώτο σηµείο επαφής για την εποπτική αρχή και τα υποκείµενα των δεδοµένων 
για ζητήµατα που σχετίζονται µε την επεξεργασία αυτών, περιλαµβανοµένης της διενέργειας 
προηγούµενης διαβούλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Γ.Κ.Π.Δ., αλλά και για 
οποιοδήποτε άλλο θέµα,  

• Συνεργάζεται µε την εποπτική αρχή (Α.Π.Δ.Π.Χ).  

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (DΡΟ), διευκολύνει τη συµµόρφωση του 
υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία µε τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και της 
εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και µεσολαβεί 
µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων, όπως εποπτικής αρχής και υποκειµένων των δεδοµένων.  

Ο ρόλος του είναι συµβουλευτικός και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη µη συµµόρφωση µε τον 
Κανονισµό. Δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα 
την επεξεργασία επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του και λογοδοτεί απευθείας στο Διοικητικό Συµβούλιο 
/ στον Πρόεδρο του Οργανισµού, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Γ.Κ.Π.Δ.  

Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να µπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύµφωνα µε 
τον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία. Ο Υπεύθυνος Προστασίας 
Προσωπικών Δεδοµένων έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Γ.Κ.Π.Δ. 
και την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τα 
λοιπά εφαρµόζονται τα οριζόµενα στον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (DPO) και οι υπάλληλοι του Τµήµατος 
δεσµεύονται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, από την τήρηση του απορρήτου ή της 
εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νοµοθεσίας περί 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων. 
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2.3.10. Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών  

Η Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών έχει ως αρµοδιότητα τη νοµική καθοδήγηση των Οργάνων 
Διοίκησης και των οργανικών µονάδων της Εταιρείας, µε γραπτές γνωµοδοτήσεις και συµβουλές που 
αποσκοπούν στην προώθηση των επιδιώξεων και στόχων του φορέα, στη διασφάλιση της 
νοµιµότητας των πράξεων του, στην προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. 

Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:  

• Η υπεράσπιση των δικαιωµάτων και η περιφρούρηση των συµφερόντων της Εταιρείας 
ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής. 

• Η διεξαγωγή των δικών της Εταιρείας, ο δικαστικός χειρισµός κάθε διαφοράς µεταξύ 
Οργανισµού, και τρίτων, από οποιαδήποτε αιτία. 

• Η, σε συνεργασία µε την, κατά περίπτωση, αρµόδια Υπηρεσία, σύνταξη και διατύπωση των 
σχεδίων Νόµων και Προεδρικών Διαταγµάτων που αφορούν στην Εταιρεία. 

• Η διαχείριση και επιµέλεια κάθε υπόθεσης που χρειάζεται δικηγορική συµπαράσταση. 
• Η διαχείριση ζητηµάτων καταστατικής λειτουργίας του ΟΣΕ. 
• Η συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Εταιρείας για την, από νοµική άποψη, 

επεξεργασία των κάθε είδους Κανονισµών, των Διακηρύξεων και των Εγκυκλίων, που 
ερµηνεύουν τους νόµους, διατάγµατα ή άλλες κανονιστικές διατάξεις κλπ, που συντάσσονται 
από τις Υπηρεσίες της Εταιρείας. 

• Η εποπτεία, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της δραστηριότητας και της απόδοσης των 
Δικηγόρων της Εταιρείας. 

• Η διακίνηση της αλληλογραφίας, η τήρηση του αρχείου και της βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης, η 
µέριµνα της παραλαβής των κοινοποιούµενων δικογράφων, εξωδίκων κλπ., και της 
υπογραφής των επιδοτηρίων από το Νοµικό Σύµβουλο ή τον αναπληρωτή του ή από τον 
αρµόδιο υπάλληλο του Τµήµατος Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης. 

• Η τακτική ενηµέρωση του Προέδρου για την εξέλιξη των νοµικών υποθέσεων της Εταιρείας. 

Ειδικότερα:  

• Η υποστήριξη των Διευθύνσεων και Τµηµάτων της Εταιρείας σε κάθε νοµικό ζήτηµα, καθώς 
και στην επεξεργασία νοµικών κειµένων, ύστερα από σχετικό αίτηµα. 

• Η ενηµέρωση των Διευθύνσεων και Τµηµάτων της Εταιρείας για κάθε αλλαγή στο νοµοθετικό 
πλαίσιο που αφορά στις αρµοδιότητές της. 

• Η παροχή πληροφορικών νοµικών δεδοµένων/ νοµοθεσίας/ νοµολογίας στις λοιπές µονάδες 
του Ο.Σ.Ε. 

• Η παροχή νοµικής συνδροµής στις Διευθύνσεις και Τµήµατα της Εταιρείας για την εύρυθµη 
λειτουργία τους, τη διασφάλιση της νοµιµότητας των διαφόρων συµβάσεων παροχής 
υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών για τη λειτουργία της Εταιρείας και την αντιµετώπιση 
των περιπτώσεων παραβίασης της κείµενης νοµοθεσίας. 

• Η παράσταση και υπεράσπιση των νοµικών υποθέσεων της Εταιρείας ενώπιον των 
δικαστηρίων, των δικαστικών και διοικητικών αρχών, το χειρισµό εξώδικων διαφορών και 
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γενικώς, την εκτέλεση κάθε έργου που εµπίπτει στην άσκηση του δικηγορικού 
λειτουργήµατος, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δικηγόρων. 

• Η µελέτη των θεµάτων προσωπικού που τίθενται, υπηρεσιακώς, υπόψη της και η 
αντιµετώπιση αυτών, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναµικού. 

• Η ενηµέρωση των Υπηρεσιών της Εταιρείας επί των διατάξεων της νοµοθεσίας και της 
νοµολογίας των δικαστηρίων που ενδιαφέρουν την Εταιρεία, καθώς και η παροχή σχετικών 
οδηγιών. 

• Η θεώρηση, για τη νοµική διατύπωση, των κάθε είδους συµβάσεων προµηθειών, 
παραγγελιών, εργολαβιών, µισθώσεων. 

• Ο νοµικός έλεγχος των συµβάσεων αγορών, πωλήσεων και ανταλλαγών. 
• Η τήρηση αρχείου νοµοθεσίας και νοµολογίας, σχετικής µε τον εταιρικό σκοπό. 
• Η τήρηση του αρχείου των Νοµικών Υποθέσεων της Εταιρείας. 
• Η υποβολή στοιχείων απολογισµού και στατιστικά στοιχεία. 
• Η επιµέλεια έκδοσης Διοικητικών Πράξεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της 

Διεύθυνσης. 
• Η παραλαβή δικογράφων και διαβίβασή τους στην αρµόδια µονάδα. 
• Η τήρηση ηµερολόγιου δικασίµων και ενηµέρωση καταστάσεων µε τα στοιχεία εκάστης 

νοµικής υπόθεσης (αρ. κατάθεσης δικογράφου, ηµεροµηνία εκδίκασης, αρµόδιο δικαστήριο, 
αντίδικοι, κ.λπ.). 

Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών – Νοµικός Σύµβουλος δύναται, µε απόφασή 
του, να συστήνει, κατά περίπτωση, οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση νοµικών, δικαστικών ή 
υπηρεσιακών θεµάτων ή θεµάτων τρέχουσας ή επείγουσας φύσης και να διαρθρώνει περαιτέρω τη 
Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

Για την εξυπηρέτηση των δικαστικών γενικά υποθέσεων της εταιρείας είναι δυνατόν να παρέχεται από 
το Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας γενική ή ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε ιδιώτες 
δικηγόρους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά υπόθεση. Η έγκριση και η καταβολή της αµοιβής 
τους, για κάθε ανατιθέµενη σ’ αυτούς υπόθεση, θα γίνεται µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου ή 
του Νοµικού Συµβούλου, αναλόγως του ύψους αυτής, εντός των ορίων των, σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, εξουσιοδοτήσεών τους. 

2.4. Άρθρο Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οικονοµικών 

Οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οικονοµικών είναι οι 
εξής: 

• Προετοιµασία, εκτέλεση και παρακολούθηση ετήσιου προϋπολογισµού. 

• Οικονοµική επιθεώρηση & επιθεώρηση τήρησης χρονικού προγραµµατισµού και 
κοστολόγησης έργων. 

• Κοστολόγηση παρεχόµενων υπηρεσιών προς τρίτους και δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

• Εκτέλεση λογιστικών εργασιών. 
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• Διαχείριση της µισθοδοσίας του προσωπικού. 

• Διαχείριση του ταµείου (πραγµατοποίηση πληρωµών). 

• Μελέτη και εισήγηση των οργανωτικών θεµάτων της Εταιρείας. 

• Διοικητική µέριµνα. 

• Διαχείριση θεµάτων υγείας και ασφάλειας εργασίας και υγειονοµικής µέριµνας. 

• Διαχείριση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού. 

• Διαχείριση της Σιδηροδροµικής Ακαδηµίας.  
• Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού 
• Ανάπτυξη όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αναγνώριση, πιστοποίηση, 

διαπίστευση του Εκπαιδευτικού Κέντρου από την αρµόδια αρχή 
• Κατάρτιση ετήσιου προγραµµατισµού προµηθειών και εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών  

• Εφοδιαστική διαχείριση. 

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οικονοµικών έχει την εξής διάρθρωση:  

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης 

• Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) 

• Διεύθυνση Διαγωνισµών & Συµβάσεων Προµηθειών (ΔΙΣΥΠ) 

• Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναµικού (ΔΑΔ) 

• Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΔΕΚ) 

2.4.4.4.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης 
Αρµοδιότητα του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή στην 
άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης 

• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων 

• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων 

• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες 

• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό 

• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του 

• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 
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2.4.2. Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ)  

H Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει ως αντικείµενο τον χειρισµό όλων των διαδικασιών 
οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας και ιδιαίτερα, την κατάρτιση και την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων της, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, µε στόχο τη χρηστή διαχείριση των οικονοµικών της Εταιρείας. Έχει την ευθύνη τήρησης των 
λογιστικών βιβλίων και παραστατικών που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Σ. και το Νόµο περί Ανωνύµων 
Εταιρειών, την κατάρτιση των µηνιαίων µισθολογικών καταστάσεων και τη διενέργεια των αντίστοιχων 
πληρωµών, καθώς και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι αρµόδιο για την 
παρακολούθηση της είσπραξης και τον έλεγχο των αποδιδόµενων πόρων της Εταιρείας. 
Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι οι εξής: 

• Προετοιµασία και παρακολούθηση ετήσιου προϋπολογισµού 

• Συντονισµός της προετοιµασίας µεσοπρόθεσµων προϋπολογισµών και παρακολούθηση 
τήρησης του µητρώου δεσµεύσεων 

• Οικονοµική επιθεώρηση & επιθεώρηση τήρησης χρονικού προγραµµατισµού και 
κοστολόγησης έργων 

• Προσδιορισµός του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τρίτους και κοστολόγηση 
δραστηριοτήτων της εταιρείας, του κόστους υποδοµής, καθώς και του περιβαλλοντικού. 
Παροχή στοιχείων για τον καθορισµό του επιπέδου των τελών πρόσβασης και του 
επιµερισµού του στις διάφορες κατηγορίες προσφερόµενων υπηρεσιών της σιδηροδροµικής 
υποδοµής. 

• Διαχείριση δανείων και συµφέρουσα τοποθέτηση των διαθέσιµων της Εταιρείας, λήψη/
διαφύλαξη/διαχείριση εγγυητικών επιστολών κ.λπ. 

• Τήρηση των ελληνικών εταιρικών, φορολογικών & ασφαλιστικών κανόνων/ κωδίκων/ καλών 
πρακτικών/ νοµοθεσίας. 

• Πραγµατοποίηση των πληρωµών, προς τρίτους 

• Διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. 

• Τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης 
συµπεριλαµβανοµένου και του αρχείου σχεδίων. 

• Χειρισµός θεµάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές 
οδηγίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού. 

• Διεκπεραίωση θεµάτων σχετικών µε την Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτου Ανάγκης 
(Υ.Π.Σ.Ε.Α) 

• Εξασφάλιση της ύπαρξης των κατάλληλων πληροφοριακών συστηµάτων για την 
παρακολούθηση όλων των οικονοµικών συναλλαγών. 

• Οικονοµική αξιολόγηση επαναλειτουργίας µη ενεργών γραµµών του εθνικού δικτύου. 

• Εποπτεία και έλεγχος των Υπηρεσιών και Τµηµάτων της Διεύθυνσης 
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Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών περιλαµβάνει τα εξής Τµήµατα:  

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 

• Τµήµα Χρηµατοοικονοµικού Σχεδιασµού, Διαχείρισης & Προϋπολογισµού 

• Τµήµα Λογιστικής 

• Τµήµα Ταµείου Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας 

• Τµήµα Ταµείου Βορείου Ελλάδας 

• Τµήµα Κοστολόγησης 

2.4.2.2.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης  
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Διευθυντή στην 
άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα: 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Διεύθυνσης 
• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων 
• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων 
• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες 
• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό 
• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του 
• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

2.4.2.2. Τµήµα Χρηµατοοικονοµικού Σχεδιασµού, Διαχείρισης & Προϋπολογισµού 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικού Σχεδιασµού, Διαχείρισης & Προϋπολογισµού 
είναι οι εξής: 

• Προετοιµασία, µέριµνα για την έγκριση και παρακολούθηση ετήσιου προϋπολογισµού, 
οικονοµικών προβλέψεων και ταµειακού προγράµµατος και αποστολή τους στα αρµόδια 
Υπουργεία 

• Επανεξέταση των προϋπολογιστικών προγραµµάτων, σε σύγκριση µε τα απολογιστικά 
στοιχεία. Αναπροσαρµογή προϋπολογισµού σε περιπτώσεις αποκλίσεων 

• Παρακολούθηση (αναλυτικά κατά υπηρεσιακή µονάδα και είδος δαπάνης) της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού εκµετάλλευσης και της εκχώρησης των πιστώσεων αυτών. 

• Επιβεβαίωση συµφωνίας του προϋπολογισµού του Προγράµµατος Προµηθειών µε τον 
εγκεκριµένο ετήσιο Προϋπολογισµό 

• Δέσµευση Ανάληψης Υποχρεώσεων έναντι του εγκεκριµένου Προϋπολογισµού και τήρηση 
του Μητρώου Δεσµεύσεων όπως κάθε φορά ισχύει 
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• Σύνταξη τακτικών και εκτάκτων εκθέσεων επί της γενικής πορείας και των ειδικότερων 
προβληµάτων χρηµατοδότησης των έργων της Εταιρείας 

• Παρακολούθηση της πορείας του ταµειακού προγράµµατος της Εταιρείας µέχρι την 
πραγµατοποίηση των πληρωµών. 

• Αποστολή στοιχείων για τον προϋπολογισµό, τις δαπάνες, εισπράξεις, χρηµατοδοτήσεις και 
οφειλές στους αρµόδιους φορείς (Υπουργεία, ΕΛΣΤΑΤ) 

• Η παρακολούθηση κατά την εκτέλεση του προγράµµατος επενδύσεων για τη µη υπέρβαση 
ανά έτος των εγκεκριµένων πιστώσεων συνολικά και για κάθε έργο. 

• Αποστολή στοιχείων για τις δαπάνες, εισπράξεις, χρηµατοδοτήσεις και οφειλές στους 
αρµόδιους φορείς. 

• Χειρισµός θεµάτων που αφορούν στη σύναψη δανείων, χρηµατοδοτικών µισθώσεων, 
χρηµατοδοτήσεων έργων για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια. 

• Συνεργασία µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και άλλους χρηµατοοικονοµικούς φορείς σχετικά 
µε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου (portfolio management) 

• Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. 

• Προτάσεις για τη διαχείριση των διαθεσίµων της Εταιρείας σε Τράπεζες ή σε 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού, σε αµοιβαία κεφάλαια, 
µετοχές, οµολογίες και εν γένει σε τίτλους κάθε είδους και φύσης, που εκδίδονται στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε ακίνητη περιουσία (Real Estate) ή σε άλλης µορφής 
επενδύσεις καθώς και η σύναψη σχετικών συµφωνιών. 

• Εύρεση πηγών χρηµατοδότησης από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς 
συνεργασίες 

2.4.2.3. Τµήµα Λογιστικής 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Λογιστικής είναι οι εξής:  

• Τήρηση Λογιστικού Συστήµατος, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαµβανοµένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ). 

• Τήρηση των προβλεπόµενων από το Νόµο, λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και λογιστική 
απεικόνιση των οικονοµικών δοσοληψιών της Εταιρείας σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων & 
Στοιχείων και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

• Μέριµνα για την κατάρτιση ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το 
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης. 

• Έλεγχος & χαρακτηρισµός εγγράφων, καταχώριση/εγγραφές στα λογιστικά βιβλία, συµφωνία 
ηµερολογίων, ενηµέρωση γενικού καθολικού, σύνταξη ισοζυγίων κ.λπ. 

• Συγκέντρωση των παραστατικών, έλεγχος, καταχώριση και αρχειοθέτηση 
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• Σύνταξη του ισολογισµού, του προσαρτήµατος του και των λοιπών οικονοµικών καταστάσεων 
τέλους χρήσης 

• Ενηµέρωση του Μητρώου παγίων στοιχείων και παρακολούθηση των εκτελούµενων έργων 
και των µεταβολών/βελτιώσεων των παγίων στοιχείων 

• Διενέργεια των αναγκαίων αποσβέσεων για τον προσδιορισµό των περιοδικών 
αποτελεσµάτων και των αποτελεσµάτων στο τέλος κάθε χρήσης 

• Παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, συγκέντρωση, απόδοση 
φόρων και λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων και ιδιαίτερα, η υποβολή δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών δηλώσεων ο έλεγχος, η πληρωµή των ασφαλιστικών 
εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και η υποβολή 
συγκεντρωτικών καταστάσεων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.). 

• Τήρηση και παρακολούθηση της Εργατικής, Φορολογικής και Λογιστικής Νοµοθεσίας και 
έκδοση σχετικών εγκυκλίων οδηγιών για ενηµέρωση των Διευθύνσεων και λοιπών 
Υπηρεσιών και εφαρµογή σε αυτές. 

• Εκπόνηση τεχνικοοικονοµικών και αναλογιστικών µελετών, τόσο της Διεύθυνσης, όσο και των 
λοιπών Υπηρεσιών της Εταιρείας ή της θυγατρικής, που ενδεχόµενα της ανατίθενται. 

• Έκδοση νέων κωδικών έργων. 

• Παρακολούθηση ενδοεταιρικών υπολοίπων 

• Χρέωση των τελών χρήσης της υποδοµής και όλων των λοιπών συναλλαγών µεταξύ των 
επιτελικών οργανωτικών µονάδων και των οργανωτικών µονάδων διαχείρισης δικτύου και 
συντήρησης. 

• Διαχείριση των δαπανών (πάγιες – έκτακτες) σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και 
εφάπαξ ή σταδιακή εξόφληση συναφών τιµολογίων, λογαριασµών, την έγκαιρη απόδοσή τους 
κ.λπ. 

• Μέριµνα για το άνοιγµα τραπεζικών πιστώσεων για την προµήθεια υλικών και εµβασµάτων 
για την παροχή υπηρεσιών από τρίτους. 

• Έλεγχος και απόδοση των προκαταβολών. 

• Έλεγχος κα λογιστικοποίηση των τιµολογίων και των λοιπών δικαιολογητικών για τις 
προµήθειες, εργολαβίες, µελέτες και λοιπές υπηρεσίες εσωτερικού – εξωτερικού, µέριµνα για 
την πληρωµή τους και η συµφωνία των λογαριασµών. 

• Έλεγχος και λογιστικοποίηση εσόδων. 

• Έλεγχος, λογιστικοποίηση και παρακολούθηση των εκποιουµένων υλικών. 

• Παρακολούθηση και λογιστικοποίηση των εργασιών προς τρίτους και έκδοση των σχετικών 
φορολογικών στοιχείων για την απαίτησή τους. 

• Προσδιορισµός κόστους των προκαλουµένων ζηµιών από τρίτους σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Κόστους, λογιστικοποίηση αυτών και 
παρακολούθηση για τη τελική έκβασή τους. 
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• Μέριµνα για την έκδοση των σχετικών λογιστικών σηµειωµάτων για τη συµφωνία και 
απόδοση κάθε φόρου ή τέλους που προκύπτει από το σύνολο των εργασιών του τµήµατος. 

• Τιµολόγηση των έργων και υπηρεσιών 

2.4.2.4. Τµήµα Ταµείου Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ταµείου Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας είναι οι εξής:  

• Σύνταξη και υλοποίηση του ταµειακού προγράµµατος της Εταιρείας 

• Διεκπεραίωση του συνόλου των ταµειακών εργασιών και της καταβολής της µισθοδοσίας της 
Εταιρείας, στο πλαίσιο του ταµειακού προγραµµατισµού 

• Διαχείριση των διαθεσίµων της Εταιρείας σε Τράπεζες ή σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις 

• Άνοιγµα, τήρηση και διακίνηση λογαριασµών σε οποιοδήποτε νόµισµα και σε οποιοδήποτε 
Τραπεζικό ή χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

• Διενέργεια προληπτικού ελέγχου των εκδιδόµενων ενταλµάτων πληρωµής και γραµµατίων 
είσπραξης και των δικαιολογητικών που τα συνοδεύουν 

• Έκδοση ταµειακών παραστατικών (γραµµατίων είσπραξης – ενταλµάτων πληρωµής – 
επιταγών κ.α.) και επιστολών προς τις τράπεζες 

• Μέριµνα για την είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρείας και την υλοποίηση των πληρωµών 
(µε µετρητά ή επιταγές) αναδόχων, προµηθευτών κ.λπ., οδοιπορικών, προκαταβολών, 
λειτουργικών εξόδων, αποζηµιώσεων, κ.λπ., τακτικού προϋπολογισµού και επενδυτικού 
προγράµµατος. 

• Άµεση (µε αυτόµατες εγγραφές) λογιστική καταχώριση των ταµειακών εργασιών. 

• Τήρηση των επίσηµων βιβλίων εισπράξεων και πληρωµών και του βιβλίου συµψηφιστικών 
πράξεων 

• Έλεγχος ταµειακής & λογιστικής συµφωνίας στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας 

• Διαφύλαξη, διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών και άλλων αξιών 
που έχουν κατατεθεί στον ΟΣΕ 

• Τήρηση αρχείου ενεχυριασµένων – εκχωρηµένων απαιτήσεων από τράπεζες και δικαστήρια 
των αναδόχων προς τρίτους. 

• Διαφύλαξη, διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών και άλλων αξιών 
που έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία υπέρ τρίτων και η µέριµνα για την είσπραξη αυτών, σε 
περίπτωση κατάπτωσής τους υπέρ ΟΣΕ, καθώς και τη φύλαξη και παρακολούθηση των 
εγγυητικών επιστολών που έχουν παρασχεθεί σε τρίτους από τον ΟΣΕ 

• Έλεγχος των εισπράξεων µέσω Δελτίων Διαφόρων Εισπράξεων και των τυχόν χρηµατικών 
ενισχύσεων από παρόχους σιδηροδροµικής υπηρεσίας στους σταθµούς του Δικτύου, η 
τήρηση βιβλίου αποθήκης και βιβλίου µηνιαίας παρακολούθησης κίνησης Δελτίων Διαφόρων 
Εισπράξεων. 
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• Έλεγχος των δαπανών και ενταλµάτων πληρωµής που αφορούν τον ΟΣΕ, και που 
εξοφλούνται στους σταθµούς του Δικτύου. 

• Έκδοση λογιστικών σηµειωµάτων για τακτοποίηση του προσωρινού λογαριασµού των 
Δελτίων Διαφόρων Εισπράξεων (Δ.Δ.Ε) των σταθµών. 

• Λογιστική ενηµέρωση των εκκαθαρίσεων σταθµών µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος. 
Εξαγωγή και έλεγχος των υπολοίπων των σταθµών. 

• Μέριµνα για την οικονοµική ενίσχυση των σταθµών. Έλεγχοι ταµειακών ενισχύσεων προς 
τους σταθµούς από το Κεντρικό Ταµείο και των χρηµατικών εµβασµάτων από τους σταθµούς 
στο Κεντρικό Ταµείο. 

• Διενέργεια αναγκαίων εκτάκτων διαχειριστικών και ταµειακών ελέγχων στους σταθµούς. 

• Σύνταξη πληροφοριακών πινάκων σχετικά µε την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος 
από Εθνικούς πόρους και Συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.4.2.5. Τµήµα Ταµείου Βορείου Ελλάδας 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ταµείου Βορείου Ελλάδας είναι οι εξής:  

• Σύνταξη και υλοποίηση του ταµειακού προγράµµατος της Εταιρείας 

• Διεκπεραίωση του συνόλου των ταµειακών εργασιών και της καταβολής της µισθοδοσίας της 
Εταιρείας, στο πλαίσιο του ταµειακού προγραµµατισµού 

• Διαχείριση των διαθεσίµων της Εταιρείας σε Τράπεζες ή σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις 

• Άνοιγµα, τήρηση και διακίνηση λογαριασµών σε οποιοδήποτε νόµισµα και σε οποιοδήποτε 
Τραπεζικό ή χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

• Διενέργεια προληπτικού ελέγχου των εκδιδόµενων ενταλµάτων πληρωµής και γραµµατίων 
είσπραξης και των δικαιολογητικών που τα συνοδεύουν 

• Έκδοση ταµειακών παραστατικών (γραµµατίων είσπραξης – ενταλµάτων πληρωµής – 
επιταγών κ.α.) και επιστολών προς τις τράπεζες 

• Μέριµνα για την είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρείας και την υλοποίηση των πληρωµών 
(µε µετρητά ή επιταγές) αναδόχων, προµηθευτών κ.λπ., οδοιπορικών, προκαταβολών, 
λειτουργικών εξόδων, αποζηµιώσεων, κ.λπ., τακτικού προϋπολογισµού και επενδυτικού 
προγράµµατος. 

• Άµεση (µε αυτόµατες εγγραφές) λογιστική καταχώριση των ταµειακών εργασιών. 

• Τήρηση των επίσηµων βιβλίων εισπράξεων και πληρωµών και του βιβλίου συµψηφιστικών 
πράξεων 

• Έλεγχος ταµειακής & λογιστικής συµφωνίας στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας 

• Διαφύλαξη, διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών και άλλων αξιών 
που έχουν κατατεθεί στον ΟΣΕ 
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• Τήρηση αρχείου ενεχυριασµένων – εκχωρηµένων απαιτήσεων από τράπεζες και δικαστήρια 
των αναδόχων προς τρίτους. 

• Διαφύλαξη, διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών και άλλων αξιών 
που έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία υπέρ τρίτων και η µέριµνα για την είσπραξη αυτών, σε 
περίπτωση κατάπτωσής τους υπέρ ΟΣΕ, καθώς και τη φύλαξη και παρακολούθηση των 
εγγυητικών επιστολών που έχουν παρασχεθεί σε τρίτους από τον ΟΣΕ 

• Έλεγχος των δαπανών και ενταλµάτων πληρωµής που αφορούν τον ΟΣΕ, και που 
εξοφλούνται στους σταθµούς του Δικτύου. 

• Έκδοση λογιστικών σηµειωµάτων για τακτοποίηση του προσωρινού λογαριασµού των 
Δελτίων Διαφόρων Εισπράξεων (Δ.Δ.Ε) των σταθµών. 

• Έλεγχος των εισπράξεων µέσω Δελτίων Διαφόρων Εισπράξεων και των τυχόν χρηµατικών 
ενισχύσεων από παρόχους σιδηροδροµικής υπηρεσίας στους σταθµούς του Δικτύου, τήρηση 
βιβλίου αποθήκης και βιβλίου µηνιαίας παρακολούθησης κίνησης Δελτίων Διαφόρων 
Εισπράξεων. 

• Λογιστική ενηµέρωση των εκκαθαρίσεων σταθµών µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος. 
Εξαγωγή και έλεγχος των υπολοίπων των σταθµών. 

• Μέριµνα για την οικονοµική ενίσχυση των σταθµών. Έλεγχοι ταµειακών ενισχύσεων προς 
τους σταθµούς από το Κεντρικό Ταµείο και των χρηµατικών εµβασµάτων από τους σταθµούς 
στο Κεντρικό Ταµείο. 

• Διενέργεια αναγκαίων εκτάκτων διαχειριστικών και ταµειακών ελέγχων στους σταθµούς. 

2.4.2.6. Τµήµα Κοστολόγησης  
Το Τµήµα Κοστολόγησης έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες: 

Διοικητική Λογιστική 

• Καταγραφή ροών παραγωγικής διαδικασίας, διενέργεια µετρήσεων, σύνταξη αναφορών. 
• Καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση σε αξία, ποσότητα, ποιότητα, χρόνους και συχνότητα 

δουλειάς όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
Κοστολόγηση 

• Προσδιορισµός του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τρίτους και κοστολόγηση 
κάθε δραστηριότητας της εταιρείας σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

• Συγκέντρωση και τροφοδότηση µοντέλου κοστολόγησης, έλεγχος στοιχείων, εκπόνηση 
µελετών αποτύπωσης και διαχείρισης κόστους. 

• Συντήρηση, αλλαγές, προσαρµογή µοντέλου κοστολόγησης στις µεταβολές οργανωτικών 
δοµών καθώς και παραγωγικών διαδικασιών. 

• Συµφωνία των κοστολογικών δεδοµένων µε την Γενική Λογιστική. 
• Περιοδική ενηµέρωση της διοίκησης σχετικά µε τα διαµορφούµενα κόστη και υποβολή 

σχετικών προτάσεων.  
Οικονοµική Επιθεώρηση  
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• Επιθεώρηση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κ.Β.Σ., των τιµολογίων των προµηθευτών των 
παγίων, αναλωσίµων, υπηρεσιών και προγραµµατισµός των πληρωµών τους. 

• Επιθεώρηση των αµοιβών των εξωτερικών συνεργατών και φροντίδα για τη νοµότυπη και 
έγκαιρη πληρωµή τους. 

• Επιθεώρηση της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) όλων των συµβάσεων 
κατασκευής έργων για πιθανές συµβατικές υποχρεώσεις των Αναδόχων (πάγια - εξοπλισµός - 
ασφαλιστήρια συµβόλαια) προς τον ΟΣΕ. 

• Επιθεώρηση δαπανών / αποζηµιώσεων προσωπικού για «εκτός έδρας» αµοιβή του, πάγιες 
προκαταβολές, έκτακτες αποζηµιώσεις κ.λπ. 

• Επιθεώρηση των δαπανών (πάγιες - έκτακτες) ως προς την σκοπιµότητά τους, τη φορολογική 
εγκυρότητα των υποβαλλόµενων παραστατικών, την χρηστή διαχείριση βάσει του κανονισµού 
προµηθειών και των εξουσιοδοτήσεων της Διοίκησης για έγκριση αγοράς αγαθών / 
υπηρεσιών που εµπίπτουν στις λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας. 

• Ενηµέρωση / Επιθεώρηση του πινακίου επιταγών. Επιθεώρηση χρονοδιαγραµµάτων και 
κόστους έργων)  

• Συλλογή, οργάνωση, επιθεώρηση και επεξεργασία στοιχείων χρόνου, κόστους και 
χρηµατοροών για τα έργα, καθώς και για µελέτες και εργασίες συντήρησης που βρίσκονται σε 
εξέλιξη µε βάση προκαθορισµένα σηµεία ελέγχου. 

• Επιθεώρηση, επισήµανση και αιτιολόγηση των αποκλίσεων, υποβολή προτάσεων ανάληψης 
διορθωτικών ενεργειών. 

• Επιθεώρηση των κοστολογικών αναφορών. 
• Σύνταξη των αναφορών κοστολογικών αποκλίσεων. 
• Τήρηση ιστορικού κοστολόγησης έργων. 
• Εκτίµηση πρότυπου µοναδιαίου κόστους υλικών και εργασιών βάσει βέλτιστων πρακτικών 

και ιστορικών στοιχείων. 
• Επιθεώρηση των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών συντήρησης µε εταιρείες ως προς την 

τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών συντήρησης. 

2.4.3. Διεύθυνση Διαγωνισµών & Συµβάσεων Προµηθειών (ΔΙΣΥΠ) 

Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διαγωνισµών και Συµβάσεων Προµηθειών είναι οι εξής:  

• Αναγνώριση και εξειδίκευση αναγκών σε προµήθειες 

• Έρευνα της αγοράς προµηθευτών 

• Συµµετοχή στην εκτίµηση του προϋπολογισµού προµηθειών 

• Σχεδιασµός της στρατηγικής επιλογής προµηθευτών – προϊόντων 

• Προετοιµασία, έλεγχος πληρότητας και εισήγηση του φακέλου αιτήµατος 

• Οργάνωση της λειτουργίας επιλογής προµηθευτών – προϊόντων 
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• Διαχείριση τευχών διακήρυξης, διεξαγωγή διαγωνισµών, ηλεκτρονικών δηµοπρασιών και 
διαπραγµατεύσεων µε προµηθευτές. 

• Υπογραφή συµβάσεων, διαχείριση και παρακολούθηση αυτών 

• Διαχείριση εκτέλεσης εντολών συµβάσεων. 

• Ενηµέρωση των οικονοµικών υπηρεσιών για την έκδοση τιµολογίων και την εκτέλεση 
πληρωµών. 

• Μέριµνα καθορισµού αποθεµάτων υλικών και εποπτεία της τήρησής τους σε συνεργασία µε 
τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

• Μέριµνα παραλαβής των υλικών, της εισαγωγής τους στις αποθήκες, καθώς και της 
αποθήκευσης, ταξινόµησης, διαφύλαξης και συντήρησής τους. 

• Διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. 

• Τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και του αρχείου της Διεύθυνσης συµπεριλαµβανοµένου και 
του αρχείου σχεδίων. 

• Χειρισµός θεµάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές 
οδηγίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού. 

• Διεκπεραίωση θεµάτων σχετικών µε την Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτου Ανάγκης 
(Υ.Π.Σ.Ε.Α) 

Η Διεύθυνση Διαγωνισµών & Συµβάσεων Προµηθειών περιλαµβάνει: 

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 

• Τµήµα Σχεδιασµού & Διαγωνισµών Προµηθειών 

• Τµήµα Παρακολούθησης Συµβάσεων 

• Τµήµα Κεντρικής Αποθήκης Υλικών (ΚΑΥΛ) 

• Τµήµα Αποθήκης Υλικών Θεσσαλονίκης (ΑΥΘ) 

2.4.3.3.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Διευθυντή στην 
άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα: 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Διεύθυνσης 
• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων 
• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων 
• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες 
• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό 
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• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του 
• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

2.4.3.2. Τµήµα Σχεδιασµού & Διαγωνισµών Προµηθειών 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Σχεδιασµού & Διαγωνισµών Προµηθειών είναι οι εξής: 

• Κωδικοποίηση και ανακωδικοποίηση των προµηθευοµένων ειδών. 

• Εξειδίκευση των αναγκών σε προµήθειες. 

• Αναγνώριση δυνητικών προµηθευτών µέσω έρευνας αγοράς  

• Παρακολούθηση της αγοράς των προµηθευτών και εξεύρεση εναλλακτικών επιλογών σε 
περίπτωση αλλαγών στην αγορά. 

• Τήρηση Μητρώου Προµηθευτών και ενηµέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου προµηθευτών και 
προµηθειών για τις σχετικές µε τις αρµοδιότητές του εργασίες.  

• Συµµετοχή στην εκτίµηση προϋπολογισµού προµηθειών. 

• Καθορισµός στόχων επιλογής προϊόντων – προµηθευτών. 

• Σύνταξη προδιαγραφών προµηθειών σε συνεργασία µε τις άλλες Διευθύνσεις και υποστήριξη 
στη διαµόρφωση τεχνικών προδιαγραφών προµήθειας. 

• Έλεγχος πληρότητας φακέλου αιτήµατος προµήθειας. 

• Εισήγηση του φακέλου αιτήµατος προµηθειών στη Διοίκηση. 

• Προετοιµασία Τευχών Δηµοπράτησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανωτικές µονάδες 
ΟΣΕ. 

• Σύνταξη και οριστικοποίηση των τευχών διακήρυξης. 

• Δηµοσίευση τευχών διακήρυξης και διεξαγωγή διαγωνισµών προµηθειών. 

• Μέριµνα για την χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµόσιων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών 
–γενικών υπηρεσιών και καταχώρηση των προβλεπόµενων στοιχείων, σύµφωνα µε το Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄), όπως ισχύει. 

• Μέριµνα για την καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων που εκδίδονται από 
το Τµήµα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) σύµφωνα 
µε το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄), όπως ισχύει. 

• Υποστήριξη διαδικασίας παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών. 

• Σύνταξη και αποστολή αναγγελίας ανάθεσης στους προµηθευτές. 

• Ενηµέρωση της Διεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών, των εµπλεκόµενων Γενικών Διευθύνσεων 
και των λοιπών τµηµάτων της Διεύθυνσης σχετικά µε τις υπογραφές των συµβάσεων. 
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• Μέριµνα για την υπογραφή της σύµβασης  

• Παρακολούθηση διαγωνισµών και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των διαγωνισµών. 

2.4.3.3. Τµήµα Παρακολούθησης Συµβάσεων 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Παρακολούθησης Συµβάσεων είναι οι εξής:  

• Παρακολούθηση εκτέλεσης των όρων συµβάσεων. 

• Λήψη µέτρων σε περίπτωση παραβάσεων των όρων όπως π.χ. σύνταξη απόφασης κήρυξης 
έκπτωτου του αναδόχου/αναστολή έκπτωσης/επιβολή ρητρών κ.λπ. 

• Μέριµνα για τη συλλογή των αποτελεσµάτων δεικτών απόδοσης (KPIs) από τις αρµόδιες 
Διευθύνσεις (τεχνική αξιολόγηση). 

• Αξιολόγηση της απόδοσης υφιστάµενων Προµηθευτών σε όλα τα στάδια της σύµβασης. 

• Τήρηση αρχείου παρακολούθησης συµφωνιών και δεικτών απόδοσης (KPIs). 

• Έγκριση τελικής εντολής αγοράς και προώθησή της στον προµηθευτή. 

• Αντιπαραβολή παραληφθείσας προµήθειας µε τους γενικούς όρους της σύµβασης. 

• Συνεργασία  µε τις αρµόδιες Επιτροπές παραλαβής υλικών /υπηρεσιών κ.λπ. για την 
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και εισήγηση για την έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων 

• Παραλαβή, έλεγχος τιµολογίων και πρωτοκόλλων παραλαβής. 

• Την καταχώρηση  των παραστατικών τιµολογίων των προµηθευόµενων υλικών (πάγιος 
εξοπλισµός − αναλώσιµα κ.λπ.) στο λογισµικό πρόγραµµα και την επιµέλεια της έκδοσης 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και υπογραφής από τις αρµόδιες κατά νόµο επιτροπές. 

• Διαβίβαση εντολών πληρωµής στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

• Επιστροφή εγγυητικών επιστολών. 

• Οριστικό κλείσιµο του φακέλου της σύµβασης και αρχειοθέτηση των εγγράφων της. 

• Τήρηση και ενηµέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου προµηθευτών και προµηθειών για τις 
σχετικές µε τις αρµοδιότητές του εργασίες (π.χ. στοιχεία συµβάσεων κ.α.). 

• Παρακολούθηση διαγωνισµών που πραγµατοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για λογαριασµό του ΟΣΕ. 

2.4.3.4. Τµήµα Κεντρικής Αποθήκης Υλικών (ΚΑΥΛ) 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Κεντρικής Αποθήκης Υλικών είναι οι εξής:  
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• Οργάνωση και παρακολούθηση της ετήσιας απογραφής των υλικών δικαιοδοσίας της 
Διεύθυνσης 

• Μέριµνα καθορισµού αποθεµάτων υλικών δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες και εποπτεία της τήρησής τους 

• Μέριµνα της τήρησης των καθορισµένων αποθεµάτων υλικών 

• Μέριµνα της παραλαβής των υλικών, της εισαγωγής τους στις Αποθήκες, καθώς και της 
αποθήκευσης, ταξινόµησης, διαφύλαξης και συντήρησής τους 

• Μέριµνα για τον εφοδιασµό των οργανωτικών µονάδων 

• Μέριµνα διακίνησης των υλικών της αποθήκης 

• Μέριµνα διενέργειας µετά από πλήρη έλεγχο αντιλογιστικών εγγραφών. 

• Μέριµνα της διαλογής του επιστρεφόµενου παλαιού υλικού, για επισκευή, εκποίηση ή 
αχρήστευση, η επισκευή του επισκευάσιµου, η αναγγελία του υπό εκποίηση και η παράδοση 
του εκποιηµένου, καθώς και η µέριµνα για την καταστροφή του άχρηστου 

• Τήρηση του αρχείου των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕ (µηχανήµατα, 
οχήµατα, συσκευές, εξοπλισµός κ.λπ.) και παρακολούθηση της κατανοµής των παγίων αυτών 
στις υπηρεσίες του ΟΣΕ. 

2.4.3.5. Τµήµα Αποθήκης Υλικών Θεσσαλονίκης (ΑΥΘ) 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Αποθήκης Υλικών Θες/νίκης είναι οι εξής:  

• Οργάνωση και παρακολούθηση της ετήσιας απογραφής των υλικών δικαιοδοσίας της 
Διεύθυνσης 

• Μέριµνα καθορισµού αποθεµάτων υλικών δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες και εποπτεία της τήρησής τους 

• Μέριµνα της τήρησης των καθορισµένων αποθεµάτων υλικών 

• Μέριµνα της παραλαβής των υλικών, της εισαγωγής τους στις Αποθήκες, καθώς και της 
αποθήκευσης, ταξινόµησης, διαφύλαξης και συντήρησής τους 

• Μέριµνα για τον εφοδιασµό των οργανωτικών µονάδων 

• Μέριµνα διακίνησης των υλικών της αποθήκης 

• Μέριµνα διενέργειας µετά από πλήρη έλεγχο αντιλογιστικών εγγραφών. 

• Μέριµνα της διαλογής του επιστρεφόµενου παλαιού υλικού, για επισκευή, εκποίηση ή 
αχρήστευση, η επισκευή του επισκευάσιµου, η αναγγελία του υπό εκποίηση και η παράδοση 
του εκποιηµένου, καθώς και η µέριµνα για την καταστροφή του άχρηστου 
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• Τήρηση του αρχείου των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕ (µηχανήµατα, 
οχήµατα, συσκευές, εξοπλισµός κ.λπ.) και παρακολούθηση της κατανοµής των παγίων αυτών 
στις υπηρεσίες του ΟΣΕ. 

2.4.4. Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναµικού (ΔΑΔ) 

Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού είναι οι εξής:  

• Διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του ΟΣΕ.  

• Ο χειρισµός θεµάτων του προσωπικού του ΟΣΕ. 

• Συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ εργαζοµένων και Διοίκησης. 

• Η τήρηση ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης. 

• Διαχείριση της µισθοδοσίας του προσωπικού.  

• Σύνταξη εισηγήσεων για την αναγκαία κατά περίπτωση Κατάρτιση - Εκπαίδευση 
Προσωπικού 

• Διαχείριση συστηµάτων ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠΣ/ ΣΕΠΕ, ΟΠΣ/ ΕΦΚΑ.  

• Τήρηση του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των Δεδοµένων.  

• Διοικητική µέριµνα.  

• Διαχείριση θεµάτων υγείας και ασφάλειας εργασίας και υγειονοµικού ελέγχου σε συνεργασία 
µε την αρµόδια Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. 

• Επιθεώρηση τήρησης προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας.  

• Διενέργεια υγειονοµικών ελέγχων σε χώρους ευθύνης του ΟΣΕ. 

• Διεκπεραίωση θεµάτων σχετικών µε την Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτου Ανάγκης 
και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων (Υ.Π.Σ.Ε.Α) 

• Εποπτεία και έλεγχος των Τµηµάτων της Διεύθυνσης.  

• Γενικά θέµατα και διεκπεραίωση αλληλογραφίας.  

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού έχει την ακόλουθη διάρθρωση:  

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 

• Τµήµα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού & Οργάνωσης 

• Τµήµα Μισθοδοσίας και Συνταξιοδοτικών Θεµάτων 
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o Γραφείο Μισθοδοσίας Βόρειας Ελλάδας 

• Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας 

2.4.4.4.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Διευθυντή στην 
άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα: 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Διεύθυνσης 
• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων 
• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων 
• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες 
• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό 
• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του 
• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

2.4.4.2. Τµήµα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού & Οργάνωσης 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού & Οργάνωσης είναι οι εξής: 

• Επεξεργασία των στοιχείων της τηρούµενης βάσης δεδοµένων για την αριθµητική σύνθεση 
και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού της Εταιρείας, ο προγραµµατισµός των 
αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό και η στελέχωση των υπηρεσιών της, έπειτα από σχετικά 
αιτήµατα των αρµόδιων Προϊσταµένων, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοποίηση του συνόλου 
των εργαζοµένων.  

• Τήρηση αρχείου µε τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναµικού.  

• Χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ανθρώπινου δυναµικού της 
Εταιρείας (διορισµοί, υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση, µετατάξεις, αποσπάσεις, 
αποχωρήσεις, απολύσεις, τήρηση ατοµικών φακέλων κ.λπ.) και έκδοση των διοικητικών 
πράξεων και κάθε είδους βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και διαπιστωτικών πράξεων που 
δύναται να χορηγηθούν µε βάση τις αρµοδιότητες και τα τηρούµενα αρχεία του Τµήµατος, 
αναφορικά µε το ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρείας. 

• Μέριµνα για τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ειδικών θέσεων. 

• Ενηµέρωση του Τµήµατος Μισθοδοσίας και Συνταξιοδοτικών Θεµάτων για τις υπηρεσιακές 
µεταβολές του προσωπικού, τα στοιχεία απασχόλησής του και κάθε άλλου στοιχείου που 
επηρεάζει τις αµοιβές των εργαζοµένων, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή των 
εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών 

• Μέριµνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασµό περιγραµµάτων καθηκόντων και 
προσόντων των θέσεων εργασίας, επεξεργασία στοιχείων για την εκτίµηση των αναγκών της 
Εταιρείας σε θέσεις προσωπικού, ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της 
Εταιρείας, σε συνάρτηση µε τα περιγράµµατα, ανάπτυξη και εφαρµογή εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Εταιρείας. 

• Συγκρότηση των προβλεπόµενων συλλογικών οργάνων, οµάδων εργασίας και επιτροπών της 
Εταιρείας και ορισµός εκπροσώπων του σε συλλογικά όργανα, οµάδες εργασίας και 
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επιτροπές του εποπτεύοντος Υπουργείου ή άλλων Υπουργείων και φορέων για θέµατα του 
αντικειµένου της Εταιρείας. 

• Χειρισµός θεµάτων οργάνωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας και µελέτη και εισήγηση µέτρων 
ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας των οργανικών µονάδων της 
Εταιρείας, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες του εποπτεύοντος 
Υπουργείου. 

• Σχεδιασµός και εφαρµογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των 
εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις όπως  

o τήρηση ωραρίου,  

o έλεγχος και παρακολούθηση των πάσης φύσεως αδειών και απουσιών των 
υπαλλήλων,  

o επιµέλεια για την έκδοση απόφασης καθορισµού υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού, µετά από τις έγγραφες προτάσεις των Διευθύνσεων, καθώς επίσης και 
την έκδοση όµοιας απόφασης για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, 

o παρακολούθηση πραγµατοποίησης υπερωριών,  

o έλεγχος των ασθενούντων υπαλλήλων, κλπ.  

• Διαχείριση συστήµατος αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού και εισήγηση 
προαγωγών.  

• Μέριµνα για την ανάπτυξη και εφαρµογή συγχρόνων τεχνικών και µεθόδων εργασίας για την 
αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων της Εταιρείας και  διατύπωση συγκεκριµένων 
προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της Εταιρείας, ιδίως µέσω 
δράσεων απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, εφαρµογής συστηµάτων στοχοθεσίας, 
µεθόδων µέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας και εφαρµογής Συστήµατος 
Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σε συνεργασία µε το Τµήµα Στατιστικής και Διασφάλισης 
Ποιότητας 

• Παρακολούθηση της εργατικής νοµοθεσίας και µέριµνα για την εφαρµογή τυχόν νέων 
διατάξεων.  

• Συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων και η ενηµέρωσή τους για τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα. 

• Μέριµνα για τον έγκαιρο εντοπισµό εργασιακών προβληµάτων & παραπόνων.  

• Συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ εργαζοµένων και Διοίκησης 

• Συµµετοχή στην κατάρτιση και διαχείριση των συµβάσεων εργασίας του προσωπικού σε 
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών.   

• Επίβλεψη της έκδοσης στατιστικών στοιχείων προσωπικού. 

• Μέριµνα για την άσκηση των πειθαρχικών διαδικασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις. 

• Παρακολούθηση και την τήρηση αρχείου των πειθαρχικών υποθέσεων των υπαλλήλων. 
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• Σύνταξη έκθεσης απόψεων και η διαβίβαση αυτών µαζί µε τον σχετικό φάκελο στην αρµόδια 
διοικητική ή δικαστική αρχή, στην οποία εκκρεµεί ένδικη διαφορά, σχετική µε τις υπηρεσιακές 
µεταβολές του προσωπικού. 

• Επιµέλεια της δηµοσίευσης στον τύπο ανακοινώσεων και διακηρύξεων  

2.4.4.3. Τµήµα Μισθοδοσίας και Συνταξιοδοτικών θεµάτων 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Μισθοδοσίας και Συνταξιοδοτικών Θεµάτων είναι οι εξής:  

• Καταγραφή, κωδικοποίηση, παρακολούθηση, έλεγχος και χειρισµός θεµάτων αµοιβών 
προσωπικού.  

• Χειρισµός και παροχή οδηγιών γενικών θεµάτων µισθοδοσίας. Επεξεργασία µισθολογικών 
στοιχείων για την έκδοση πινάκων σε σχέση µε τη µισθολογική πολιτική της Εταιρείας. 

• Έκδοση και τήρηση µισθοδοτικών καταστάσεων που αφορούν στο κόστος, στους µισθούς, 
στις υπερωρίες του προσωπικού. 

• Συλλογή, επεξεργασία, έλεγχος και εισήγηση των αιτηµάτων υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της Εταιρείας  

• Παρακολούθηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας  

• Χορήγηση − έλεγχος µεταβολών επιδοµάτων και τακτικών αποδοχών 

• Χειρισµός θεµάτων συνταξιοδότησης σε συνεργασία µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα 
διαχείρισης προσωπικού  

• Έκδοση «λογιστικών άρθρων» µε σκοπό τη συµφωνία των λογαριασµών του προγράµµατος 
έκδοσης της «µισθοδοσίας» και των αντίστοιχων λογαριασµών γενικής λογιστικής  

• Κάλυψη όλων των εργοδοτικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από την εργατική και 
ασφαλιστική νοµοθεσία  

• Τήρηση του µισθολογικού Μητρώου του προσωπικού και η επιµέλεια της εισαγωγής στο 
Μηχανογραφικό Σύστηµα Μισθοδοσίας των µισθολογικών µεταβολών, καθώς και πάσης 
άλλης φύσεως στοιχείων, τα οποία είναι αναγκαία για τη σύνταξη των καταστάσεων 
πληρωµής µισθοδοσίας του προσωπικού.  

• Έκδοση της µισθοδοσίας του προσωπικού και ο υπολογισµός τυχόν αναδροµικών. 

• Παρακολούθηση των οφειλών εν γένει του προσωπικού και η κανονική κράτηση αυτών από 
τις αποδοχές του, η συγκέντρωση των υπέρ τρίτων διενεργουµένων κρατήσεων, η µέριµνα για 
την εµπρόθεσµη απόδοσή τους σε αυτούς. 

• Σύµπραξη στην επίλυση κάθε θέµατος, που προκύπτει από την εφαρµογή του µισθολογίου 
και την ασφαλιστική κατάσταση του προσωπικού, την παροχή των σχετικών επ’ αυτών 
οδηγιών και στοιχείων προς τις Υπηρεσίες της εταιρείας. 

• Υποβολή δηλώσεων, έκδοση βεβαιώσεων και παροχή στοιχείων για το προσωπικό και 
γενικότερα διεξαγωγή της σχετικής µε τις Δηµόσιες Αρχές, ασφαλιστικά ταµεία και τρίτους 
αλληλογραφία. 
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• Κατάρτιση και υποβολή της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) όπου απαιτείται καθώς 
και κάθε σχετικού πληροφοριακού στοιχείου προς άλλα ασφαλιστικά ταµεία ή δηµόσια αρχή 
ή όπου άλλου απαιτείται.  

• Ευθύνη για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή όλων των µισθολογικού περιεχοµένου 
διατάξεων, ανήκει στον εκκαθαριστή αποδοχών των υπαλλήλων, ο οποίος ορίζεται ειδικά. 
Έλεγχος των εκκαθαριστών για την ορθή και οµοιόµορφη απεικόνιση των αποδοχών των 
υπαλλήλων, καθώς και η ακρίβεια του ύψους των επί µέρους ποσών µε βάση τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, ασκείται από τον Υπουργό Οικονοµικών, µέσω των αρµόδιων 
Διευθύνσεων ή Γενικών Διευθύνσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Σε 
περίπτωση που διαπιστώνεται υπέρβαση των νόµιµων ποσών η αρµόδια Διεύθυνση ή Γενική 
Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ. ενηµερώνει εγγράφως τον εκκαθαριστή αποδοχών, καθώς και τον οικείο 
επιθεωρητή οικονοµικής επιθεώρησης των Δ.Ο.Υ. για την έκδοση καταλογιστικής πράξης σε 
βάρος των υπαλλήλων που έλαβαν αχρεωστήτως τα σχετικά ποσά. Σε περίπτωση αδυναµίας 
καταλογισµού των αχρεωστήτως λαβόντων, λόγω θανάτου ή άλλης αιτίας, γίνεται 
καταλογισµός σε βάρος του εκκαθαριστή, εφόσον οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια. 

2.4.4.3.1. Γραφείο Μισθοδοσίας Βόρειας Ελλάδας  
Οι αρµοδιότητες  του Γραφείου Μισθοδοσίας Βόρειας Ελλάδας είναι οι εξής:  

• Καταγραφή, κωδικοποίηση, παρακολούθηση, έλεγχος και χειρισµός θεµάτων αµοιβών 
προσωπικού. 

• Χειρισµός και παροχή οδηγιών γενικών θεµάτων µισθοδοσίας. Επεξεργασία µισθολογικών 
στοιχείων για την έκδοση πινάκων σε σχέση µε τη µισθολογική πολιτική της Εταιρείας. 

• Έκδοση και τήρηση µισθοδοτικών καταστάσεων που αφορούν στο κόστος, στους µισθούς, 
στις υπερωρίες του προσωπικού. 

• Συλλογή, επεξεργασία, έλεγχος και εισήγηση των αιτηµάτων υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της Εταιρείας 

• Παρακολούθηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας 
• Χορήγηση − έλεγχος µεταβολών επιδοµάτων και τακτικών αποδοχών 
• Χειρισµός θεµάτων συνταξιοδότησης σε συνεργασία µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα 

διαχείρισης προσωπικού 
• Έκδοση «λογιστικών άρθρων» µε σκοπό τη συµφωνία των λογαριασµών του προγράµµατος 

έκδοσης της «µισθοδοσίας» και των αντίστοιχων λογαριασµών γενικής λογιστικής 
• Κάλυψη όλων των εργοδοτικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από την εργατική και 

ασφαλιστική νοµοθεσία 
• Τήρηση του µισθολογικού Μητρώου του προσωπικού και επιµέλεια της εισαγωγής στο 

Μηχανογραφικό Σύστηµα Μισθοδοσίας των µισθολογικών µεταβολών, καθώς και πάσης 
άλλης φύσεως στοιχείων, τα οποία είναι αναγκαία για τη σύνταξη των καταστάσεων 
πληρωµής µισθοδοσίας του προσωπικού. 

• Έκδοση της µισθοδοσίας του προσωπικού και  υπολογισµός τυχόν αναδροµικών. 
• Παρακολούθηση των οφειλών εν γένει του προσωπικού και  κανονική κράτηση αυτών από τις 

αποδοχές του,  συγκέντρωση των υπέρ τρίτων διενεργουµένων κρατήσεων,  µέριµνα για την 
εµπρόθεσµη απόδοσή τους σε αυτούς. 
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• Σύµπραξη στην επίλυση κάθε θέµατος, που προκύπτει από την εφαρµογή του µισθολογίου 
και την ασφαλιστική κατάσταση του προσωπικού, την παροχή των σχετικών επ’ αυτών 
οδηγιών και στοιχείων προς τις Υπηρεσίες της εταιρείας. 

• Υποβολή δηλώσεων, έκδοση βεβαιώσεων και παροχή στοιχείων για το προσωπικό και 
γενικότερα  διεξαγωγή της σχετικής µε τις Δηµόσιες Αρχές, ασφαλιστικά ταµεία και τρίτους 
αλληλογραφία. 

• Κατάρτιση και υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) όπου απαιτείται καθώς 
και κάθε σχετικού πληροφοριακού στοιχείου προς άλλα ασφαλιστικά ταµεία ή δηµόσια αρχή 
ή όπου άλλου απαιτείται. 

• Ευθύνη για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή όλων των µισθολογικού περιεχοµένου 
διατάξεων, ανήκει στον εκκαθαριστή αποδοχών των υπαλλήλων, ο οποίος ορίζεται ειδικά. 
Έλεγχος των εκκαθαριστών για την ορθή και οµοιόµορφη απεικόνιση των αποδοχών των 
υπαλλήλων, καθώς και η ακρίβεια του ύψους των επί µέρους ποσών µε βάση τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, ασκείται από τον Υπουργό Οικονοµικών, µέσω των αρµόδιων 
Διευθύνσεων ή Γενικών Διευθύνσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Σε 
περίπτωση που διαπιστώνεται υπέρβαση των νόµιµων ποσών η αρµόδια Διεύθυνση ή Γενική 
Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ. ενηµερώνει εγγράφως τον εκκαθαριστή αποδοχών, καθώς και τον οικείο 
επιθεωρητή οικονοµικής επιθεώρησης των Δ.Ο.Υ. για την έκδοση καταλογιστικής πράξης σε 
βάρος των υπαλλήλων που έλαβαν αχρεωστήτως τα σχετικά ποσά. Σε περίπτωση αδυναµίας 
καταλογισµού των αχρεωστήτως λαβόντων, λόγω θανάτου ή άλλης αιτίας, γίνεται 
καταλογισµός σε βάρος του εκκαθαριστή, εφόσον οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια. 

2.4.4.4. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διοικητικής Μέριµνας είναι οι εξής:  

• Εκτέλεση εργασιών παροχής διοικητικής µέριµνας στο προσωπικό του ΟΣΕ. 
• Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχόµενης αλληλογραφίας και µέριµνα αποστολής της 

εξερχόµενης αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του ΟΣΕ.  
• Προσδιορισµός και µέριµνα για την έγκαιρη κάλυψη/ διαχείριση των σχετικών λειτουργικών 

αναγκών του ΟΣΕ (π.χ. σε υπηρεσίες ταχυµεταφορών, επιχειρησιακών ταξιδιών, κ.α.).  
• Διαφύλαξη όλων των αδιάθετων υλικών (π.χ. εξοπλισµός γραφείων, γραφική ύλη). 
• Διαµόρφωση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων των γραφείων του ΟΣΕ.  
• Διαχείριση θεµάτων υγειονοµικού ελέγχου.  
• Εποπτεία και έλεγχος των Τµηµάτων της Διεύθυνσης.  
• Χειρισµός γενικών διοικητικών θεµάτων της Διεύθυνσης.  

2.4.5. Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΔΕΚ) 

Αντικείµενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι η διαχείριση της Σιδηροδροµικής Ακαδηµίας, ο 
σχεδιασµός, η οργάνωση και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων τόσο για το προσωπικό του 
ΟΣΕ όσο και για τρίτους. Η Σιδηροδροµική Ακαδηµία είναι ο εθνικός φορέας εκπαίδευσης του 
προσωπικού έλξης της χώρας και επιπλέον παρέχει προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης για 
όλα τα σιδηροδροµικά επαγγέλµατα και ότι αναφέρεται στους Κανονισµούς σε σχέση µε την 
σιδηροδροµική λειτουργία. 
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Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι οι εξής:  

Σχεδιασµός και Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων  

• Διαχείριση της Σιδηροδροµικής Ακαδηµίας.  
• Εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού. 
• Ανάπτυξη όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αναγνώριση, πιστοποίηση, 

διαπίστευση του Εκπαιδευτικού Κέντρου από την αρµόδια αρχή 
• Παροχή επαγγελµατικών γνώσεων και απαιτήσεων που αφορούν στην κυκλοφορία, στο 

τροχαίο υλικό και τις υποδοµές 
• Καθορισµός σκοπού, αντικειµένου, είδους και περιεχοµένου εκπαιδευτικών δράσεων καθώς 

και αποδεκτών της εκπαίδευσης 
• Υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών για την έγκριση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

από την Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων 
• Τήρηση των απαιτούµενων µητρώων εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων. Διερεύνηση και 

Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών ΟΣΕ  
• Διερεύνηση των αναγκών του ΟΣΕ για την δηµιουργία εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες ασφάλειας, ύστερα από συνεννόηση µε τα 
στελέχη των εµπλεκοµένων Διευθύνσεων του ΟΣΕ 

• Συγκέντρωση και ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού, σύνταξη, κατάρτιση 
και εισήγηση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράµµατος (ΕΕΠ) καθώς και έκτακτων (ad hoc) 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

• Σύνταξη εισηγήσεων για την αναγκαία κατά περίπτωση κατάρτιση προσωπικού της εταιρείας.  
• Επεξεργασία και έκδοση όλων των σχετικών εγκυκλίων για την εκπαίδευση που θα παρέχεται 

τόσο στο προσωπικό του ΟΣΕ όσο και στο προσωπικό τρίτων 
• Μέριµνα για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων τήρησης των κριτηρίων πιστοποίησης του 

προσωπικού 
• Καθορισµός συστήµατος/διαδικασίας επιµόρφωσης για τη διατήρηση της επάρκειας και 

πιστοποίησης της εκπαίδευσης του προσωπικού 
• Μέριµνα για την παροχή όλων των εκπαιδευτικών αποζηµιώσεων, έτσι όπως κάθε φορά θα 

ορίζονται από το Δ.Σ. του ΟΣΕ, για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους. 

Διοικητικά Θέµατα 

• Εποπτεία και έλεγχος των Τµηµάτων της Διεύθυνσης.  
• Χειρισµός γενικών διοικητικών θεµάτων της Διεύθυνσης.  
• Γενικά θέµατα και διεκπεραίωση αλληλογραφίας.  

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει την ακόλουθη διάρθρωση:  

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
• Τµήµα Οργάνωσης και Εκτέλεσης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων  
• Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων  
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• Τµήµα Διαχείρισης ΚΕΚ 

2.4.5.5.5.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
Αρµοδιότητα του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Διευθυντή στην άσκηση 
των καθηκόντων του και ειδικότερα 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Διεύθυνσης 

• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων 

• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων 

• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες 

• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό 

• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του 

• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

2.4.5.2. Τµήµα Οργάνωσης & Εκτέλεσης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 
Στο Τµήµα υπάγονται οι κάτωθι αρµοδιότητες: 

• Καθορισµός συστήµατος/ διαδικασίας επιµόρφωσης για τη διατήρηση της επάρκειας και 
πιστοποίησης της εκπαίδευσης του προσωπικού.  

• Προγραµµατισµός, σχεδιασµός, οργάνωση και παρακολούθηση υλοποίησης Εκπαιδευτικών 
Προγραµµάτων.  

• Σχεδιασµός, εισήγηση και οργάνωση προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης και 
επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού 

• Συγκέντρωση, ανίχνευση και ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού, 
σύνταξη, κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράµµατος (ΕΕΠ) καθώς και 
έκτακτων (ad hoc) εκπαιδευτικών προγραµµάτων µέσω δηµοσίων ή ιδιωτικών φορέων. 

• Διερεύνηση των αναγκών του ΟΣΕ για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 
σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες ασφάλειας, σε συνεννόηση µε τα στελέχη των 
εµπλεκοµένων Διευθύνσεων του ΟΣΕ.  

• Συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς Δηµόσιους και Ιδιωτικούς, καθώς για την 
εκπαίδευση των στελεχών του ΟΣΕ («δια βίου µάθηση»).  

• Δηµιουργία Καινοτόµων Εργαστηρίων σε συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς 
Δηµόσιους και Ιδιωτικούς. 

• Σύνταξη οδηγών σπουδών και ωρολογίων προγραµµάτων, καθορισµός διδακτέας ύλης των 
προγραµµάτων κατάρτισης, καθώς και υλοποίηση διαδικασιών προς την αρµόδια αρχή για 
την προσάρτησή τους στην Άδεια του Εκπαιδευτικού Κέντρου.  

• Υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών για την έγκριση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων από την Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων.  
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• Σχεδιασµός µεθόδου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων (εκπαιδευτές, δοµές, 
οργάνωση, εκπαιδευτικό υλικό, τεχνική υποδοµή κ.λπ.).  

• Καθιέρωση συστήµατος περιοδικών εξετάσεων και διενέργεια αυτών, που θα αφορούν στις 
γλωσσικές γνώσεις και τα επαγγελµατικά προσόντα, µε σκοπό τη διατήρηση των 
χορηγούµενων πιστοποιητικών σε ισχύ.  

• Καθορισµός και τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των προβλεπόµενων πιστοποιητικών. 
• Επεξεργασία και έκδοση όλων των σχετικών εγκυκλίων για την εκπαίδευση που θα 

παρέχεται τόσο στο προσωπικό του ΟΣΕ όσο και στο προσωπικό τρίτων. 
• Τήρηση µητρώου εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων και καθορισµός εκπαιδευτικού υλικού 

των προγραµµάτων 

Υποστήριξη 

• Διοικητική και τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 
• Συνεργασία µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα εκπαίδευσης, µε σκοπό την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων του ΟΣΕ 
• Παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραµµάτων, χειρισµός θεµάτων που αφορούν 

στους εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους και µέριµνα για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

• Κατάρτιση και τήρηση παρουσιολογίων και συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα για την 
πληρωµή εκπαιδευτικών αµοιβών 

• Χειρισµός θεµάτων που αφορούν στη φύλαξη και συντήρηση των εγκαταστάσεων του 
Εκπαιδευτικού Κέντρου. 

• Τήρηση µητρώου εκπαιδευόµενων Μηχανοδηγών και υποψήφιων Μηχανοδηγών. 

2.4.5.3. Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Οικονοµικής Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων είναι οι εξής:  

• Κοστολόγηση και τιµολόγηση προγράµµατος εκπαιδευτικών δράσεων και παρακολούθηση 
υλοποίησης αυτών.  

• Σύνταξη και αναµόρφωση του προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων του Τµήµατος. 
• Διενέργεια έρευνας για τη δυνατότητα ένταξης, ολόκληρου ή τµήµατος του ΕΕΠ σε 

επιδοτούµενα προγράµµατα από ΟΑΕΔ, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς.  
• Μέριµνα για την αποπληρωµή προγραµµάτων που έχουν επιδοτηθεί και τήρηση του σχετικού 

αρχείου 
• Μέριµνα για την κοστολόγηση και τιµολόγηση όλων των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που 

απευθύνονται προς τρίτους 
• Μέριµνα για την διεκπεραίωση, από την αρµόδια Διεύθυνση, έκδοσης των τιµολογίων των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων προς τρίτους και παρακολούθηση εξόφλησής των 
• Μέριµνα για την παροχή όλων των εκπαιδευτικών αποζηµιώσεων προς τους εκπαιδευτές και 

τους εκπαιδευόµενους, όπως κάθε φορά θα ορίζονται από το Δ.Σ 
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2.4.5.4. Τµήµα Διαχείρισης ΚΕΚ 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διαχείρισης Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι οι εξής: 

• Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΟΣΕ για την εκπαίδευση 
των υπαλλήλων σιδηροδροµικών επιχειρήσεων για την απόκτηση πιστοποιητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά µε την πιστοποίηση του προσωπικού 
οδήγησης µηχανών έλξης και συρµών στο σιδηροδροµικό σύστηµα της Κοινότητας» (ΕΕ L 
315/51 της 3.12.2007) 

• Υποστήριξη Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) – Σχολής ΟΣΕ 

2.5. Άρθρο Γενική Διεύθυνση Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Μελετών 

Οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Μελετών είναι οι εξής:  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

• Κατάρτιση και εποπτεία υλοποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράµµατος και 
του επενδυτικού σχεδίου του ΟΣΕ και της θυγατρικής ΕΡΓΟΣΕ, βάσει απαιτούµενων δεικτών 
αποτελεσµατικότητας και µέσω κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήµατος που θα αναπτυχθεί 
µε την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής 

• Διαχείριση της διαδικασίας εισήγησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράµµατος 
για έγκριση από το αρµόδιο Υπουργείο 

• Κατάρτιση τριµηνιαίων απολογισµών του επιχειρησιακού σχεδίου και εισήγηση τους στη 
Διοίκηση της εταιρείας 

• Μέριµνα για τη βεβαίωση αυτών από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, µέριµνα για υποβολή των 
εγκεκριµένων και των ελεγµένων απολογισµών στη Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών και των λοιπών αρµόδιων Αρχών. 

• Υλοποίηση των απαιτούµενων ενεργειών προετοιµασίας για την εξεύρεση χρηµατοδότησης 
µελετών βιοµηχανικών και λοιπών συνδέσεων, έργων αναβάθµισης δικτύου και κατασκευής 
νέων γραµµών που έχουν ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχεδιασµό για τον Σιδηρόδροµο και έχουν 
κριθεί ως µεγάλης σηµασίας για τον ΟΣΕ αλλά και για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών 
και οι οποίες θα εκπονηθούν και υλοποιηθούν από την Διεύθυνση Έργων. 

• Τήρηση Στατιστικών Στοιχείων και Δεικτών και παρακολούθηση της πορείας του ΟΣΕ. 

Προετοιµασία - Ωρίµανση και Χρηµατοδότηση έργων 

• Υποστήριξη της θυγατρικής του ΟΣΕ κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών και Επενδυτικών 
Προγραµµάτων και άλλων Προγραµµάτων Δράσης 
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• Διερεύνηση και ενηµέρωση για πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων του (προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, 
εθνικά προγράµµατα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κ.λπ.) 

• Διαχείριση της διαδικασίας προετοιµασίας και υποβολής προτάσεων για χρηµατοδότηση από 
τα Υπουργεία και τους λοιπούς χρηµατοδοτικούς φορείς και παρακολούθηση της υλοποίησης 
για τα χρηµατοδοτούµενα έργα 

• Υποστήριξη της σύναψης και παρακολούθησης της προόδου των προγραµµατικών και άλλων 
συµβάσεων µεταξύ ΟΣΕ και άλλων φορέων.  

Διασφάλιση Ποιότητας  

• Ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση πιστοποίησης, επιθεωρήσεις και εισήγηση για τη βελτίωση 
του Συστήµατος Ποιότητας (ISO) καθώς και επίβλεψη της ορθής εφαρµογής του.  

Κανονισµοί και Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας  

• Τήρηση και παρακολούθηση των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ).  
• Σύνταξη Εθνικών Κανονισµών και Τεχνικών Οδηγιών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 

Διευθύνσεις.  
• Σύνταξη Κανονισµών Κυκλοφορίας σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας και 

Διαχείρισης Χωρητικότητας.  

Μελέτες 

• Προγραµµατισµός σε ετήσια και µεσοπρόθεσµη βάση της εκπόνησης των αναγκαίων µελετών 
για την κατασκευή νέων έργων και την εκτέλεση Έργων εργασιών των λοιπών τµηµάτων του 
ΟΣΕ και καθορισµός των προϋποθέσεων υλοποίησής τους (χρονοδιάγραµµα, τεχνικός 
εξοπλισµός, ανθρώπινο δυναµικό, πόροι κ.λπ.) 

• Μελέτη των κάθε είδους τεχνικών έργων, υποδοµής και συστηµάτων του ΟΣΕ, µε στόχο την 
έγκαιρη, οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησή τους.  

• Προετοιµασία, εκπόνηση και υλοποίηση µελετών 

Δηµοπράτηση Μελετών και Έργων 

• Τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης έργων σε τρίτους (δηµοπρατήσεις, αξιολόγηση 
προσφορών, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συµβάσεων κ.λπ.) κατόπιν των 
σχετικών κατευθύνσεων της ιεραρχίας 

• Διαχείριση συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής υπηρεσίας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
περί Δηµοσίων Έργων και Μελετών (Ν. 4412/2016), όπως ισχύει.  

• Επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους µελετών και έργων που εκτελούνται είτε µε αυτεπιστασία 
είτε από τρίτους.  
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• Μέριµνα για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους (Διοικητική, 
Προσωρινή και Οριστική). 
Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου της εκτέλεσης και παραλαβής τεχνικών 
έργων από ποιοτικής, ποσοτικής και συµβατικής άποψης.  

Πληροφοριακά Συστήµατα 

• Διαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών. 

Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Μελετών έχει την εξής διάρθρωση: 

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης 
• Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΣΑ) 
• Διεύθυνση Διαλειτουργικότητας, Κανονισµών & Μελετών (ΔΙΚΑΜ) 
• Διεύθυνση Διαγωνισµών Τεχνικών Έργων, Συστηµάτων & Μελετών (ΔΙΤΕΜ) 
• Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΙΠΛ) 

2.5.5.5.5.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης 
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή 
στην άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, 
• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, 
• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων, 
• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες, 
• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό, 
• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του, 
• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

2.5.2. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΣΑ) 

Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης είναι οι εξής:  

• Σχεδιασµός, εισήγηση και παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού και 
επιχειρησιακού προγράµµατος, του επενδυτικού και χρηµατοοικονοµικού σχεδίου της ΟΣΕ 
Α.Ε. και παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού 
προγράµµατος, του επενδυτικού και χρηµατοοικονοµικού σχεδίου της θυγατρικής της 
(ΕΡΓΟΣΕ).  

• Κατάρτιση τριµηνιαίων απολογισµών του επιχειρησιακού σχεδίου και εισήγηση τους στη 
Διοίκηση της Εταιρείας. Μέριµνα για τη βεβαίωση αυτών από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, 
µέριµνα για υποβολή των εγκεκριµένων και των ελεγµένων απολογισµών στη Διεύθυνση 
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και την αρµόδια µονάδα του 
Υπουργείου Οικονοµικών.  
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• Εισηγήσεις σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν στην αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος της θυγατρικής του ΟΣΕ 

• Σε περιπτώσεις αναγνώρισης αποκλίσεων στους τριµηνιαίους απολογισµούς άνω του 10% 
(στην ετήσια βάση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού), εισήγηση στη Διοίκηση της Εταιρείας 
ενός Αναµορφωµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου το οποίο θα επαναφέρει την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού στην αρχική του πρόβλεψη.  

• Υποστήριξη των εργασιών για τα όργανα διακυβερνητικών οργανισµών και Διυπουργικών 
Επιτροπών 

• Υποστήριξη της θυγατρικής του ΟΣΕ (ΕΡΓΟΣΕ) κατά τις διαδικασίες σύνταξης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών και 
Επενδυτικών Προγραµµάτων και άλλων Προγραµµάτων Δράσης. 

• Μελέτες και τεκµηρίωση προτάσεων ανάπτυξης δικτύου.  
• Υλοποίηση των απαιτούµενων ενεργειών προετοιµασίας για την εξεύρεση χρηµατοδότησης 

µελετών βιοµηχανικών και λοιπών συνδέσεων, έργων αναβάθµισης δικτύου και κατασκευής 
νέων γραµµών που έχουν ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχεδιασµό για τον Σιδηρόδροµο και έχουν 
κριθεί ως µεγάλης σηµασίας για τον ΟΣΕ αλλά και για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών 
και οι οποίες θα εκπονηθούν και υλοποιηθούν από την Διεύθυνση Έργων. 

• Διερεύνηση και ενηµέρωση για πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των αναπτυξιακών 
προγραµµάτων του (προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, 
εθνικά προγράµµατα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κ.λπ.). •  

• Διαχείριση της διαδικασίας προετοιµασίας και υποβολής προτάσεων για χρηµατοδότηση από 
τα Υπουργεία και τους λοιπούς χρηµατοδοτικούς φορείς και παρακολούθηση της υλοποίησης 
για τα χρηµατοδοτούµενα έργα. 

• Ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση πιστοποίησης, επιθεωρήσεις και εισήγηση για τη βελτίωση 
του Συστήµατος Ποιότητας (ISO).  

• Επίβλεψη λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας (ISO).  
• Συγκέντρωση, επεξεργασία & έλεγχος όλων των µισθολογικών στοιχείων του προσωπικού 

(π.χ. δικαιολογητικά ασθενείας, έντυπα αδειών/αδειών εξόδου/εντολών µετακινήσεων κ.α.).  
• Διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.  
• Τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και του αρχείου της Διεύθυνσης συµπεριλαµβανοµένου και 

του αρχείου σχεδίων.  
• Χειρισµός θεµάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές 

οδηγίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού.  
• Διεκπεραίωση θεµάτων σχετικών µε το Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτου Ανάγκης 

(Υ.Π.Σ.Ε.Α) 
• Άσκηση, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, δια του Διευθυντή ή του νόµιµου αναπληρωτή 

του των αρµοδιοτήτων Προϊσταµένης Αρχής όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις οι οποίες διέπουν εκάστοτε την εκτέλεση δηµοσίων έργων ή µελετών. 

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης έχει την ακόλουθη διάρθρωση: 
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• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
• Τµήµα Στρατηγικής, Χρηµατοδοτήσεων και  Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 
• Τµήµα Διεθνών Φορέων, Εξωστρέφειας & Νέων Τεχνολογιών 
• Τµήµα Στατιστικής & Διασφάλισης Ποιότητας 
• Τµήµα Εποπτείας Θυγατρικών Εταιρειών 

2.5.2.2.2.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
Αρµοδιότητα του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Διευθυντή στην άσκηση 
των καθηκόντων του και ειδικότερα: 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Διεύθυνσης, 
• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, 
• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων, 
• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες, 
• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό, 
• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του, 
• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

2.5.2.2. Τµήµα Στρατηγικής, Χρηµατοδοτήσεων και  Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 
Το Τµήµα είναι αρµόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και της 
θυγατρικής εταιρίας κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράµµατος, την παρακολούθηση της 
αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών της εταιρίας κατά την επίτευξη των περιοδικών 
στόχων του Προγράµµατος, τον προγραµµατισµό και υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από εθνικούς πόρους ή άλλα χρηµατοδοτικά µέσα.  

Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος, Χρηµατοδοτήσεων και  Επιχειρησιακού Σχεδιασµού είναι ιδίως οι εξής: 

• Σχεδιασµός και σύνταξη του στρατηγικού, επιχειρησιακού προγράµµατος του ΟΣΕ Α.Ε.  
• Παρακολούθηση υλοποίησης, έλεγχος εφαρµογής και αναθεώρηση − επικαιροποίηση του 

στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράµµατος του ΟΣΕ Α.Ε.  
• Διαχείριση της διαδικασίας εισήγησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράµµατος 

για έγκριση από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών. 
• Παρακολούθηση υλοποίησης, έλεγχος εφαρµογής και αναθεώρηση – επικαιροποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου του ΟΣΕ Α.Ε.  
• Συνεργασία µε το Τµήµα Εποπτείας Θυγατρικών Εταιρειών για την παρακολούθηση και 

επιθεώρηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού και Επενδυτικού Σχεδίου της θυγατρικής 
του ΟΣΕ 

• Σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων αξιοποίησης και απορρόφησης των 
Κοινοτικών Πόρων.  

• Μελέτη και τεκµηρίωση προτάσεων ανάπτυξης του δικτύου.  
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• Συγκέντρωση, εξέταση και εισήγηση µελετών, προτάσεων και πληροφοριών για τη 
διαµόρφωση των µακροχρόνιων στόχων του ΟΣΕ και τον εντοπισµό των επιχειρηµατικών 
ευκαιριών.  

• Προετοιµασία µελετών ανάπτυξης του δικτύου, βιοµηχανικές συνδέσεις, µελετών κόστους – 
οφέλους, κλπ, διαδικασία προκήρυξης και διαγωνισµού για την ανάθεση και διαχείριση και 
επίβλεψη στην περίπτωση ανάθεσης σχετικών µελετών και υπηρεσιών συµβούλου σε 
τρίτους.  

• Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την ενηµέρωση της Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και των λοιπών αρµόδιων Αρχών (πχ 
απολογιστικά στοιχεία, στοιχεία προόδου εργασιών, στοιχεία οικονοµικού προγραµµατισµού, 
κτλ).  

• Συντονισµός για την ορθή και έγκαιρη συµπλήρωση καθώς και υποβολή στοιχείων και 
αναφορών που απαιτούνται από τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήµατα παρακολούθησης 
(Υπουργείων και Ε.Ε.). 

• Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων και επιµέλεια για την έκδοσή της.  
• Άσκηση, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, δια του Προϊσταµένου Τµήµατος ή του νόµιµου 

αναπληρωτή του των αρµοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτές καθορίζονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις οι οποίες διέπουν εκάστοτε την εκτέλεση δηµοσίων έργων ή µελετών. 

2.5.2.3. Τµήµα Διεθνών Φορέων, Εξωστρέφειας & Νέων Τεχνολογιών 
Το Τµήµα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των διεθνών υποθέσεων του ΟΣΕ, τη σύναψη 
συνεργασιών µε διεθνείς φορείς και τον σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων σχετικών  µε την 
εξωστρέφεια της Εταιρίας. 

Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διεθνών Φορέων, Εξωστρέφειας & Νέων Τεχνολογιών είναι ιδίως οι 
εξής: 

• Παρακολούθηση του έργου και συµµετοχή στις εργασίες διακυβερνητικών οργανισµών και 
διυπουργικών Επιτροπών.  

• Παρακολούθηση του έργου, συµµετοχή στις εργασίες οργάνων διασιδηροδροµικών Ενώσεων 
και ενηµέρωση των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπηρεσιών.  

• Συµµετοχή και ενηµέρωση από τις διευρωπαϊκές ενώσεις PRIME, RNE, RC7, ΟTIF κ.λπ. 
• Χειρισµός ειδικών θεµάτων διεθνών σχέσεων.  
• Μέριµνα διάχυσης στις αρµόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες, των διακρατικών συµβάσεων 

και συµφωνιών (CIV, CIM, κλπ) και των συναφών διορθωτικών και λοιπών εγκυκλίων των 
διασιδηροδροµκών ενώσεων για την εφαρµογή τους. 

• Παρακολούθηση των Οδηγιών ΕΕ που αφορούν Μεταφορές, Ενέργεια και Βιώσιµη 
Κινητικότητα. 

• Παρακολούθηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας σε θέµατα διεθνών σχέσεων, που 
αφορούν στο σιδηρόδροµο και ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων Υπηρεσιών.  
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• Μέριµνα εκτέλεσης οποιασδήποτε µεταφραστικής εργασίας που ενδιαφέρει την Εταιρεία, 
συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης κείµενων διακρατικών συµβάσεων και συµφωνιών στην 
ελληνική γλώσσα. 

• Παρακολούθηση και αξιοποίηση των διεθνών εξελίξεων και νέων τεχνολογιών στον τοµέα των 
σιδηροδρόµων. 

2.5.2.4. Τµήµα Στατιστικής & Διασφάλισης Ποιότητας 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Στατιστικής & Διασφάλισης Ποιότητας είναι οι εξής:  

Στατιστικά Δεδοµένα και Αναφορές 

• Σχεδιασµός, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και δεικτών για την 
παρακολούθηση της πορείας και απόδοσης των Διευθύνσεων − Υπηρεσιών του Οργανισµού.  

• Σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσµάτων και ενηµέρωση των Διευθύνσεων − 
Υπηρεσιών του Οργανισµού.  

• Εκπόνηση µελετών και προβλέψεων µε τη χρήση των στατιστικών στοιχείων του Οργανισµού 
και άλλων πληροφοριών, καθώς και διενέργεια ερευνών σχετικά µε την επίτευξη των σκοπών 
και στόχων.  

• Σύνταξη και αποστολή απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια UIC, EUROSTAT, ERA και άλλων 
φορέων σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες και υποχρεώσεις.. 

• Συλλογή πρωτογενών στοιχείων από τα αρµόδια Τµήµατα διαχείρισης του δικτύου, 
επεξεργασία και έκδοση στατιστικών στοιχείων για την κατάσταση επιδοµής, υποδοµής και 
τεχνολογικών συστηµάτων, τυχόν βλάβες, έκτακτα συµβάντα, παρακολούθηση κρίσιµων 
δεικτών απόδοσης (KPIs.). 

Διαχείριση Συστήµατος Ποιότητας 

• Παρακολούθηση της στοχοθέτησης/ στοχοµέτρησης σε εταιρικό επίπεδο και σε επίπεδο 
Διευθύνσεων/ Τµηµάτων.  

• Επιµέλεια για την εξασφάλιση των ποιοτικών και λοιπών προϋποθέσεων διαχειριστικής 
επάρκειας για τη συµµετοχή του ΟΣΕ σε Κοινοτικά Προγράµµατα. 

• Μελέτη οργανωτικών θεµάτων και εισήγηση για την περαιτέρω διάρθρωση των Μονάδων, για 
την κατανοµή και περιγραφή των οργανικών θέσεων του προσωπικού καθώς και την σύνταξη 
εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, συµπλήρωση ή τροποποίηση αυτού. 

• Ανάπτυξη και οργάνωση του Συστήµατος Ποιότητας (ISO), σύνταξη του εγχειριδίου ποιότητας 
και συντονισµός προετοιµασίας/ σύνταξης/ έκδοσης/ αναθεώρησης/ εφαρµογής διαδικασιών.  

• Ανάπτυξη προτύπων όπως 14001, 9001, 1429, ασφάλειας κ.λπ.  
• Διαχείριση διαδικασίας πιστοποίησης  
• Επιθεώρηση συµµόρφωσης µε το Σύστηµα Ποιότητας (ISO) σύµφωνα µε το πρόγραµµα 

επιθεωρήσεων.  
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• Διαχείριση κρίσιµων για την ποιότητα θεµάτων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας (ποιότητα οργάνωσης, ποιότητα υπηρεσιών διαχείρισης έργου, ποιότητα του 
εµµέσου προϊόντος της).  

• Ενηµέρωση της Διοίκησης σχετικά µε την απόδοση του Συστήµατος Ποιότητας (ISO) και 
υπόδειξη µέτρων για βελτιώσεις.  

2.5.2.5. Τµήµα Εποπτείας Θυγατρικών Εταιρειών 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Εποπτείας Θυγατρικών Εταιρειών είναι οι εξής: 

• Παρακολούθηση και επιθεώρηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού και Επενδυτικού 
Σχεδίου της θυγατρικής του ΟΣΕ (ΕΡΓΟΣΕ), σε συνεργασία µε το Τµήµα Στρατηγικής, 
Χρηµατοδοτήσεων και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. 

• Εισηγήσεις σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν στην αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος της θυγατρικής του ΟΣΕ. 

• Παρακολούθηση των Διοικητικών αποφάσεων της ΕΡΓΟΣΕ. 
• Παρακολούθηση της εξέλιξης των Συµβάσεων Μελετών και Έργων της θυγατρικής ΕΡΓΟΣΕ µε 

τριµηνιαία δελτία καταγραφής προόδου και η ενηµέρωση των σχετικών Διευθύνσεων του 
ΟΣΕ. 

• Επιθεώρηση ενηµέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών και της αρµόδιας µονάδας του Υπουργείου Οικονοµικών και των λοιπών 
αρµόδιων Αρχών (πχ απολογιστικά στοιχεία, στοιχεία προόδου εργασιών, στοιχεία 
οικονοµικού προγραµµατισµού, κτλ). 

2.5.3. Διεύθυνση Διαλειτουργικότητας, Κανονισµών και Μελετών (ΔΙΚΑΜ) 

Η Διεύθυνση Διαλειτουργικότητας, Κανονισµών, και Μελετών έχει την ακόλουθη διάρθρωση: 

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
• Υπηρεσία Μελετών 

o Τµήµα Μελετών Τεχνικών & Έργων Πολιτικού Μηχανικού 
o Τµήµα Μελετών Συστηµάτων και Η/Μ 

• Τµήµα Διαλειτουργικότητας 
• Τµήµα Κανονισµών Σιδηροδροµικών Συστηµάτων 
• Τµήµα Μητρώου Γραµµής 
• Τµήµα Εργαστηριακών Δοκιµών και Ελέγχων Σιδηροδροµικών Υλικών 

2.5.3.3.3.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
Αρµοδιότητα του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Διευθυντή στην άσκηση 
των καθηκόντων του και ειδικότερα 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Διεύθυνσης 

• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων 
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• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων 

• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες 

• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό 

• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του 

• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

2.5.3.2. Υπηρεσία Μελετών 
Η Υπηρεσία Μελετών είναι αρµόδια για τον προγραµµατισµό, την εκπόνηση και την επίβλεψη 
εκπόνησης µελετών. 

Στην Υπηρεσία Μελετών υπάγονται και αναφέρονται  

• το Τµήµα Μελετών Τεχνικών & Έργων Πολιτικού Μηχανικού και  
• το Τµήµα Μελετών Συστηµάτων και Η/Μ. 

2.5.3.2.1. Τµήµα Μελετών Τεχνικών & Έργων Πολιτικού Μηχανικού 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Μελετών Τεχνικών & Έργων Πολιτικού Μηχανικού είναι οι εξής:  

• Προγραµµατισµός σε ετήσια και µεσοπρόθεσµη βάση της εκπόνησης των αναγκαίων µελετών 
αρµοδιότητας του Τµήµατος για την κατασκευή νέων έργων και την εκτέλεση Έργων εργασιών 
των λοιπών τµηµάτων του ΟΣΕ και καθορισµός των προϋποθέσεων υλοποίησής τους 
(χρονοδιάγραµµα, τεχνικός εξοπλισµός, ανθρώπινο δυναµικό, πόροι κ.λπ.). 

• Μελέτη κάθε είδους τεχνικών έργων και έργων υποδοµής του ΟΣΕ, µε στόχο την έγκαιρη, 
οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησή τους.  

• Προσδιορισµός των αναγκών κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό ανθρώπινο 
δυναµικό κ.λπ. και εισήγηση της µεθοδολογίας εκτέλεσης κάθε έργου (µε αυτεπιστασία ή µε 
ανάθεση σε τρίτους). 

• Εισήγηση για τη σκοπιµότητα ανάθεσης µελετών έργων αρµοδιότητας του Τµήµατος σε 
τρίτους εκτός του ΟΣΕ (προµελέτες, προκαταρκτικές µελέτες, οριστικές µελέτες, µελέτες 
εφαρµογής κ.λπ.).  

• Κατάρτιση των προδιαγραφών και τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης µελετών αρµοδιότητας 
του Τµήµατος σε τρίτους (σύνταξη διακηρύξεων, τευχών προδιαγραφών, αξιολόγηση 
εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συµβάσεων κ.λπ.) 

• Παρακολούθηση/ επίβλεψη της εκπόνησης των µελετών τεχνικών έργων που ανατίθενται σε 
τρίτους, τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής των µελετών από 
ποιοτικής και συµβατικής άποψης 

• Έλεγχος και έγκριση εξωτερικών µελετών που αφορούν στα έργα συντήρησης, 
αποκατάστασης και αναβάθµισης του δικτύου εν γένει. 
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• Σύνταξη µελετών αρµοδιότητας του Τµήµατος είτε για έργα που θα εκτελεσθούν µε 
αυτεπιστασία, είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους, στις περιπτώσεις που 
αποφασίζεται η εκπόνηση µελετών από τις υπηρεσίες του ΟΣΕ 

• Προετοιµασία για την σύνταξη και υλοποίηση µελετών ανάπτυξης του δικτύου, βιοµηχανικών 
συνδέσεων, µελετών κόστους - οφέλους, κ.λπ. 

• Σύνταξη περιοδικών εκθέσεων προόδου µελετών 
• Παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραµµατισµού και της τήρησης απολογιστικών και 

στατιστικών στοιχείων. 
• Φροντίδα για την παρακολούθηση και τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας που έχει σχέση µε την 

ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και παραλαβή µελετών καθώς και µε τη διαχείριση των 
Συµβάσεων Μελετών. 

• Ενηµέρωση του Αρχείου Μελετών και Έργων, τόσο του ΟΣΕ όσο και της θυγατρικής 
ΕΡΓΟΣΕ, συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων και σχεδίων παραλαµβανόµενων έργων 

2.5.3.2.2. Τµήµα Μελετών Συστηµάτων και Η/Μ 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Μελετών Συστηµάτων και Η/Μ είναι οι εξής: 

• Προγραµµατισµός σε ετήσια και µεσοπρόθεσµη βάση της εκπόνησης των αναγκαίων µελετών 
αρµοδιότητας του Τµήµατος για την κατασκευή νέων έργων και την εκτέλεση Έργων εργασιών 
των λοιπών τµηµάτων του ΟΣΕ και καθορισµός των προϋποθέσεων υλοποίησής τους 
(χρονοδιάγραµµα, τεχνικός εξοπλισµός, ανθρώπινο δυναµικό, πόροι κ.λπ.). 

• Μελέτη των κάθε είδους Η/Μ έργων και συστηµάτων του ΟΣΕ, µε στόχο την έγκαιρη, 
οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησή τους.  

• Προσδιορισµός των αναγκών κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό ανθρώπινο 
δυναµικό κ.λπ. και εισήγηση της µεθοδολογίας εκτέλεσης κάθε έργου (µε αυτεπιστασία ή µε 
ανάθεση σε τρίτους). 

• Εισήγηση για τη σκοπιµότητα ανάθεσης µελετών έργων αρµοδιότητας του Τµήµατος σε 
τρίτους εκτός του ΟΣΕ (προµελέτες, προκαταρκτικές µελέτες, οριστικές µελέτες, µελέτες 
εφαρµογής κ.λπ.).  

• Κατάρτιση των προδιαγραφών και τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης µελετών αρµοδιότητας 
του Τµήµατος σε τρίτους (σύνταξη διακηρύξεων, τευχών προδιαγραφών, αξιολόγηση 
εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συµβάσεων κ.λπ.) 

• Παρακολούθηση/ επίβλεψη της εκπόνησης των µελετών Συστηµάτων και Η/Μ που ανατίθενται 
σε τρίτους, τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής των µελετών 
από ποιοτικής και συµβατικής άποψης 

• Σύνταξη µελετών αρµοδιότητας του Τµήµατος είτε για έργα που θα εκτελεσθούν µε 
αυτεπιστασία, είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους, στις περιπτώσεις που 
αποφασίζεται η εκπόνηση µελετών από τις υπηρεσίες του ΟΣΕ 

• Σύνταξη περιοδικών εκθέσεων προόδου µελετών 
• Παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραµµατισµού και της τήρησης απολογιστικών και 

στατιστικών στοιχείων. 
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• Φροντίδα για την παρακολούθηση και τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας που έχει σχέση µε την 
ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και παραλαβή µελετών καθώς και µε τη διαχείριση των 
Συµβάσεων Μελετών. 

• Τήρηση και τακτική ενηµέρωση του Αρχείου Μελετών και Έργων αρµοδιότητας του ΟΣΕ και 
της θυγατρικής ΕΡΓΟΣΕ. 

• Τακτική συνεργασία µε το αντίστοιχο Τµήµα/ Υπηρεσία της θυγατρικής ΕΡΓΟΣΕ.  
• Συλλογή και τήρηση των απαιτούµενων εγγράφων και σχεδίων για τις εκάστοτε Παραλαβές 

(Διοικητικές, Προσωρινές, Οριστικές) και προώθηση των σχετικών προγραµµάτων 
συντήρησης στην αρµόδια Διεύθυνση. 

2.5.3.3. Τµήµα Διαλειτουργικότητας 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διαλειτουργικότητας είναι οι εξής: 

• Μέριµνα για τη λήψη συνεχούς ενηµέρωσης στις Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας 
και διάχυση στις σχετικές Διευθύνσεις 

• Έλεγχος τήρησης των κανονιστικών, τεχνικών και επιχειρησιακών προϋποθέσεων που 
πρέπει να ακολουθούνται προκειµένου να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις για τη 
διαλειτουργικότητα 

• Συµµετοχή σε διεθνείς ενώσεις, κοινοπραξίες ή εταιρείες σχετικές µε την ασφάλεια της 
κυκλοφορίας και τις νέες σιδηροδροµικές τεχνικές εφαρµογές σε θεωρητικό και εφαρµοζόµενο 
επίπεδο 

2.5.3.4. Τµήµα Κανονισµών Σιδηροδροµικών Συστηµάτων 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Κανονισµών Σιδηροδροµικών Συστηµάτων είναι οι εξής: 

Κανονισµοί Επιδοµής και Υποδοµής 

• Μέριµνα σύνταξης και αναθεώρησης προτύπων, κανονισµών και οδηγιών για θέµατα 
κατασκευής νέων γραµµών και συντήρησης/ ανακαίνισης/ αναβάθµισης υφιστάµενης 
υποδοµής και επιδοµής και διάχυση στις σχετικές Διευθύνσεις 

• Καθορισµός προτύπων υλικών κατασκευής και συντήρησης/ανακαίνισης/αναβάθµισης 
γραµµής και διενέργεια αντιπροσωπευτικών δειγµατοληψιών 

• Μέριµνα σύνταξης, έκδοσης, ερµηνείας, εφαρµογής και εναρµόνισης των προτύπων και 
κανονισµών που αφορούν στο περιβάλλον 

• Διάχυση των σχετικών προτύπων και κανονισµών στις κατά περίπτωση αρµόδιες 
Διευθύνσεις. 

Κανονισµοί Τεχνολογικών Συστηµάτων  

• Μέριµνα σύνταξης και αναθεώρησης προτύπων, κανονισµών και οδηγιών για θέµατα σχετικά 
µε την ηλεκτροκίνηση, τη σηµατοδότηση, τις τηλεπικοινωνίες τις Η/Μ και ΑΣΙΔ εγκαταστάσεις 
βάσει Εθνικών Κανονισµών και Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας.  
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• Διάχυση των προτύπων και κανονισµών στις σχετικές Διευθύνσεις.  
• Προτυποποίηση υλικών και υποσυστηµάτων Τεχνολογικών Συστηµάτων και διενέργεια, 

περιοδικών ή/και δειγµατοληπτικών ελέγχων.  
• Συµµετοχή σε διεθνείς ενώσεις, κοινοπραξίες ή εταιρείες σχετικές µε την ασφάλεια της 

κυκλοφορίας και τις νέες σιδηροδροµικές τεχνικές εφαρµογές σε θεωρητικό και εφαρµοζόµενο 
επίπεδο.  

• Μέριµνα σύνταξης, έκδοσης, ερµηνείας, εφαρµογής και εναρµόνισης των προτύπων και 
κανονισµών κυκλοφορίας, βάσει Εθνικών Κανονισµών και Τεχνικών Προδιαγραφών 
Διαλειτουργικότητας.  

• Σύνταξη εγχειριδίων και τεχνικών οδηγιών και διάχυση στις σχετικές Διευθύνσεις.  
• Μέριµνα για τη συµµετοχή σε διεθνείς ενώσεις, κοινοπραξίες ή εταιρείες σχετικές µε την 

ασφάλεια της κυκλοφορίας και τις νέες σιδηροδροµικές τεχνικές εφαρµογές σε θεωρητικό και 
εφαρµοζόµενο επίπεδο.  

• Έλεγχος για την εφαρµογή των προτύπων και προδιαγραφών καθώς και των κανόνων 
ασφαλείας και σχεδίων έκτακτης ανάγκης, κ.λπ., στην κυκλοφορία.  

• Αξιολόγηση αποτελεσµάτων ελέγχων και στατιστικών στοιχείων και εισήγηση για προτάσεις 
βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας.  

• Αξιολόγηση εισηγήσεων για την έγκριση διαδικασιών εξαιρετικών µεταφορών και µεταφορών 
επικινδύνων φορτίων. 

Κανονισµοί Τεχνικών και Κτιριακών Έργων 

• Μέριµνα σύνταξης προτύπων, κανονισµών και οδηγιών για θέµατα µελέτης, κατασκευής και 
συντήρησης σηράγγων, γεφυρών, µεταλλικών, κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων, 
Εθνικών Κανονισµών και Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας και διάχυση στις 
σχετικές Διευθύνσεις.  

• Συµµετοχή σε διεθνείς ενώσεις, κοινοπραξίες ή εταιρείες σχετικές µε την ασφάλεια της 
κυκλοφορίας και τις νέες σιδηροδροµικές τεχνικές εφαρµογές σε θεωρητικό και εφαρµοζόµενο 
επίπεδο.  

• Έλεγχος για την εφαρµογή προτύπων, τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των κανονισµών 
ασφαλείας για έργα κατασκευής και συντήρησης σηράγγων, γεφυρών, µεταλλικών, κτιριακών 
και λοιπών τεχνικών έργων.  

• Προγραµµατισµός και διενέργεια και προληπτικών, περιοδικών ή/ και δειγµατοληπτικών 
ελέγχων στα έργα συντήρησης επιδοµής, σηράγγων, γεφυρών, µεταλλικών και κτιριακών 
έργων, Η/Μ, ΑΣΙΔ και Συστηµάτων συµπεριλαµβανοµένων των νέων έργων που υλοποιεί η 
θυγατρική ΕΡΓΟΣΕ.  

• Ποιοτικός έλεγχος των εργασιών συντήρησης/ανακαίνισης Τεχνικών και Κτιριακών Έργων, 
ως και των Συστηµάτων. 

2.5.3.5. Τµήµα Μητρώου Γραµµής 
Το Τµήµα Μητρώου Γραµµής έχεις τις κάτωθι αρµοδιότητες: 
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• Σύνταξη, τήρηση και ενηµέρωση του Μητρώου Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής (RINF), σε 
συνεργασία µε τις σχετικές Διευθύνσεις και βάσει πληροφοριακού συστήµατος που θα 
εγκατασταθεί µε την υποστήριξη της Διεύθυνση Πληροφορικής.  

• Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Τεχνικής Κατάστασης Δικτύου.  
• Διαδικασίες για την δηµιουργία φορέων NoBo, DeBo και AsBo.  
• Τήρηση και ενηµέρωση του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) του ΟΣΕ σε 

συνεργασία µε τη Διεύθυνση Πληροφορικής.  
• Συνεργασία µε τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Χωρητικότητας, αρµόδιας για την 

ετήσια σύνταξη Δήλωσης Δικτύου 

2.5.3.6. Τµήµα Εργαστηριακών Δοκιµών και Ελέγχων Σιδηροδροµικών Υλικών 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Εργαστηριακών Δοκιµών και Ελέγχου Σιδηροδροµικών Υλικών είναι οι 
εξής:  

• Διεκπεραίωση των διαδικασιών διαπίστευσης του Εργαστηρίου.  
• Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας υλικών επιδοµής και υποδοµής.  
• Προγραµµατισµός και διενέργεια αντιπροσωπευτικών δειγµατοληψιών.  
• Παρακολούθηση της πορείας των εργαστηριακών δοκιµών, έλεγχος, αξιολόγηση 

αποτελεσµάτων και κατάρτιση των αντιστοίχων Εκθέσεων.  
• Υποδοχή αιτηµάτων δοκιµών υλικών από τρίτους και κοστολόγηση του συνόλου των 

διαδικασιών δοκιµών και παρουσίασης/ αποστολής των αποτελεσµάτων.  
• Συνεργασία µε τα εργαστήρια Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών ως προς τη 

µεταφορά τεχνογνωσίας και νέων µεθοδολογιών δοκιµών υλικών. 

2.5.4. Διεύθυνση Διαγωνισµών Τεχνικών Έργων, Συστηµάτων & Μελετών (ΔΙΤΕΜ) 

Αντικείµενο της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Συστηµάτων και Μελετών είναι η διενέργεια των 
διαγωνιστικών διαδικασιών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για την ανάθεση τεχνικών έργων και 
µελετών σε τρίτους για λογαριασµό του ΟΣΕ. 

Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διαγωνισµών Τεχνικών Έργων, Συστηµάτων και Μελετών είναι οι 
εξής: 

• Διατύπωση εισηγήσεων για τη σκοπιµότητα ανάθεσης της κατασκευής των κάθε είδους 
έργων ή µελετών σε τρίτους, φυσικού αντικειµένου Πολιτικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.  

• Τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης έργων ή µελετών σε τρίτους (δηµοπρατήσεις, αξιολόγηση 
προσφορών, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συµβάσεων κ.λπ.) κατόπιν των 
σχετικών κατευθύνσεων της ιεραρχίας 

• Διαχείριση συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής υπηρεσίας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
περί Δηµοσίων Έργων και Μελετών (Ν. 4412/2016), όπως ισχύει.  

• Επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους µελετών και έργων που εκτελούνται είτε µε 
αυτεπιστασία, είτε από τρίτους.  
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• Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου της εκτέλεσης και παραλαβής τεχνικών 
έργων από ποιοτικής, ποσοτικής και συµβατικής άποψης.  

• Διενέργεια επιµετρήσεων εργασιών και έλεγχος των πιστοποιήσεων εργασιών που 
υποβάλλονται από τρίτους 

• Μέριµνα για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους (Διοικητική, 
Προσωρινή και Οριστική). 

• Τήρηση τεχνικών αρχείων µε αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελούνται και αντίστοιχα 
αρχείων µελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων) 

• Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών στοιχείων και δεικτών από την εκτέλεση των έργων της 
εταιρίας.  

Η Διεύθυνση έχει την ακόλουθη διάρθρωση: 

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
• Τµήµα Διαγωνισµών Τεχνικών Έργων 
• Τµήµα Διαγωνισµών Συστηµάτων 
• Τµήµα Διαγωνισµών Μελετών 

2.5.4.4.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Διευθυντή στην 
άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα: 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Διεύθυνσης 
• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων 
• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων 
• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες 
• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό 
• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του 
• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

2.5.4.2. Τµήµα Διαγωνισµών Τεχνικών Έργων 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διαγωνισµών Τεχνικών Έργων είναι οι εξής: 

• Ευθύνη της επίβλεψης εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους, σε συνεργασία, εφόσον 
απαιτείται, µε άλλες σχετικές Διευθύνσεις.  

• Διατύπωση εισηγήσεων για τη σκοπιµότητα ανάθεσης της κατασκευής των κάθε είδους 
έργων σε τρίτους, φυσικού αντικειµένου Πολιτικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.  

• Κατάρτιση των προδιαγραφών και τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης τεχνικών έργων σε 
τρίτους (σύνταξη διακηρύξεων, τευχών προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων 
ενδιαφέροντος, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συµβάσεων κ.λπ.) 

• Διαχείριση συµβάσεων έργων και παροχής υπηρεσίας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί 
Δηµοσίων Έργων και Μελετών (Ν. 4412/2016), όπως ισχύει.  
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• Διενέργεια επιµετρήσεων εργασιών και έλεγχος των πιστοποιήσεις εργασιών που 
υποβάλλονται από τρίτους.  

• Επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους έργων που εκτελούνται είτε µε αυτεπιστασία είτε από 
τρίτους.  

• Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου της εκτέλεσης τεχνικών έργων από 
ποιοτικής, ποσοτικής και συµβατικής άποψης 

• Μέριµνα για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους (Διοικητική, 
Προσωρινή και Οριστική).  

• Τήρηση τεχνικών αρχείων µε αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελούνται και αντίστοιχα 
αρχείων µελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων).  

• Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών στοιχείων και δεικτών από την εκτέλεση των έργων της 
Διεύθυνσης.  

2.5.4.3. Τµήµα Διαγωνισµών Συστηµάτων 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διαγωνισµών Συστηµάτων είναι οι εξής: 

• Διατύπωση εισηγήσεων για τη σκοπιµότητα ανάθεσης της κατασκευής έργων σε τρίτους, 
φυσικού αντικειµένου Συστηµάτων.  

• Κατάρτιση των προδιαγραφών και τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης έργων Συστηµάτων σε 
τρίτους (σύνταξη διακηρύξεων, τευχών προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων 
ενδιαφέροντος, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συµβάσεων κ.λπ.) 

• Διαχείριση συµβάσεων έργων και παροχής υπηρεσίας, αρµοδιότητας του τµήµατος, 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί Δηµοσίων Έργων και Μελετών (Ν. 4412/2016), όπως ισχύει.  

• Διενέργεια επιµετρήσεων εργασιών και έλεγχος των πιστοποιήσεις εργασιών που 
υποβάλλονται από τρίτους.  

• Επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους έργων αρµοδιότητας του τµήµατος που εκτελούνται είτε 
µε αυτεπιστασία είτε από τρίτους.  

• Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου της εκτέλεσης και παραλαβής έργων 
αρµοδιότητας του τµήµατος από ποιοτικής, ποσοτικής και συµβατικής άποψης 

• Μέριµνα για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων, αρµοδιότητας του τµήµατος, που 
εκτελούνται από τρίτους (Διοικητική, Προσωρινή και Οριστική).  

• Τήρηση τεχνικών αρχείων µε αναλυτικά στοιχεία των έργων, αρµοδιότητας του τµήµατος, που 
εκτελούνται και αντίστοιχα αρχείων µελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων).  

• Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών στοιχείων και δεικτών από την εκτέλεση των έργων 
αρµοδιότητας του τµήµατος 

2.5.4.4. Τµήµα Διαγωνισµών Μελετών 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διαγωνισµών Μελετών είναι οι εξής: 

• Κατάρτιση των προδιαγραφών και τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης µελετών σε τρίτους 
(σύνταξη διακηρύξεων, τευχών προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, 
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εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συµβάσεων κ.λπ.), σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 
Μελετών 

• Διαχείριση συµβάσεων µελετών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί Δηµοσίων Έργων και 
Μελετών (Ν. 4412/2016), όπως ισχύει.  

• Τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης µελετών σε τρίτους (δηµοπρατήσεις, αξιολόγηση 
προσφορών, εισήγηση σχετικών αποφάσεων, σύνταξη συµβάσεων κ.λπ.) κατόπιν των 
σχετικών κατευθύνσεων της ιεραρχίας.  

• Επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους µελετών που εκτελούνται από τρίτους, σε συνεργασία µε 
την Υπηρεσία Μελετών.  

• Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου της εκτέλεσης και παραλαβής µελετών 
από ποιοτικής, ποσοτικής και συµβατικής άποψης, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Μελετών.  

2.5.5. Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΙΠΛ) 

Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι οι εξής:  

• Σχεδιασµός, ανάλυση, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών συστηµάτων και 
εφαρµογών. 

• Σχεδιασµός, διαχείριση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση συστηµάτων 
προστασίας των πληροφοριακών συστηµάτων. 

• Σχεδιασµός, προγραµµατισµός και υλοποίηση δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών, σύµφωνα µε το Νόµο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ν.4727/2020 
και τις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού  

• Διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστηµάτων της Εταιρίας 
µε αντίστοιχα συστήµατα εθνικής εµβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης σύµφωνα και 
µε το Νόµο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ν.4727/2020, ως ισχύει. 

• Υποστήριξη χρηστών. 

• Διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. 

• Τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και του αρχείου της Διεύθυνσης συµπεριλαµβανοµένου 
και του αρχείου σχεδίων. 

• Χειρισµός θεµάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές 
οδηγίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού. 

• Διεκπεραίωση θεµάτων σχετικών µε της Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτου Ανάγκης 
(Υ.Π.Σ.Ε.Α) 

• Εγκατάσταση και υποστήριξη διαδικασιών ψηφιακής υπογραφής. 
• Υποστήριξη εγκατάστασης διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. 
• Εποπτεία και διαχείριση έργων ψηφιακού και τηλεπικοινωνιακού χαρακτήρα. 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΙΠΛ) περιλαµβάνει:  
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• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 

• Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού Ψηφιακής Σύγκλισης και Απλούστευσης Διαδικασιών 

• Τµήµα Λογισµικού & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων 

• Τµήµα Εξοπλισµού & Εγκαταστάσεων 

2.5.5.5.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Διευθυντή στην 
άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα: 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Διεύθυνσης 
• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων 
• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων 
• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες 
• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό 
• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του 
• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

2.5.5.2. Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού Ψηφιακής Σύγκλισης και Απλούστευσης Διαδικασιών 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Σχεδιασµού Ψηφιακής Σύγκλισης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι 
οι εξής:  

• Σχεδιασµός, προγραµµατισµός και υλοποίηση δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών, σύµφωνα µε το Νόµο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ν.4727/2020 
και τις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, ως ισχύουν  

• Διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστηµάτων της Εταιρίας 
µε αντίστοιχα συστήµατα εθνικής εµβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης σύµφωνα και µε 
το Νόµο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ν.4727/2020, ως ισχύει. 

• Μελέτη, σχεδιασµός και εισηγήσεις σχετικά µε την ανάπτυξη και επέκταση των 
πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών της Εταιρείας  

• Προγραµµατισµός και εκπόνηση µελετών πληροφορικής, επίβλεψη αυτών και υλοποίηση  

• Εισήγηση σχετικά µε τις ανάγκες εκπαίδευσης πάνω στη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων 

• Μέριµνα για ψηφιοποίηση – διάχυση – παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών 

• Μέριµνα για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών  

• Συνεργασία µε αναγνωρισµένους δηµόσιους φορείς για τη καλύτερη λειτουργία και 
αποτελεσµατικότητα του Τµήµατος, σε οποιαδήποτε από τις αρµοδιότητες του, επιβλέποντας, 
παράλληλα µε τη συµµετοχή στελεχών του Τµήµατος, την καλή εκτέλεση των σχετικών 
συµβάσεων  
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• Σχεδιασµός, ενηµέρωση και µέριµνα για την εφαρµογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας, 
που διασφαλίζει διαφάνεια στις σχέσεις της εταιρείας προς τρίτους. 

2.5.5.3. Τµήµα Λογισµικού & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Λογισµικού & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι οι εξής: ΄ 

• Σχεδιασµός της πολιτικής ασφάλειας των συστηµάτων και µέριµνα για την ακεραιότητα και 
προστασία των πληροφοριακών δεδοµένων 

• Προδιαγραφή των µηχανισµών ασφαλείας, αποθήκευσης και ανάκτησης δεδοµένων και 
εφαρµογών που εγκαθίστανται στα κεντρικά συστήµατα και µέριµνα για τη τήρηση των 
βαθµών ασφαλείας πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά 
συστήµατα του ΟΣΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η εµπιστευτικότητά τους. 

• Διαχείριση της ασφάλειας των επιµέρους συστηµάτων των χρηστών καθώς και των κεντρικών 
εφαρµογών του ΟΣΕ. 

• Ανάπτυξη και εφαρµογή των κατάλληλων πολιτικών ασφάλειας, αντιµετώπιση τυχόν 
ευπαθειών και κενών ασφαλείας των συστηµάτων. 

• Περιοδική εφαρµογή κατάλληλων ελέγχων (penetration testing) προκειµένου να διαπιστωθεί 
το επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων καθώς και το συνολικό πλαίσιο 
αρχικοποίησης (initialization instances) των επιµέρους κατηγοριών χρηστών. 

• Επιθεώρηση και έλεγχος εφαρµογής του σχεδίου ασφάλειας των επιµέρους συστηµάτων του 
ΟΣΕ. 

• Τεκµηρίωση και συλλογή τεκµηρίων (forensic evidence) σε περιπτώσεις κακόβουλων 
διεισδύσεων στα πληροφοριακά συστήµατα. 

• Διατήρηση τεκµηρίων (logs, back up, transaction histories) σχετικά µε τις δραστηριότητες των 
χρηστών προκειµένου να καταστεί δυνατή η επαναφορά του συστήµατος µετά από την 
εµφάνιση κακόβουλου γεγονότος.  

• Έλεγχος της ποιότητας, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας του 
δικτύου τηλεµατικής της Εταιρείας 

• Έλεγχος της ποιότητας, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των 
πληροφοριακών συστηµάτων 

• Δηµιουργία, λήψη και συντήρηση αντιγράφων ασφαλείας (back up/ restore administrator) 

• Συλλογή ανάλυση και παρακολούθηση αναγκών σε λογισµικό και πληροφοριακά συστήµατα 

• Ανάλυση, σχεδιασµός, ανάπτυξη εξειδικευµένου λογισµικού για τις υπηρεσίες της Εταιρείας, 
αν και εφόσον κριθεί εφικτή και συµφέρουσα, κατά περίπτωση, αυτή η προσέγγιση, 
αξιοποιώντας ελεύθερο λογισµικό, ή λογισµικό ανοιχτού κώδικα, όπου αυτό είναι εφικτό.  

• Ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων δεδοµένων και διαδικτυακού τόπου σύµφωνα µε τον 
Ν.4727/2020 ως εκάστοτε ισχύει.  

  85



• Μέριµνα για τη συντήρηση και αναβάθµιση του λογισµικού και των βάσεων δεδοµένων που 
σχεδιάζει και υλοποιεί η Εταιρεία και τη συνεργασία µε τις αντίστοιχες εταιρείες για τις 
εµπορικές εφαρµογές.  

• Λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της νοµικής προστασίας του χρησιµοποιηµένου λογισµικού 
από τους χρήστες του ΟΣΕ. 

• Τεχνική υποστήριξη της ανοιχτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγραφών, πληροφοριών 
και δεδοµένων του δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4727/2020, όπως ισχύει 

• Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν το λειτουργικό σύστηµα των 
υπολογιστικών συστηµάτων των χρηστών, εισήγηση της µεθοδολογίας προµήθειας, 
αξιολόγηση των προσφορών και σύνταξη των βασικών οδηγιών διάρθρωσης των 
υπολογιστικών συστηµάτων των χρηστών. 

• Υποστήριξη της χρήσης και της εφαρµογής ψηφιακής υπογραφής. 

• Σύνταξη οδηγιών και ενηµερωτικού υλικού για τους χρήστες των υπηρεσιών του ΟΣΕ και 
διαµόρφωση των έντυπων η ψηφιακών υποδειγµάτων συµπλήρωσης αιτηµάτων των χρηστών 
για υπηρεσίες 

• Διαχείριση των χρηστών, των δικαιωµάτων πρόσβασης και της διαχείρισης των πόρων των 
χρηστών (user administration) 

• Δηµιουργία και διαχείριση βάσεων δεδοµένων (databases) που αφορούν τον ΟΣΕ  

• Διαχείριση των εφαρµογών του ΟΣΕ (application admiministration) 

• Αναβάθµιση της υλικής πληροφοριακής υποδοµής (Hardware) για την επαρκή υποστήριξη της 
αναβάθµισης των πληροφοριακών συστηµάτων του ΟΣΕ. 

• Υποστήριξη και προετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών για πληροφοριακά συστήµατα.  

2.5.5.4. Τµήµα Εξοπλισµού & Εγκαταστάσεων 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Εξοπλισµού & Εγκαταστάσεων είναι οι εξής:  

• Διαχείριση της ιστοσελίδας της Εταιρείας 

• Επίβλεψη της συντήρησης του εξοπλισµού τα Διεύθυνσης 

• Υποστήριξη των χρηστών των online συστηµάτων του ΟΣΕ  

• Υποστήριξη χρηστών σχετικά µε το λογισµικό και το δίκτυο, σε πρώτο επίπεδο (1st level of 
support). 

• Υποστήριξη χρηστών σχετικά µε τον εξοπλισµό και το λογισµικό συστηµάτων, σε δεύτερο 
επίπεδο (2nd level of support) και παρακολούθηση των προβληµάτων µέχρι την επίλυσή τους 
σε συνεργασία µε τυχόν εµπλεκόµενες εταιρείες. 

• Υποστήριξη οργανωτικών µονάδων σε θέµατα όπως καταχώριση και ηλεκτρονική 
επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στα παραστατικά βάσης, αρχειοθέτηση 
παραστατικών στοιχείων κ.λπ. 
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• Τεχνική υποστήριξη των αναβαθµίσεων και των ενηµερώσεων των πληροφοριακών 
συστηµάτων των  χρηστών. 

• Τήρηση αρχείου και αποθήκης ανταλλακτικών και αναλωσίµων για τα πληροφοριακά 
συστήµατα των χρηστών του ΟΣΕ και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης βασικού 
λογισµικού, αναλώσιµων και ανταλλακτικών. 

• Υλοποίηση έργων ΤΠΕ 

• Εγκατάσταση και συντήρηση υποδοµών ΤΠΕ και δικτύων επικοινωνιών, σύµφωνα µε τον 
Ν.4727/2020 ως εκάστοτε ισχύει 

• Διαχείριση των τηλεφωνικών κέντρων, των λοιπών τηλεφωνικών γραµµών και τη µέριµνα για 
την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της Εταιρείας 

2.6. Άρθρο Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Δικτύου, Έργων & Κυκλοφορίας 

Οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης Δικτύου, Έργων & Κυκλοφορίας είναι οι εξής: 

• Υποστήριξη στην προετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών συντήρησης και 
επισκευής τροχαίου υλικού. 

• Προγραµµατισµός και επιθεώρηση εργασιών επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού. 
• Εκτέλεση των γενικών και µερικών επισκευών του τροχαίου υλικού. 
• Υλοποίηση, παρακολούθηση και επιθεώρηση τήρησης του προγράµµατος εργοστασιακής και 

µηχανοστασιακής συντήρησης για το τροχαίο υλικό. 
• Παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων ασφαλούς κυκλοφορίας και διαλειτουργικότητας 

του τροχαίου υλικού. 
• Επιθεώρηση έργων, παρακολούθηση της συντήρησης και ποιοτικός έλεγχος της κατασκευής 

και συντήρησης του δικτύου. 
• Προγραµµατισµός συντήρησης και αναβάθµισης της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. 
• Μεριµνά για την επαρκή ασφάλιση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων 
• Έλεγχος για την εφαρµογή προτύπων και τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των 

κανονισµών ασφαλείας για τα έργα υποδοµής και επιδοµής και συντήρησης τους. 
• Προγραµµατισµός, οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος περιοδικής συντήρησης υπαρχόντων 

ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων και ηλεκτροκίνησης. 

Η Γενική Διεύθυνση, Συντήρηση Δικτύου, Έργων & Κυκλοφορίας έχει την εξής διάρθρωση:  

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης 
• Διεύθυνση Συντήρησης & Αναβάθµισης Γραµµής & Εγκαταστάσεων (ΔΙΣΑΓ) 
• Διεύθυνση Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας (ΔΙΚΑΠ) 
• Διεύθυνση Η/Μ Συστηµάτων & Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΗΛ) 
• Διεύθυνση Κυκλοφορίας & Διαχείρισης Χωρητικότητας 
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2.6.6.6.6.6.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης 
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη Γενικού Διευθυντή στην 
άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα: 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, 
• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, 
• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων, 
• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες, 
• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό, 
• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του, 
• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

2.6.2. Διεύθυνση Συντήρησης, Αναβάθµισης Γραµµής & Εγκαταστάσεων (ΔΙΣΑΓ)  

Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Συντήρησης & Αναβάθµισης Γραµµής & Εγκαταστάσεων είναι οι εξής: 

• Επιθεώρηση έργων, παρακολούθηση της συντήρησης και ποιοτικός έλεγχος της κατασκευής 
και συντήρησης του δικτύου. 

• Έλεγχος για την εφαρµογή προτύπων, τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των κανονισµών 
ασφαλείας για τα έργα υποδοµής και επιδοµής και συντήρησης τους. 

• Προγραµµατισµός, σχεδιασµός, οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος περιοδικής συντήρησης 
υπάρχουσας σιδηροδροµικής υποδοµής και επιδοµής. 

• Ανανέωση και συντήρηση της υπάρχουσας σιδηροδροµικής υποδοµής και επιδοµής, µε 
αυτεπιστασία όσο και µε εργολαβίες (σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Διαγωνισµών Τεχνικών 
Έργων, Συστηµάτων και Μελετών). 

• Προγραµµατισµός, οργάνωση, επίβλεψη και επιθεώρηση έκτακτων εργασιών 
αποκατάστασης βλαβών σιδηροδροµικής υποδοµής και επιδοµής. 

• Καταγραφή και τεχνική παρακολούθηση αποτελεσµάτων του προγράµµατος συντήρησης και 
της αποκατάστασης των βλαβών. 

• Περιοδική αξιολόγηση και εισήγηση για προτάσεις βελτίωσης και αναβάθµισης 
σιδηροδροµικής υποδοµής και επιδοµής. 

• Σύνταξη του τεχνικού σκέλους των τευχών δηµοπράτησης έργων συντήρησης, σύµφωνα µε 
την στρατηγική επιλογής προµηθευτών – προϊόντων της Διεύθυνσης Διαγωνισµών & 
Συµβάσεων Προµηθειών (ΔΙΣΥΠ) και της Διεύθυνσης Διαγωνισµών Τεχνικών Έργων, 
Συστηµάτων & Μελετών 

• Συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα σχεδιασµού προτύπων και διάθεσης 
δικτύου για τον προγραµµατισµό των δροµολογίων, σύµφωνα µε τις επιπτώσεις και 
περιορισµούς των εργασιών περιοδικής συντήρησης. 

• Εισήγηση στο αρµόδιο όργανο για την ίδρυση νέων, την τροποποίηση ή την κατάργηση 
υφιστάµενων ισόπεδων διαβάσεων. 

• Διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. 
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• Τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και του αρχείου της Διεύθυνσης συµπεριλαµβανοµένου και 
του αρχείου σχεδίων. 

• Χειρισµός θεµάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές 
οδηγίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού. 

• Διεκπεραίωση θεµάτων σχετικών µε την Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτου Ανάγκης 
(Υ.Π.Σ.Ε.Α) 

• Ασκεί, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, δια του Διευθυντή ή του νόµιµου αναπληρωτή του 
τις αρµοδιότητες της Προϊσταµένης Αρχής όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση δηµοσίων έργων ή µελετών 

Η Διεύθυνση Συντήρησης & Αναβάθµισης Γραµµής & Εγκαταστάσεων έχει την εξής διάρθρωση:  

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 

• Υπηρεσία Γραµµής Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας στην οποία περιλαµβάνονται τα εξής 
Τµήµατα: 

o Τµήµα Πάτρας  
o Τµήµα Αθήνας 
o Τµήµα Λαµίας 
o Τµήµα Λάρισας 

• Υπηρεσία Γραµµής Βορείου Ελλάδας στην οποία περιλαµβάνονται τα εξής Τµήµατα:  

o Τµήµα Θεσσαλονίκης  
o Τµήµα Έδεσσας & Φλώρινας 
o Τµήµα Δράµας 
o Τµήµα Αλεξανδρούπολης 

• Τµήµα Συντήρησης Μηχανηµάτων & Τροχαίου Υλικού (µε έδρα το Βόλο) 
• Τµήµα Συντονισµού & Επίβλεψης  Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης & Αναβάθµισης 

2.6.2.2.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Διευθυντή στην 
άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα: 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Διεύθυνσης 
• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων 
• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων 
• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες 
• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό 
• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του 
• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

  89



2.6.2.2. Υπηρεσία Γραµµής Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας 
Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Γραµµής Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας είναι οι εξής:  

• Προγραµµατισµός και οργάνωση της περιοδικής συντήρησης της υποδοµής και επιδοµής, 
µεταλλικών κατασκευών και βαρέων µηχανηµάτων για την περιοχή εµβέλειας της Υπηρεσίας. 

• Οργάνωση των εργασιών έκτακτης συντήρησης της υποδοµής και επιδοµής, µεταλλικών 
κατασκευών και βαρέων µηχανηµάτων για την περιοχή εµβέλειας της Υπηρεσίας. 

• Εκπόνηση, έλεγχος και έγκριση µελετών που αφορούν στα έργα συντήρησης γραµµής., σε 
συνεργασία µε τα Τµήµατα της Υπηρεσίας Μελετών 

• Ασκεί, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και κατά την, κατά τόπο, υπηρεσιακή του ευθύνη ή 
σύµφωνα µε την κατά περίπτωση απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, δια του 
προϊσταµένου της Υπηρεσίας ή του νόµιµου αναπληρωτή του, τις αρµοδιότητες της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες 
διέπουν εκάστοτε την εκτέλεση δηµοσίων έργων ή µελετών. 

• Οργάνωση και εκτέλεση της επιθεώρησης υποδοµής και επιδοµής και της περιοδικής 
συντήρησης για την περιοχή εµβέλειας της Υπηρεσίας, σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Συντονισµού & Επίβλεψης  Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης & Αναβάθµισης. 

• Οργάνωση της επιθεώρησης σηράγγων που δεν διαθέτουν SCADA (φωτισµός, εξαερισµός, 
πυρασφάλεια κ.λπ.) και σχετική ενηµέρωση του αρµόδιου Τµήµατος. 

• Διαχείριση έκτακτων συµβάντων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Η/Μ Συστηµάτων & 
Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΗΛ). 

• Εισήγηση για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης υποδοµής και επιδοµής. 
• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 

και αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Τµήµατα. 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ιδιοκτησίας του ΟΣΕ σε συνεργασία µε 

τη Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών ή/και Θυγατρικές Εταιρείες του ΟΣΕ. 
• Εποπτεία και έλεγχος των Τµηµάτων εµβέλειας της Υπηρεσίας. 
• Χειρισµός γενικών διοικητικών θεµάτων της Υπηρεσίας. 

Η διάρθρωση της Υπηρεσίας Γραµµής Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας είναι η εξής:  

o Τµήµα Πάτρας  
o Τµήµα Αθήνας 
o Τµήµα Λαµίας 
o Τµήµα Λάρισας 

2.6.2.2.1. Τµήµα Πάτρας 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Πάτρας είναι οι εξής:  
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• Οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών έκτακτης συντήρησης και της επιθεώρησης υποδοµής 
και επιδοµής τεχνικών και κτιριακών έργων και της περιοδικής συντήρησης για τη περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος  

• Επιθεώρηση σηράγγων που δεν διαθέτουν SCADA (φωτισµός, εξαερισµός, πυρασφάλεια 
κ.λπ.) και σχετική ενηµέρωση της Υπηρεσίας. 

• Αντιµετώπιση έκτακτων συµβάντων σε συνεργασία µε την Υπηρεσία  
• Εισήγηση, προς την Υπηρεσία, για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης 

υποδοµής και επιδοµής. 
• Καταγραφή στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) για 

τη σύνταξη µελετών έργων συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, 
τεχνικών και κτιριακών έργων και αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Τµήµατα. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των εγκαταστάσεων των ΑΣΙΔ. 
• Οργάνωση βαρδιών του προσωπικού του Τµήµατος. 
• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών 

κατασκευών, τεχνικών και κτιριακών έργων καθώς και µηχανηµάτων γραµµής για την περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα (Τµήµα 
Συντονισµού & Επίβλεψης  Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης & Αναβάθµισης) για την 
οριστικοποίησή του. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των ισόπεδων διαβάσεων. 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ιδιοκτησίας του Οργανισµού, που 

αφορά στην σιδηροδροµική επιδοµή και µέριµνα εφαρµογής των κείµενων διατάξεων για την 
ασφάλεια και την αστυνοµία των σιδηροδρόµων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Νοµικών 
Υπηρεσιών ή τη θυγατρική εταιρεία του Οργανισµού. 

• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 
συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, τεχνικών και κτιριακών έργων, τόσο από εργολάβους όσο 
και µε αυτεπιστασία, για την περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος. 

• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, τεχνικών 
και κτιριακών έργων και µηχανηµάτων γραµµής. 

• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στη Διεύθυνση  

• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών. 

2.6.2.2.2.  Τµήµα Αθήνας 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Αθήνας είναι οι εξής:  

• Οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών έκτακτης συντήρησης και της επιθεώρησης υποδοµής 
και επιδοµής τεχνικών και κτιριακών έργων και της περιοδικής συντήρησης για τη περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος  

• Επιθεώρηση σηράγγων που δεν διαθέτουν SCADA (φωτισµός, εξαερισµός, πυρασφάλεια 
κ.λπ.) και σχετική ενηµέρωση της Υπηρεσίας. 
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• Αντιµετώπιση έκτακτων συµβάντων σε συνεργασία µε την Υπηρεσία  
• Εισήγηση, προς την Υπηρεσία, για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης 

υποδοµής και επιδοµής. 
• Καταγραφή στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) για 

τη σύνταξη µελετών έργων συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, 
τεχνικών και κτιριακών έργων και αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Τµήµατα. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των εγκαταστάσεων των ΑΣΙΔ. 
• Οργάνωση βαρδιών του προσωπικού του Τµήµατος. 
• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών 

κατασκευών, τεχνικών και κτιριακών έργων καθώς και µηχανηµάτων γραµµής για την περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα (Τµήµα 
Συντονισµού & Επίβλεψης  Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης & Αναβάθµισης) για την 
οριστικοποίησή του. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των ισόπεδων διαβάσεων. 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ιδιοκτησίας του Οργανισµού, που 

αφορά στην σιδηροδροµική επιδοµή και µέριµνα εφαρµογής των κείµενων διατάξεων για την 
ασφάλεια και την αστυνοµία των σιδηροδρόµων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Νοµικών 
Υπηρεσιών ή τη θυγατρική εταιρεία του Οργανισµού. 

• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 
συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, τεχνικών και κτιριακών έργων, τόσο από εργολάβους όσο 
και µε αυτεπιστασία, για την περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος. 

• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, τεχνικών 
και κτιριακών έργων και µηχανηµάτων γραµµής. 

• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στη Διεύθυνση  

• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών. 

2.6.2.2.3.  Τµήµα Λαµίας  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Λαµίας είναι οι εξής:  

• Οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών έκτακτης συντήρησης και της επιθεώρησης υποδοµής 
και επιδοµής τεχνικών και κτιριακών έργων και της περιοδικής συντήρησης για τη περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος  

• Επιθεώρηση σηράγγων που δεν διαθέτουν SCADA (φωτισµός, εξαερισµός, πυρασφάλεια 
κ.λπ.) και σχετική ενηµέρωση της Υπηρεσίας. 

• Αντιµετώπιση έκτακτων συµβάντων σε συνεργασία µε την Υπηρεσία  
• Εισήγηση, προς την Υπηρεσία, για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης 

υποδοµής και επιδοµής. 
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• Καταγραφή στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) για 
τη σύνταξη µελετών έργων συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, 
τεχνικών και κτιριακών έργων και αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Τµήµατα. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των εγκαταστάσεων των ΑΣΙΔ. 
• Οργάνωση βαρδιών του προσωπικού του Τµήµατος. 
• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών 

κατασκευών, τεχνικών και κτιριακών έργων καθώς και µηχανηµάτων γραµµής για την περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα (Τµήµα 
Συντονισµού & Επίβλεψης  Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης & Αναβάθµισης) για την 
οριστικοποίησή του. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των ισόπεδων διαβάσεων. 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ιδιοκτησίας του Οργανισµού, που 

αφορά στην σιδηροδροµική επιδοµή και µέριµνα εφαρµογής των κείµενων διατάξεων για την 
ασφάλεια και την αστυνοµία των σιδηροδρόµων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Νοµικών 
Υπηρεσιών ή τη θυγατρική εταιρεία του Οργανισµού. 

• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 
συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, τεχνικών και κτιριακών έργων, τόσο από εργολάβους όσο 
και µε αυτεπιστασία, για την περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος. 

• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, τεχνικών 
και κτιριακών έργων και µηχανηµάτων γραµµής. 

• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στη Διεύθυνση  

• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών. 

2.6.2.2.4.  Τµήµα Λάρισας  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Λάρισας είναι οι εξής:  

• Οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών έκτακτης συντήρησης και της επιθεώρησης υποδοµής 
και επιδοµής τεχνικών και κτιριακών έργων και της περιοδικής συντήρησης για τη περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος  

• Επιθεώρηση σηράγγων που δεν διαθέτουν SCADA (φωτισµός, εξαερισµός, πυρασφάλεια 
κ.λπ.) και σχετική ενηµέρωση της Υπηρεσίας. 

• Αντιµετώπιση έκτακτων συµβάντων σε συνεργασία µε την Υπηρεσία  
• Εισήγηση, προς την Υπηρεσία, για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης 

υποδοµής και επιδοµής. 
• Καταγραφή στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) για 

τη σύνταξη µελετών έργων συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, 
τεχνικών και κτιριακών έργων και αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Τµήµατα. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των εγκαταστάσεων των ΑΣΙΔ. 
• Οργάνωση βαρδιών του προσωπικού του Τµήµατος. 
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• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών 
κατασκευών, τεχνικών και κτιριακών έργων καθώς και µηχανηµάτων γραµµής για την περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα (Τµήµα 
Συντονισµού & Επίβλεψης  Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης & Αναβάθµισης) για την 
οριστικοποίησή του. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των ισόπεδων διαβάσεων. 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ιδιοκτησίας του Οργανισµού, που 

αφορά στην σιδηροδροµική επιδοµή και µέριµνα εφαρµογής των κείµενων διατάξεων για την 
ασφάλεια και την αστυνοµία των σιδηροδρόµων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Νοµικών 
Υπηρεσιών ή τη θυγατρική εταιρεία του Οργανισµού. 

• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 
συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, τεχνικών και κτιριακών έργων, τόσο από εργολάβους όσο 
και µε αυτεπιστασία, για την περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος. 

• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, τεχνικών 
και κτιριακών έργων και µηχανηµάτων γραµµής. 

• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στη Διεύθυνση  

• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών. 

2.6.2.3. Υπηρεσία Γραµµής Βορείου Ελλάδας 
Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Γραµµής Βορείου Ελλάδας είναι οι εξής:  

• Προγραµµατισµός και οργάνωση της περιοδικής συντήρησης της υποδοµής και επιδοµής, 
µεταλλικών κατασκευών και βαρέων µηχανηµάτων για την περιοχή εµβέλειας της Υπηρεσίας. 

• Οργάνωση των εργασιών έκτακτης συντήρησης της υποδοµής και επιδοµής, µεταλλικών 
κατασκευών και βαρέων µηχανηµάτων για την περιοχή εµβέλειας της Υπηρεσίας. 

• Εκπόνηση, έλεγχος και έγκριση µελετών που αφορούν στα έργα συντήρησης γραµµής, ., σε 
συνεργασία µε τα Τµήµατα της Υπηρεσίας Μελετών 

• Ασκεί, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και κατά την, κατά τόπο, υπηρεσιακή του ευθύνη ή 
σύµφωνα µε την κατά περίπτωση απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, δια του 
προϊσταµένου της Υπηρεσίας ή του νόµιµου αναπληρωτή του, τις αρµοδιότητες της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες 
διέπουν εκάστοτε την εκτέλεση δηµοσίων έργων ή µελετών. 

• Οργάνωση και εκτέλεση της επιθεώρησης υποδοµής και επιδοµής και της περιοδικής 
συντήρησης για την περιοχή εµβέλειας της Υπηρεσίας, σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Συντονισµού & Επίβλεψης  Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης & Αναβάθµισης. 

• Οργάνωση της επιθεώρησης σηράγγων που δεν διαθέτουν SCADA (φωτισµός, εξαερισµός, 
πυρασφάλεια κ.λπ.) και σχετική ενηµέρωση του αρµόδιου Τµήµατος. 

• Διαχείριση έκτακτων συµβάντων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Η/Μ Συστηµάτων & 
Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΗΛ). 
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• Εισήγηση για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης υποδοµής και επιδοµής. 
• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 

και αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Τµήµατα. 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ιδιοκτησίας του ΟΣΕ σε συνεργασία µε 

τη Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών ή/και Θυγατρικές Εταιρείες του ΟΣΕ. 
• Εποπτεία και έλεγχος των Τµηµάτων εµβέλειας της Υπηρεσίας. 
• Χειρισµός γενικών διοικητικών θεµάτων της Υπηρεσίας. 

Η διάρθρωση της Υπηρεσίας Γραµµής Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας είναι η εξής:  

• Τµήµα Θεσσαλονίκης  
• Τµήµα Έδεσσας & Φλώρινας 
• Τµήµα Δράµας 
• Τµήµα Αλεξανδρούπολης 

2.6.2.3.1. Τµήµα Θεσσαλονίκης 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Θεσσαλονίκης είναι οι εξής:  

• Οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών έκτακτης συντήρησης και της επιθεώρησης υποδοµής 
και επιδοµής τεχνικών και κτιριακών έργων και της περιοδικής συντήρησης για τη περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος  

• Επιθεώρηση σηράγγων που δεν διαθέτουν SCADA (φωτισµός, εξαερισµός, πυρασφάλεια 
κ.λπ.) και σχετική ενηµέρωση της Υπηρεσίας. 

• Αντιµετώπιση έκτακτων συµβάντων σε συνεργασία µε την Υπηρεσία  
• Εισήγηση, προς την Υπηρεσία, για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης 

υποδοµής και επιδοµής. 
• Καταγραφή στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) για 

τη σύνταξη µελετών έργων συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, 
τεχνικών και κτιριακών έργων και αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Τµήµατα. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των εγκαταστάσεων των ΑΣΙΔ. 
• Οργάνωση βαρδιών του προσωπικού του Τµήµατος. 
• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών 

κατασκευών, τεχνικών και κτιριακών έργων καθώς και µηχανηµάτων γραµµής για την περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα (Τµήµα 
Συντονισµού & Επίβλεψης  Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης & Αναβάθµισης) για την 
οριστικοποίησή του. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των ισόπεδων διαβάσεων. 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ιδιοκτησίας του Οργανισµού, που 

αφορά στην σιδηροδροµική επιδοµή και µέριµνα εφαρµογής των κείµενων διατάξεων για την 
ασφάλεια και την αστυνοµία των σιδηροδρόµων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Νοµικών 
Υπηρεσιών ή τη θυγατρική εταιρεία του Οργανισµού. 
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• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 
συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, τεχνικών και κτιριακών έργων, τόσο από εργολάβους όσο 
και µε αυτεπιστασία, για την περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος. 

• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, τεχνικών 
και κτιριακών έργων και µηχανηµάτων γραµµής. 

• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στη Διεύθυνση  

• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών. 

2.6.2.3.2.  Τµήµα Έδεσσας & Φλώρινας 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Έδεσσας & Φλώρινας είναι οι εξής:  

• Οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών έκτακτης συντήρησης και της επιθεώρησης υποδοµής 
και επιδοµής τεχνικών και κτιριακών έργων και της περιοδικής συντήρησης για τη περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος  

• Επιθεώρηση σηράγγων που δεν διαθέτουν SCADA (φωτισµός, εξαερισµός, πυρασφάλεια 
κ.λπ.) και σχετική ενηµέρωση της Υπηρεσίας. 

• Αντιµετώπιση έκτακτων συµβάντων σε συνεργασία µε την Υπηρεσία  
• Εισήγηση, προς την Υπηρεσία, για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης 

υποδοµής και επιδοµής. 
• Καταγραφή στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) για 

τη σύνταξη µελετών έργων συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, 
τεχνικών και κτιριακών έργων και αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Τµήµατα. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των εγκαταστάσεων των ΑΣΙΔ. 
• Οργάνωση βαρδιών του προσωπικού του Τµήµατος. 
• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών 

κατασκευών, τεχνικών και κτιριακών έργων καθώς και µηχανηµάτων γραµµής για την περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα (Τµήµα 
Συντονισµού & Επίβλεψης  Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης & Αναβάθµισης) για την 
οριστικοποίησή του. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των ισόπεδων διαβάσεων. 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ιδιοκτησίας του Οργανισµού, που 

αφορά στην σιδηροδροµική επιδοµή και µέριµνα εφαρµογής των κείµενων διατάξεων για την 
ασφάλεια και την αστυνοµία των σιδηροδρόµων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Νοµικών 
Υπηρεσιών ή τη θυγατρική εταιρεία του Οργανισµού. 

• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 
συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, τεχνικών και κτιριακών έργων, τόσο από εργολάβους όσο 
και µε αυτεπιστασία, για την περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος. 

• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, τεχνικών 
και κτιριακών έργων και µηχανηµάτων γραµµής. 
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• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στη Διεύθυνση  

• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών. 

2.6.2.3.3.  Τµήµα Δράµας  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Δράµας είναι οι εξής:  

• Οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών έκτακτης συντήρησης και της επιθεώρησης υποδοµής 
και επιδοµής τεχνικών και κτιριακών έργων και της περιοδικής συντήρησης για τη περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος  

• Επιθεώρηση σηράγγων που δεν διαθέτουν SCADA (φωτισµός, εξαερισµός, πυρασφάλεια 
κ.λπ.) και σχετική ενηµέρωση της Υπηρεσίας. 

• Αντιµετώπιση έκτακτων συµβάντων σε συνεργασία µε την Υπηρεσία  
• Εισήγηση, προς την Υπηρεσία, για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης 

υποδοµής και επιδοµής. 
• Καταγραφή στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) για 

τη σύνταξη µελετών έργων συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, 
τεχνικών και κτιριακών έργων και αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Τµήµατα. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των εγκαταστάσεων των ΑΣΙΔ. 
• Οργάνωση βαρδιών του προσωπικού του Τµήµατος. 
• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών 

κατασκευών, τεχνικών και κτιριακών έργων καθώς και µηχανηµάτων γραµµής για την περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα (Τµήµα 
Συντονισµού & Επίβλεψης  Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης & Αναβάθµισης) για την 
οριστικοποίησή του. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των ισόπεδων διαβάσεων. 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ιδιοκτησίας του Οργανισµού, που 

αφορά στην σιδηροδροµική επιδοµή και µέριµνα εφαρµογής των κείµενων διατάξεων για την 
ασφάλεια και την αστυνοµία των σιδηροδρόµων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Νοµικών 
Υπηρεσιών ή τη θυγατρική εταιρεία του Οργανισµού. 

• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 
συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, τεχνικών και κτιριακών έργων, τόσο από εργολάβους όσο 
και µε αυτεπιστασία, για την περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος. 

• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, τεχνικών 
και κτιριακών έργων και µηχανηµάτων γραµµής. 

• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στη Διεύθυνση  

• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών. 
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2.6.2.3.4.  Τµήµα Αλεξανδρούπολης 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Αλεξανδρούπολης είναι οι εξής:  

• Οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών έκτακτης συντήρησης και της επιθεώρησης υποδοµής 
και επιδοµής τεχνικών και κτιριακών έργων και της περιοδικής συντήρησης για τη περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος  

• Επιθεώρηση σηράγγων που δεν διαθέτουν SCADA (φωτισµός, εξαερισµός, πυρασφάλεια 
κ.λπ.) και σχετική ενηµέρωση της Υπηρεσίας. 

• Αντιµετώπιση έκτακτων συµβάντων σε συνεργασία µε την Υπηρεσία  
• Εισήγηση, προς την Υπηρεσία, για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης 

υποδοµής και επιδοµής. 
• Καταγραφή στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) για 

τη σύνταξη µελετών έργων συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, 
τεχνικών και κτιριακών έργων και αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Τµήµατα. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των εγκαταστάσεων των ΑΣΙΔ. 
• Οργάνωση βαρδιών του προσωπικού του Τµήµατος. 
• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών 

κατασκευών, τεχνικών και κτιριακών έργων καθώς και µηχανηµάτων γραµµής για την περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα (Τµήµα 
Συντονισµού & Επίβλεψης  Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης & Αναβάθµισης) για την 
οριστικοποίησή του. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη της γραµµής και των ισόπεδων διαβάσεων. 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ιδιοκτησίας του Οργανισµού, που 

αφορά στην σιδηροδροµική επιδοµή και µέριµνα εφαρµογής των κείµενων διατάξεων για την 
ασφάλεια και την αστυνοµία των σιδηροδρόµων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Νοµικών 
Υπηρεσιών ή τη θυγατρική εταιρεία του Οργανισµού. 

• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 
συντήρησης υποδοµής, επιδοµής, τεχνικών και κτιριακών έργων, τόσο από εργολάβους όσο 
και µε αυτεπιστασία, για την περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος. 

• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών υποδοµής, επιδοµής, µεταλλικών κατασκευών, τεχνικών 
και κτιριακών έργων και µηχανηµάτων γραµµής. 

• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στη Διεύθυνση  

• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών. 

2.6.2.4. Τµήµα Συντήρησης Μηχανηµάτων & Τροχαίου Υλικού (µε έδρα το Βόλο) 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Συντήρησης Μηχανηµάτων & Τροχαίου Υλικού (µε έδρα το Βόλο) είναι 
οι εξής:  
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• Καταγραφή του συνόλου του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ ως προς την επιχειρησιακή 
κατάστασή του, τις ανάγκες συντήρησης, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες αξιοποίησης και 
ένταξης στις εν γένει λειτουργίες του ΟΣΕ. 

• Προγραµµατισµός υπηρεσιών χειριστών Καταγραφικού, Unimog, Δραιζινών και εν γένει 
υπηρεσιακών σιδηροδροµικών οχηµάτων. 

• Τήρηση και ενηµέρωση λεπτοµερούς µητρώου του οδικού και σιδηροδροµικού στόλου που 
ανήκει στον ΟΣΕ (σιδηροδροµικά µονάδες έλξης και οχήµατα, οδικά οχήµατα, Unimog, 
Καταγραφικό, Δραιζίνες, Βαρέα Μηχανήµατα Γραµµής, Γερανός Βοηθείας κ.λπ.). 

• Υποστήριξη στην προετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών συντήρησης και 
επισκευής του τροχαίου υλικού που ανήκει στον ΟΣΕ. 

• Συντήρηση Τροχαίου Υλικού και Βαρέων Μηχανηµάτων (συµπεριλαµβανόµενων και των 
αυτοκινήτων ΟΣΕ). 

• Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος συντήρησης του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ σε 
συνεργασία µε την Διεύθυνση Πληροφορικής. 

• Προγραµµατισµός υπηρεσιών Μηχανοδηγών και Χειριστών Μηχανηµάτων Γραµµής, Οδηγών 
Οδικών Οχηµάτων και Οδηγών Μηχανηµάτων Γραµµής. 

• Προγραµµατισµός ανανέωσης σχετικών Αδειών (Μηχανοδηγών και Χειριστών Μηχανηµάτων 
Γραµµής, Οδηγών Οδικών Οχηµάτων και Οδηγών Μηχανηµάτων Γραµµής) σε συνεργασία µε 
την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού. 

• Προγραµµατισµός τακτικών εργασιών επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού, βαρέων 
µηχανηµάτων και υπηρεσιακών σιδηροδροµικών οχηµάτων. 

• Αξιοποίηση Βαρέων Μηχανηµάτων (π.χ. µίσθωση σε τρίτους). 

2.6.2.5. Τµήµα Συντονισµού & Επίβλεψης Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης και Αναβάθµισης 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Συντονισµού & Επίβλεψης Έργων Συντήρησης, Ανακαίνισης και 
Αναβάθµισης είναι οι εξής:  

• Συντονισµός των δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης. 
• Χειρισµός γενικών διοικητικών θεµάτων. 
• Προσδιορισµός αναγκών συντήρησης για το δίκτυο και οριστικοποίηση ετήσιου 

προγράµµατος τακτικής συντήρησης σε συνεργασία µε την οικεία Διεύθυνση  
• Επεξεργασία και αξιοποίηση των ευρηµάτων των επιθεωρήσεων των συνεργείων 

επιθεώρησης των επιµέρους υποσυστηµάτων για την καταγραφή των αναγκαίων εργασιών 
που απαιτούνται να πραγµατοποιηθούν είτε στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης είτε στα 
πλαίσια ενεργειών άµεσης επέµβασης. 

• Χρήση του καταγραφικού οχήµατος και µέριµνα για τον κατάλληλο εξοπλισµός του. 
• Προγραµµατισµός, καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση, µε χρήση κατάλληλου λογισµικού 

των µετρήσεων του Καταγραφικού Οχήµατος, ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών και 
τµηµάτων και τήρηση σχετικού µητρώου καταγραφών. 

• Παρακολούθηση του προγράµµατος συντήρησης. 
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• Σύνταξη τριµηνιαίων Εκθέσεων Αξιολόγησης µε χρήση ποιοτικών δεικτών και συσχέτιση µε 
βραδυπορίες του δικτύου. 

• Εισήγηση του τεχνικού σκέλους των τευχών δηµοπράτησης έργων συντήρησης, σύµφωνα µε 
την στρατηγική επιλογής προµηθευτών – προϊόντων της Διεύθυνσης Διαγωνισµών & 
Συµβάσεων Προµηθειών (ΔΙΣΥΠ) 

• Κοινοποίηση του οριστικοποιηµένου προγράµµατος τακτικής συντήρησης στις αρµόδιες 
οργανωτικές µονάδες. 

• Χειρισµός θεµάτων σχετικών µε αδειοδοτήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων. 

2.6.3. Διεύθυνση Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας (ΔΙΚΑΠ) 

Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας είναι οι εξής:  

• Προγραµµατισµός συντήρησης και αναβάθµισης της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. 
• Συνεργασία µε της Υπηρεσίες Κτηµατολογίου του Δηµοσίου και το GIS του ΟΣΕ. 
• Μέριµνα για την επαρκή ασφάλιση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. 
• Καταγραφή, προστασία, συντήρηση, διαφύλαξη, ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού και 

µουσειακού σιδηροδροµικού υλικού της Εταιρείας καθώς και του Ιστορικού Αρχείου της. 
• Εποπτεία και έλεγχος των Τµηµάτων της Διεύθυνσης.  
• Γενικά θέµατα και διεκπεραίωση αλληλογραφίας.  

Η Διεύθυνση Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας έχει την ακόλουθη διάρθρωση:  

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
• Τµήµα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας  
• Τµήµα Διαχείρισης Κινητής Περιουσίας  
• Τµήµα Σιδηροδροµικής Κληρονοµίας & Τουριστικών Διαδροµών 

2.6.3.3.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Διευθυντή στην 
άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα: 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Διεύθυνσης, 
• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, 
• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων, 
• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες, 
• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό, 
• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του, 
• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 
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2.6.3.2. Τµήµα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας είναι οι εξής:  

• Ο χειρισµός θεµάτων που έχουν σχέση µε την τεκµηρίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της 
Ακίνητης Περιουσίας του ΟΣΕ. 

• Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στο κτηµατολόγιο του ΟΣΕ (τήρηση, παρακολούθηση, 
ενηµέρωση κ.λπ.). 

• Συνεργασία µε τις Υπηρεσίες Κτηµατολογίου του Δηµοσίου και το GIS του ΟΣΕ. 
• Τήρηση σχετικού αρχείου σχεδίων και εγγράφων που σχετίζονται µε την ακίνητη περιουσία 

του ΟΣΕ σε συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες 
• Προγραµµατισµός και έλεγχος της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 
• Προγραµµατισµός συντήρησης και αναβάθµισης της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. 
• Συνεργασία µε την Εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ για ζητήµατα που άπτονται της ακίνητης περιουσίας. 

2.6.3.3. Τµήµα Διαχείρισης Κινητής Περιουσίας  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διαχείρισης Κινητής Περιουσίας είναι οι εξής:  

• Μεριµνά για την επαρκή ασφάλιση των κινητών περιουσιακών στοιχείων 
• Εφαρµογή ισχύουσας νοµοθεσία των αντικειµένων αρµοδιότητάς του και τήρηση αρχείου 

αυτής µε τους σχετικούς νόµους, Π.Δ., αποφάσεις, εγκυκλίους – οδηγίες. 
• Τήρηση αρχείου της πάσης φύσεως κινητής περιουσίας (πάγιος εξοπλισµός κ.λπ.), 

συλλέγοντας πληροφορίες και έγγραφα από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

2.6.3.4. Τµήµα Σιδηροδροµικής Κληρονοµίας & Τουριστικών Διαδροµών 
Αντικείµενο του Τµήµατος Σιδηροδροµικής Κληρονοµίας και Τουριστικών Διαδροµών είναι η 
καταγραφή, προστασία, συντήρηση, διαφύλαξη, ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού και 
µουσειακού σιδηροδροµικού υλικού της Εταιρείας καθώς και του Ιστορικού Αρχείου της. Στο πλαίσιο 
αυτό το Τµήµα έχει το συντονισµό και τη διαχείριση των µουσειακών και αρχειακών χώρων που 
διαθέτει η εταιρεία, την εποπτεία της συντήρησης και αξιοποίησης του στατικού και κινούµενου 
ιστορικού και µουσειακού σιδηροδροµικού υλικού καθώς και την επιµέλεια των δραστηριοτήτων 
προώθησης και τουριστικής αξιοποίησης του. 

Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι οι εξής: 

• Εντοπισµός, περισυλλογή, διάσωση, διαφύλαξη και ανάδειξη των µουσειακών και αρχειακών 
πόρων που διαθέτει η εταιρεία. 

• Εκπόνηση αναφορών και προετοιµασία εισηγήσεων για την διάσωση και διαφύλαξη 
ιστορικού υλικού. 

• Τήρηση µητρώου ιστορικού και µουσειακού σιδηροδροµικού υλικού. 
• Οργάνωση, κατανοµή και διαχείριση των ιστορικών και µουσειακών πόρων στους χώρους 

που διαθέτει ο ΟΣΕ στο σύνολο της χώρας. 
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• Λειτουργία, επίβλεψη και εµπλουτισµός του Σιδηροδροµικού Μουσείου ΟΣΕ. 
• Οργάνωση λειτουργία, επίβλεψη και εµπλουτισµός του Ιστορικού Αρχείου και του Ιστορικού 

Αρχείου Μελετών και Σχεδίων του ΟΣΕ. 
• Προγραµµατισµός λειτουργικής ή στατικής αποκατάστασης µουσειακού τροχαίου υλικού. 
• Οργάνωση και εποπτεία της διαδικασίας φύλαξης και καθαρισµού των µουσειακών και 

αρχειακών χώρων του ΟΣΕ. 
• Συνεργασία µε φορείς φίλων των σιδηροδρόµων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
• Σύνταξη ειδικής εκπαιδευτικής ύλης για µαθητεία σε µουσειακό τροχαίο υλικό. 
• Έκδοση εντύπων, φυλλαδίων, βιβλίων κ.λπ. για τις τουριστικές-µουσειακές γραµµές και το 

τροχαίο υλικό της Ελλάδας. 
• Προγραµµατισµός και εκµετάλλευση µουσειακών, τουριστικών, ιστορικών δροµολογίων και 

σιδηροδροµικού τουρισµού εν γένει. 

2.6.4. Διεύθυνση Η/Μ Συστηµάτων & Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΗΛ) 

Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Η/Μ Συστηµάτων & Ηλεκτροκίνησης είναι οι εξής:  

• Προγραµµατισµός, οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος περιοδικής συντήρησης υπαρχόντων 
ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) συστηµάτων και ηλεκτροκίνησης σε συνεργασία µε την 
Διεύθυνση Σιδηροδροµικών Συστηµάτων. 

• Επιθεώρηση έργων, παρακολούθηση της συντήρησης και ποιοτικός έλεγχος της κατασκευής 
και συντήρησης Η/Μ συστηµάτων. 

• Έλεγχος για την εφαρµογή προτύπων και τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των 
κανονισµών ασφαλείας για τα έργα Η/Μ συστηµάτων καθώς και συντήρησης τους. 

• Ανανέωση και συντήρηση των υπαρχόντων ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων και 
ηλεκτροκίνησης. 

• Σχεδιασµός περιοδικής συντήρησης υπαρχόντων ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων και 
ηλεκτροκίνησης. 

• Προγραµµατισµός, οργάνωση, επίβλεψη και επιθεώρηση έκτακτων εργασιών 
αποκατάστασης βλαβών ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων και ηλεκτροκίνησης. 

• Καταγραφή και τεχνική παρακολούθηση αποτελεσµάτων του προγράµµατος συντήρησης και 
της αποκατάστασης των βλαβών. 

• Περιοδική αξιολόγηση και εισήγηση για προτάσεις βελτίωσης και αναβάθµισης των 
ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων και ηλεκτροκίνησης. 

• Συντονισµός µε τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Χωρητικότητας για τον 
προγραµµατισµό των δροµολογίων, σύµφωνα µε τις επιπτώσεις και περιορισµούς των 
εργασιών περιοδικής συντήρησης. 

• Σύνταξη του τεχνικού σκέλους των τευχών δηµοπράτησης έργων συντήρησης Η/Μ 
Συστηµάτων & Ηλεκτροκίνησης, σύµφωνα µε την στρατηγική επιλογής προµηθευτών – 
προϊόντων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Συστηµάτων και Μελετών 

• Διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. 
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• Τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και του αρχείου της Διεύθυνσης, συµπεριλαµβανοµένου 
και του αρχείου σχεδίων. 

• Χειρισµός θεµάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές 
οδηγίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού. 

• Διεκπεραίωση θεµάτων σχετικών µε την Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτου Ανάγκης 
(Υ.Π.Σ.Ε.Α) 

• Ασκεί, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, δια του Διευθυντή ή του νόµιµου αναπληρωτή του 
τις αρµοδιότητες Προϊσταµένης Αρχής όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
οι οποίες διέπουν εκάστοτε την εκτέλεση δηµοσίων έργων ή µελετών 

• Εποπτεία και έλεγχος των Υπηρεσιών και Τµηµάτων της Διεύθυνσης  
• Διαχείριση και εποπτεία των Συστηµάτων Ψηφιακής Ραδιοτηλεπικοινωνίας (GSM-R) και 

Τηλεµατικής. 
• Οργάνωση των τµηµάτων Άµεσης Επέµβασης, σε περιπτώσεις έκτακτων συµβάντων. 
• Σύνταξη εισηγήσεων για την αναγκαία κατά περίπτωση Κατάρτιση Προσωπικού. 

Η Διεύθυνση Η/Μ Συστηµάτων & Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΗΛ) έχει την εξής διάρθρωση:  

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 

• Υπηρεσία Ηλεκτροκίνησης, στην οποία περιλαµβάνονται τα εξής Τµήµατα:  

o Τµήµα Αθήνας 
o Τµήµα Λάρισας  
o Τµήµα Θεσσαλονίκης 

• Υπηρεσία Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών & Η/Μ Εγκαταστάσεων στην οποία 
περιλαµβάνονται τα εξής Τµήµατα: 

o Τµήµα Αθήνας 
o Τµήµα Λάρισας  
o Τµήµα Θεσσαλονίκης 

• Τµήµα Συµβατότητας & Συντονισµού Η/Μ Συστηµάτων 

2.6.4.4.4.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Διευθυντή στην 
άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα: 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Διεύθυνσης 
• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων 
• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων 
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• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες 
• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό 
• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του 
• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

2.6.4.2. Υπηρεσία Ηλεκτροκίνησης 
Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Ηλεκτροκίνησης είναι οι εξής:  

• Προγραµµατισµός και οργάνωση της περιοδικής συντήρησης του ηλεκτροκινούµενου δικτύου. 
• Οργάνωση των εργασιών έκτακτης συντήρησης του ηλεκτροκινούµενου δικτύου. 
• Έλεγχος και έγκριση µελετών που αφορούν στα έργα του ηλεκτροκινούµενου δικτύου. 
• Έλεγχος και εποπτεία Ρυθµιστών Έλξης (ΡΕ) 
• Σύνταξη µελετών συντήρησης, εσωτερικά, βάσει στοιχείων από τα επί µέρους Τµήµατα. 
• Ασκεί, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, δια του προϊσταµένου της Υπηρεσίας ή του 

νόµιµου αναπληρωτή του, τις αρµοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτές 
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες διέπουν εκάστοτε την εκτέλεση δηµοσίων 
έργων ή µελετών. 

• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Τµήµατα. 

• Μέριµνα για τη φύλαξη των Υποσταθµών Έλξης. 
• Εποπτεία και έλεγχος των Τµηµάτων της Υπηρεσίας. 
• Χειρισµός γενικών διοικητικών θεµάτων της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία Ηλεκτροκίνησης διαθέτει τα εξής Τµήµατα:  

• Τµήµα Αθήνας  
• Τµήµα Λάρισας 
• Τµήµα Θεσσαλονίκης 

2.6.4.2.1. Τµήµα Αθήνας  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Αθήνας είναι οι εξής:  

• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης ηλεκτροκίνησης για την περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα 
Προγραµµατισµού για την οριστικοποίησή του 

• Οργάνωση των εργασιών συντήρησης Ηλεκτροκίνησης στην περιοχή εµβέλειάς του 
Τµήµατος.  

• Οργάνωση των έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλαβών Ηλεκτροκίνησης 
• Υλοποίηση των εργασιών περιοδικής και έκτακτης συντήρησης Ηλεκτροκίνησης µε 

αυτεπιστασία, στην περιοχή εµβέλειάς του Τµήµατος. 
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• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 
συντήρησης Ηλεκτροκίνησης, τόσο από εργολάβους όσο και µε αυτεπιστασία, για την 
περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος. 

• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών Ηλεκτροκίνησης 
• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. πρωτογενών στοιχείων, προβληµάτων, βλαβών και στοιχείων 

από εργασίες συντήρησης) και αποστολή στη Διεύθυνση 
• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών  
• Επίβλεψη µελετών έργων συντήρησης Ηλεκτροκίνησης, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 

Μελετών. 
• Εισήγηση για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης Ηλεκτροκίνησης. 

2.6.4.2.2.  Τµήµα Λάρισας  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Λάρισας είναι οι εξής:  

• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης ηλεκτροκίνησης για την περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα 
Προγραµµατισµού για την οριστικοποίησή του 

• Οργάνωση των εργασιών συντήρησης Ηλεκτροκίνησης στην περιοχή εµβέλειάς του 
Τµήµατος.  

• Οργάνωση των έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλαβών Ηλεκτροκίνησης 
• Υλοποίηση των εργασιών περιοδικής και έκτακτης συντήρησης Ηλεκτροκίνησης µε 

αυτεπιστασία, στην περιοχή εµβέλειάς του Τµήµατος. 
• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 

συντήρησης Ηλεκτροκίνησης, τόσο από εργολάβους όσο και µε αυτεπιστασία, για την 
περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος. 

• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών Ηλεκτροκίνησης 
• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. πρωτογενών στοιχείων, προβληµάτων, βλαβών και στοιχείων 

από εργασίες συντήρησης) και αποστολή στη Διεύθυνση 
• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών  
• Επίβλεψη µελετών έργων συντήρησης Ηλεκτροκίνησης, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 

Μελετών. 
• Εισήγηση για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης Ηλεκτροκίνησης. 

2.6.4.2.3.  Τµήµα Θεσσαλονίκης  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Θεσσαλονίκης είναι οι εξής:  

• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης ηλεκτροκίνησης για την περιοχή 
εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα 
Προγραµµατισµού για την οριστικοποίησή του 

  105



• Οργάνωση των εργασιών συντήρησης Ηλεκτροκίνησης στην περιοχή εµβέλειάς του 
Τµήµατος.  

• Οργάνωση των έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλαβών Ηλεκτροκίνησης 
• Υλοποίηση των εργασιών περιοδικής και έκτακτης συντήρησης Ηλεκτροκίνησης µε 

αυτεπιστασία, στην περιοχή εµβέλειάς του Τµήµατος. 
• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 

συντήρησης Ηλεκτροκίνησης, τόσο από εργολάβους όσο και µε αυτεπιστασία, για την 
περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος. 

• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών Ηλεκτροκίνησης 
• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. πρωτογενών στοιχείων, προβληµάτων, βλαβών και στοιχείων 

από εργασίες συντήρησης) και αποστολή στη Διεύθυνση 
• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών  
• Επίβλεψη µελετών έργων συντήρησης Ηλεκτροκίνησης, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 

Μελετών. 
• Εισήγηση για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης Ηλεκτροκίνησης. 

2.6.4.3. Υπηρεσία Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών & Η/Μ Εγκαταστάσεων 
Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών & Η/Μ Εγκαταστάσεων είναι οι 
εξής: 

• Προγραµµατισµός και οργάνωση της περιοδικής και έκτακτης συντήρησης Σηµατοδότησης, 
Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων καθώς και την επιθεώρηση αυτής  

• Έλεγχος και έγκριση µελετών που αφορούν στα έργα Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών και 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. 

• Χειρισµός γενικών διοικητικών θεµάτων της Υπηρεσίας. 
• Σύνταξη µελετών συντήρησης, εσωτερικά, βάσει στοιχείων από τα επί µέρους Τµήµατα 

(συµπεριλαµβανοµένων των Η/Μ των κτιριακών εγκαταστάσεων, σηράγγων, 
µηχανεργοστασίων, Η/Μ σταθµών κλπ). 

• Ασκεί, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, δια του προϊσταµένου της Υπηρεσίας ή του 
νόµιµου αναπληρωτή του, τις αρµοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτές 
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες διέπουν εκάστοτε την εκτέλεση δηµοσίων 
έργων ή µελετών. 

• Εισήγηση για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης Σηµατοδότησης 
(συµπεριλαµβανοµένου του παρατρόχιου εξοπλισµού ΕΤCS Level 1), Τηλεπικοινωνιών και Η/
M Εγκαταστάσεων. 

• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στις αρµόδιες Υπηρεσίες και Τµήµατα 

• Εποπτεία και έλεγχος των Τµηµάτων της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών & Η/Μ Εγκαταστάσεων διαθέτει τα εξής Τµήµατα:  
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• Τµήµα Αθήνας  
• Τµήµα Λάρισας 
• Τµήµα Θεσσαλονίκης 

2.6.4.3.1. Τµήµα Αθήνας  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Αθήνας είναι οι εξής:  

• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων για την περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε 
την αρµόδια οργανωτική µονάδα για την οριστικοποίησή του. 

• Οργάνωση των εργασιών συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών 
Εγκαταστάσεων στην περιοχή εµβέλειάς του Τµήµατος. 

• Οργάνωση των έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλαβών Σηµατοδότησης, 
Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. 

• Υλοποίηση των εργασιών περιοδικής συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων µε αυτεπιστασία, στην περιοχή εµβέλειάς του Τµήµατος. 

• Υλοποίηση των εργασιών έκτακτης συντήρησης. 
• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων 
• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 

συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων., τόσο από 
εργολάβους όσο και µε αυτεπιστασία, για την περιοχή εµβέλειας. 

• Επίβλεψη µελετών έργων συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών 
Εγκαταστάσεων. 

• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στην Διεύθυνση. 

• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων. 
• Εισήγηση για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης Σηµατοδότησης, 

Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. 
• Συλλογή πρωτογενών στοιχείων (εργασίες συντήρησης, εξέλιξη βλαβών κλπ) και αποστολή 

στη Διεύθυνση. 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών. 
• Επίβλεψη, διαχείριση και αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΣΕ. 
• Πιστοποίηση των εργασιών (διαχείριση, συντήρηση, και άρση βλαβών), του Αναδόχου 

Λειτουργίας του συστήµατος. 
• Παρακολούθηση αποθήκης ανταλλακτικών συστήµατος (ροής και διαθεσιµότητας). 
• Πρόβλεψη δηµιουργίας µελέτης RAMS για προσδιορισµό αναγκαιότητας νέου υλικού. 
• Αξιολόγηση του συστήµατος επιδόσεων και εισήγηση για προτάσεις βελτίωσης και 

αναβάθµισης αυτού. 
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2.6.4.3.2. Τµήµα Λάρισας  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Λάρισας είναι οι εξής:  

• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων για την περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε 
την αρµόδια οργανωτική µονάδα για την οριστικοποίησή του. 

• Οργάνωση των εργασιών συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών 
Εγκαταστάσεων στην περιοχή εµβέλειάς του Τµήµατος. 

• Οργάνωση των έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλαβών Σηµατοδότησης, 
Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. 

• Υλοποίηση των εργασιών περιοδικής συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων µε αυτεπιστασία, στην περιοχή εµβέλειάς του Τµήµατος. 

• Υλοποίηση των εργασιών έκτακτης συντήρησης. 
• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων 
• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 

συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων., τόσο από 
εργολάβους όσο και µε αυτεπιστασία, για την περιοχή εµβέλειας. 

• Επίβλεψη µελετών έργων συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών 
Εγκαταστάσεων. 

• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στην Διεύθυνση. 

• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων. 
• Εισήγηση για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης Σηµατοδότησης, 

Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. 
• Συλλογή πρωτογενών στοιχείων (εργασίες συντήρησης, εξέλιξη βλαβών κλπ) και αποστολή 

στη Διεύθυνση. 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών. 
• Επίβλεψη, διαχείριση και αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΣΕ. 
• Πιστοποίηση των εργασιών (διαχείριση, συντήρηση, και άρση βλαβών), του Αναδόχου 

Λειτουργίας του συστήµατος. 
• Παρακολούθηση αποθήκης ανταλλακτικών συστήµατος (ροής και διαθεσιµότητας). 
• Πρόβλεψη δηµιουργίας µελέτης RAMS για προσδιορισµό αναγκαιότητας νέου υλικού. 
• Αξιολόγηση του συστήµατος επιδόσεων και εισήγηση για προτάσεις βελτίωσης και 

αναβάθµισης αυτού. 

2.6.4.3.3. Τµήµα Θεσσαλονίκης 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Θεσσαλονίκης είναι οι εξής:  
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• Σύνταξη σχεδίου προγράµµατος περιοδικής συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων για την περιοχή εµβέλειας του Τµήµατος και συντονισµός µε 
την αρµόδια οργανωτική µονάδα για την οριστικοποίησή του. 

• Οργάνωση των εργασιών συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών 
Εγκαταστάσεων στην περιοχή εµβέλειάς του Τµήµατος. 

• Οργάνωση των έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλαβών Σηµατοδότησης, 
Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. 

• Υλοποίηση των εργασιών περιοδικής συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων µε αυτεπιστασία, στην περιοχή εµβέλειάς του Τµήµατος. 

• Υλοποίηση των εργασιών έκτακτης συντήρησης. 
• Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων 
• Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρµογής προτύπων και κανονισµών ασφαλείας της 

συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων., τόσο από 
εργολάβους όσο και µε αυτεπιστασία, για την περιοχή εµβέλειας. 

• Επίβλεψη µελετών έργων συντήρησης Σηµατοδότησης, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών 
Εγκαταστάσεων. 

• Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήµατα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) 
και αποστολή στην Διεύθυνση. 

• Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθµίσεων. 
• Εισήγηση για τον εφοδιασµό µε υλικά και εξοπλισµό συντήρησης Σηµατοδότησης, 

Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. 
• Συλλογή πρωτογενών στοιχείων (εργασίες συντήρησης, εξέλιξη βλαβών κλπ) και αποστολή 

στη Διεύθυνση. 
• Έλεγχος και δοκιµές για την εξεύρεση προβληµάτων και βλαβών. 
• Επίβλεψη, διαχείριση και αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΣΕ. 
• Πιστοποίηση των εργασιών (διαχείριση, συντήρηση, και άρση βλαβών), του Αναδόχου 

Λειτουργίας του συστήµατος. 
• Παρακολούθηση αποθήκης ανταλλακτικών συστήµατος (ροής και διαθεσιµότητας). 
• Πρόβλεψη δηµιουργίας µελέτης RAMS για προσδιορισµό αναγκαιότητας νέου υλικού. 
• Αξιολόγηση του συστήµατος επιδόσεων και εισήγηση για προτάσεις βελτίωσης και 

αναβάθµισης αυτού. 

2.6.4.4. Τµήµα Συµβατότητας & Συντονισµού Η/Μ Συστηµάτων 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Συµβατότητας & Συντονισµού Η/Μ Συστηµάτων είναι οι εξής:  

• Προσδιορισµός αναγκών συντήρησης για το δίκτυο και οριστικοποίηση ετήσιου 
προγράµµατος τακτικής συντήρησης σε συνεργασία µε την Διεύθυνση Η/Μ Συστηµάτων & 
Ηλεκτροκίνησης (ΔΙΣΗΛ). 

• Κοινοποίηση του οριστικοποιηµένου προγράµµατος τακτικής συντήρησης στις αρµόδιες 
οργανωτικές µονάδες. 
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• Παρακολούθηση του προγράµµατος συντήρησης. 
• Εισήγηση του τεχνικού σκέλους των τευχών δηµοπράτησης έργων συντήρησης, σύµφωνα µε 

την στρατηγική επιλογής προµηθευτών – προϊόντων της Διεύθυνσης Διαγωνισµών Τεχνικών 
Έργων Συστηµάτων και Μελετών 

• Επεξεργασία και αξιοποίηση των ευρηµάτων των επιθεωρήσεων των συνεργείων 
επιθεώρησης των επιµέρους υποσυστηµάτων για την καταγραφή των αναγκαίων εργασιών 
που απαιτούνται να πραγµατοποιηθούν είτε στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης είτε στα 
πλαίσια ενεργειών άµεσης επέµβασης. 

• Χρήση του καταγραφικού οχήµατος και µέριµνα για τον κατάλληλο εξοπλισµό του 
• Προγραµµατισµός, καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση, µε χρήση κατάλληλου λογισµικού 

των µετρήσεων του Καταγραφικού Οχήµατος, ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών και 
τµηµάτων και τήρηση σχετικού µητρώου καταγραφών. 

• Σύνταξη τριµηνιαίων Εκθέσεων Αξιολόγησης µε χρήση ποιοτικών δεικτών και συσχέτιση µε 
βραδυπορίες του δικτύου. 

• Χειρισµός θεµάτων σχετικών µε αδειοδοτήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων. 
• Συντονισµός των δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης. 
• Χειρισµός γενικών διοικητικών θεµάτων. 

2.6.5. Διεύθυνση Κυκλοφορίας & Διαχείρισης Χωρητικότητας (ΔΚ) 

Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας & Διαχείρισης Χωρητικότητας είναι οι εξής:  

• Κατανοµή χωρητικότητας, προγραµµατισµός και εφαρµογή δροµολογίων. 
• Έλεγχος εφαρµογής προγράµµατος δροµολογίων 
• Επιθεώρηση εφαρµογής προγράµµατος δροµολογίων. 
• Έλεγχος για την εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας, των προτύπων κυκλοφορίας, των 

σχεδίων έκτακτης ανάγκης, κλπ. 
• Συγκέντρωση και εισήγηση πρωτογενούς πληροφορίας σχετικά µε την κυκλοφορία, τη χρήση 

δικτύου και το προσωπικό. 
• Διαχείριση και εποπτεία λειτουργίας σταθµών. 
• Διαχείριση και υποστήριξη προσωπικού κυκλοφορίας και σταθµών. 
• Άµεση επίβλεψη Κέντρων Τηλεδιοίκησης. 
• Συντονισµός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο 
• Εποπτεία κυκλοφοριακών συνθηκών και καταγραφή πληροφοριών σε σχέση µε την 

κυκλοφορία και τη χρήση του δικτύου. 
• Ρύθµιση κίνησης των αµαξοστοιχιών. 
• Παρακολούθηση της εφαρµογής των πάσης φύσεως Κανονισµών, Κανονισµών Κινήσεως, 

RIV, RIC, ωρών εργασίας προσωπικού 
• Συντονισµός µε τη  Διεύθυνση Η/Μ Συστηµάτων & Ηλεκτροκίνησης (& τη Συντήρησης & 

Αναβάθµισης Γραµµής & Εγκαταστάσεων για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε βάση το 
πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης. 
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• Χειρισµός και αντιµετώπιση θεµάτων σχετικών µε συµβάντα και ατυχήµατα στην κυκλοφορία 
και άµεση ενηµέρωση των εµπλεκόµενων µερών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις 
διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών 

• Συµµετοχή στη διαχείριση θεµάτων σχετικά µε αλλαγές ή προβλήµατα στα δροµολόγια και την 
κυκλοφορία. 

• Διεκπεραίωση θεµάτων σχετικών µε την Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτου Ανάγκης 
(Υ.Π.Σ.Ε.Α) 

• Συνεργασία µε το Τµήµα Διαλειτουργικότητας της Διεύθυνσης Διαλειτουργικότητας, 
Κανονισµών & Μελετών στην εκπόνηση/ επικαιροποίηση κανονιστικών διατάξεων που 
αφορούν την κυκλοφορία 

• Υπολογισµός τελών χρήσης υποδοµής, κατανοµής χωρητικότητας και σύνταξη ετήσιας 
Δήλωσης Δικτύου. 

• Διαχείριση των εµπορευµατικών υποδοµών του ΟΣΕ. 
• Διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. 
• Τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και του αρχείου της Διεύθυνσης συµπεριλαµβανοµένου και 

του αρχείου σχεδίων. 
• Χειρισµός θεµάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές 

οδηγίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού. 
• Σύνταξη εισηγήσεων για την αναγκαία κατά περίπτωση Κατάρτιση Προσωπικού. 

Η Διεύθυνση Κυκλοφορίας & Διαχείρισης Χωρητικότητας έχει την εξής διάρθρωση:  

• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
• Υπηρεσία Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας, στην οποία υπάγονται τα 

εξής Τµήµατα: 
o Τµήµα Ρύθµισης Κυκλοφορίας Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας 
o Τµήµα Επιθεώρησης Πάτρας 
o Τµήµα Επιθεώρησης Αθήνας 
o Τµήµα Επιθεώρησης Λάρισας 
o Τµήµα Επιθεώρησης Λαµίας 
o Τµήµα Τηλεδιοίκησης Αθηνών (ΣΚΑ) 

• Υπηρεσία Υποστήριξης Κυκλοφορίας Βορείου Ελλάδας, στην οποία υπάγονται τα εξής 
Τµήµατα:  

o Τµήµα Ρύθµισης Κυκλοφορίας Βορείου Ελλάδας 
o Τµήµα Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης 
o Τµήµα Επιθεώρησης Αλεξανδρούπολης 
o Τµήµα Τηλεδιοίκησης Θεσσαλονίκης 

• Υπηρεσία Πρόσβασης Υποδοµής, στην οποία υπάγονται τα εξής Τµήµατα:  
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o Τµήµα Τελών Χρήσης Υποδοµής 
o Τµήµα Διαχείρισης Χωρητικότητας & Σχεδιασµού Δροµολογίων 

2.6.5.5.5.1. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης είναι η υποστήριξη του Διευθυντή στην 
άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα: 

• στο έργο συντονισµού και εποπτείας των µονάδων της Διεύθυνσης 
• στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων 
• στη σύνταξη σχετικών ενηµερωτικών σηµειωµάτων 
• στην σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείµενες οργανικές µονάδες 
• στην οργάνωση της επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες και το κοινό 
• παροχή γραµµατειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του 
• διεκπεραίωση αλληλογραφίας. 

2.6.5.2. Υπηρεσία Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας 
Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας είναι οι εξής: 

• Συντονισµός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο για την περιοχή εµβέλειας της 
Υπηρεσίας. 

• Συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα για την εφαρµογή του προγράµµατος των 
δροµολογίων µε βάση το πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης. 

• Παρακολούθηση των συµβάντων και των ατυχηµάτων στην κυκλοφορία,  λήψη απαραίτητων 
µέτρων προς άµεση αντιµετώπιση και παρακολούθηση των σιδηροδροµικών συµβάντων 
στην περιοχή ευθύνης. 

• Εξειδίκευση προτύπων και προδιαγραφών και έκδοση ερµηνευτικών ή εκτελεστικών 
εγκυκλίων σχετικά µε την κυκλοφορία σε συνεργασία µε το Τµήµα Διαλειτουργικότητας της 
Διεύθυνσης Κανονισµών, Διαλειτουργικότητας  & Μελετών. 

• Συντονισµός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο για την περιοχή εµβέλειας της 
Υπηρεσίας. 

• Παρακολούθηση και τακτική επιθεώρηση της εφαρµογής των πάσης φύσεως Κανονισµών, 
Κανονισµού Κινήσεως, RIV, RIC καθώς και των ωρών εργασίας προσωπικού (π.χ. βάρδιες, 
συµπεριλαµβανοµένων και των Φυλάκων Ισόπεδων Διαβάσεων - ΦΙΔ). 

• Ενηµέρωση προσωπικού για κανονισµούς, υπηρεσιακές διαταγές και καθοδήγηση για την 
καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. 

• Χειρισµός γενικών διοικητικών θεµάτων της Υπηρεσίας.  
• Άσκηση εποπτείας και ελέγχου επί των Τµηµάτων της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας διαθέτει τα εξής Τµήµατα:  

• Τµήµα Ρύθµισης Κυκλοφορίας Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας 
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• Τµήµα Επιθεώρησης Πάτρας 
• Τµήµα Επιθεώρησης Αθήνας 
• Τµήµα Επιθεώρησης Λάρισας 
• Τµήµα Επιθεώρησης Λαµίας 
• Τµήµα Τηλεδικοίκησης Αθηνών (ΣΚΑ) 

2.6.5.2.1. Τµήµα Ρύθµισης Κυκλοφορίας Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ρύθµισης Κυκλοφορίας Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας είναι οι εξής: 

• Κεντρικός συντονισµός και ρύθµιση της κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς κίνησης, ασφαλείας της κυκλοφορίας και τις τεχνικές οδηγίες 

• Λήψη πληροφοριών σχετικά µε την κυκλοφορία (ατυχήµατα, συµβάντα, καθυστερήσεις, κλπ) 
και τη χρήση του δικτύου και διαβίβαση στην αρµόδια οργανωτική µονάδα  

• Ενηµέρωση για συµβάντα και ατυχήµατα στην κυκλοφορία και παρακολούθηση των 
ενεργειών για την άµεση αντιµετώπιση τους. 

• Άµεση ενηµέρωση των εµπλεκόµενων µερών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις 
διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών. 

• Συγκέντρωση και αποστολή πρωτογενούς πληροφορίας στην αρµόδια οργανωτική µονάδα  
• Παρακολούθηση της διαχείριση θεµάτων σχετικά µε αλλαγές/προβλήµατα δροµολογίων και 

κυκλοφορίας, σε συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα µέρη, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις 
διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών. 

• Επίβλεψη Κέντρων Ελέγχου Τηλεδιοίκησης. 
• Παροχή οδηγιών για τη µετακίνηση του προσωπικού της Υπηρεσίας για την αντιµετώπιση 

έκτακτων αναγκών στην κυκλοφορία. 
• Καταχώριση των στοιχείων του συστήµατος επίδοσης. 
• Έκδοση άδειας εργασιών στο ενεργό σιδηροδροµικό δίκτυο. 

2.6.5.2.2. Τµήµα Επιθεώρησης Πάτρας 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Επιθεώρησης Πάτρας είναι οι εξής:  

• Συντονισµός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο και λήψη άµεσων µέτρων 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς κίνησης, ασφάλειας της κυκλοφορίας στο µη τηλεδιοικούµενο 
δίκτυο. 

• Καταγραφή και επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά µε την κυκλοφορία (καθυστερήσεις, 
τήρηση προγράµµατος δροµολογίων, κλπ). 

• Ρύθµιση κίνησης των αµαξοστοιχιών. 
• Συντονισµός µε την αρµόδια Υπηρεσία για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε βάση το 

πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης και για αλλαγές στα δροµολόγια µε τα εµπλεκόµενα µέρη 
σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Επίβλεψη Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας. 
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• Λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, σε περίπτωση 
ατυχηµάτων (συγκρούσεων, εκτροχιάσεων, πληµµυρών, καταπτώσεων, πυρκαγιών κ.λπ.) 
σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Σύνταξη πορισµάτων συµβάντων σύµφωνα µε τις εγκυκλίους. 
• Χειρισµός των θεµάτων λειτουργίας των σταθµών σχετικών µε συµβάντα και ατυχήµατα στην 

κυκλοφορία και σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 
• Επιθεώρηση τήρησης προγράµµατος κυκλοφορίας στο µη τηλεδιοικούµενο δίκτυο. 
• Τακτική επιθεώρηση θεµάτων λειτουργίας των σταθµών και του προσωπικού και επιθεώρηση 

της εφαρµογής κανονισµών κίνησης 
• Κατανοµή βαρδιών του προσωπικού κυκλοφορίας. 
• Εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης προσωπικού. 

2.6.5.2.3. Τµήµα Επιθεώρησης Αθήνας 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Επιθεώρησης Αθήνας είναι οι εξής: 

• Συντονισµός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο και λήψη άµεσων µέτρων 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς κίνησης, ασφάλειας της κυκλοφορίας στο µη τηλεδιοικούµενο 
δίκτυο. 

• Καταγραφή και επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά µε την κυκλοφορία (καθυστερήσεις, 
τήρηση προγράµµατος δροµολογίων, κλπ). 

• Ρύθµιση κίνησης των αµαξοστοιχιών. 
• Συντονισµός µε την αρµόδια Υπηρεσία για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε βάση το 

πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης και για αλλαγές στα δροµολόγια µε τα εµπλεκόµενα µέρη 
σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Επίβλεψη Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας. 
• Λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, σε περίπτωση 

ατυχηµάτων (συγκρούσεων, εκτροχιάσεων, πληµµυρών, καταπτώσεων, πυρκαγιών κ.λπ.) 
σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Σύνταξη πορισµάτων συµβάντων σύµφωνα µε τις εγκυκλίους. 
• Χειρισµός των θεµάτων λειτουργίας των σταθµών σχετικών µε συµβάντα και ατυχήµατα στην 

κυκλοφορία και σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 
• Επιθεώρηση τήρησης προγράµµατος κυκλοφορίας στο µη τηλεδιοικούµενο δίκτυο. 
• Τακτική επιθεώρηση θεµάτων λειτουργίας των σταθµών και του προσωπικού και επιθεώρηση 

της εφαρµογής κανονισµών κίνησης 
• Κατανοµή βαρδιών του προσωπικού κυκλοφορίας. 
• Εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης προσωπικού 

2.6.5.2.4. Τµήµα Επιθεώρησης Λάρισας  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Επιθεώρησης Λάρισας είναι οι εξής:  
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• Συντονισµός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο και λήψη άµεσων µέτρων 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς κίνησης, ασφάλειας της κυκλοφορίας στο µη τηλεδιοικούµενο 
δίκτυο. 

• Καταγραφή και επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά µε την κυκλοφορία (καθυστερήσεις, 
τήρηση προγράµµατος δροµολογίων, κλπ). 

• Ρύθµιση κίνησης των αµαξοστοιχιών. 
• Συντονισµός µε την αρµόδια Υπηρεσία για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε βάση το 

πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης και για αλλαγές στα δροµολόγια µε τα εµπλεκόµενα µέρη 
σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Επίβλεψη Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας. 
• Λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, σε περίπτωση 

ατυχηµάτων (συγκρούσεων, εκτροχιάσεων, πληµµυρών, καταπτώσεων, πυρκαγιών κ.λπ.) 
σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Σύνταξη πορισµάτων συµβάντων σύµφωνα µε τις εγκυκλίους. 
• Χειρισµός των θεµάτων λειτουργίας των σταθµών σχετικών µε συµβάντα και ατυχήµατα στην 

κυκλοφορία και σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 
• Επιθεώρηση τήρησης προγράµµατος κυκλοφορίας στο µη τηλεδιοικούµενο δίκτυο. 
• Τακτική επιθεώρηση θεµάτων λειτουργίας των σταθµών και του προσωπικού και επιθεώρηση 

της εφαρµογής κανονισµών κίνησης 
• Κατανοµή βαρδιών του προσωπικού κυκλοφορίας. 
• Εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης προσωπικού 

2.6.5.2.5. Τµήµα Επιθεώρησης Λαµίας  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Επιθεώρησης Λαµίας είναι οι εξής:  

• Συντονισµός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο και λήψη άµεσων µέτρων 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς κίνησης, ασφάλειας της κυκλοφορίας στο µη τηλεδιοικούµενο 
δίκτυο. 

• Καταγραφή και επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά µε την κυκλοφορία (καθυστερήσεις, 
τήρηση προγράµµατος δροµολογίων, κλπ). 

• Ρύθµιση κίνησης των αµαξοστοιχιών. 
• Συντονισµός µε την αρµόδια Υπηρεσία για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε βάση το 

πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης και για αλλαγές στα δροµολόγια µε τα εµπλεκόµενα µέρη 
σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Επίβλεψη Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας. 
• Λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, σε περίπτωση 

ατυχηµάτων (συγκρούσεων, εκτροχιάσεων, πληµµυρών, καταπτώσεων, πυρκαγιών κ.λπ.) 
σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Σύνταξη πορισµάτων συµβάντων σύµφωνα µε τις εγκυκλίους. 
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• Χειρισµός των θεµάτων λειτουργίας των σταθµών σχετικών µε συµβάντα και ατυχήµατα στην 
κυκλοφορία και σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Επιθεώρηση τήρησης προγράµµατος κυκλοφορίας στο µη τηλεδιοικούµενο δίκτυο. 
• Τακτική επιθεώρηση θεµάτων λειτουργίας των σταθµών και του προσωπικού και επιθεώρηση 

της εφαρµογής κανονισµών κίνησης 
• Κατανοµή βαρδιών του προσωπικού κυκλοφορίας. 
• Εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης προσωπικού 

2.6.5.2.6. Τµήµα Τηλεδιοίκησης Αθηνών (ΣΚΑ)  
Οι αρµοδιότητες του Τηλεδιοικησης Αθηνών είναι οι εξής:  

• Κεντρικός συντονισµός και ρύθµιση της κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς κίνησης, ασφαλείας της κυκλοφορίας και τις τεχνικές οδηγίες. 

• Λήψη πληροφοριών σχετικά µε την κυκλοφορία (ατυχήµατα, συµβάντα, καθυστερήσεις, κ.λπ.) 
και τη χρήση του δικτύου και διαβίβαση στην αρµόδια Υπηρεσία. 

• Καταχώριση των στοιχείων του συστήµατος επίδοσης. 
• Ενηµέρωση για συµβάντα και ατυχήµατα στην κυκλοφορία και εποπτεία των προβλεπόµενων 

ενεργειών για την άµεση αντιµετώπιση τους καθώς και άµεση ενηµέρωση των εµπλεκόµενων 
µερών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων 
περιστατικών. 

• Έκδοση άδειας εργασιών στο ενεργό σιδηροδροµικό δίκτυο. 

2.6.5.3. Υπηρεσία Υποστήριξης Κυκλοφορίας Βορείου Ελλάδας 
Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Βορείου Ελλάδας είναι οι εξής: 

• Συντονισµός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο για την περιοχή εµβέλειας της 
Υπηρεσίας. 

• Συντονισµός µε την αρµόδια οργανωτική µονάδα για την εφαρµογή του προγράµµατος των 
δροµολογίων µε βάση το πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης. 

• Παρακολούθηση των συµβάντων και των ατυχηµάτων στην κυκλοφορία και η λήψη 
απαραίτητων µέτρων προς άµεση αντιµετώπιση καθώς και η παρακολούθηση των 
σιδηροδροµικών συµβάντων στην περιοχή ευθύνης. 

• Εξειδίκευση προτύπων και προδιαγραφών και έκδοση ερµηνευτικών ή εκτελεστικών 
εγκυκλίων σχετικά µε την κυκλοφορία σε συνεργασία µε το Τµήµα Διαλειτουργικότητας. 

• Συντονισµός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο για την περιοχή εµβέλειας της 
Υπηρεσίας. 

• Παρακολούθηση και τακτική επιθεώρηση της εφαρµογής των πάσης φύσεως Κανονισµών, 
Κανονισµού Κινήσεως, RIV, RIC καθώς και των ωρών εργασίας προσωπικού (π.χ. βάρδιες, 
συµπεριλαµβανοµένων και των Φυλάκων Ισόπεδων Διαβάσεων - ΦΙΔ). 
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• Ενηµέρωση προσωπικού για κανονισµούς, υπηρεσιακές διαταγές και καθοδήγηση για την 
καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. 

• Άσκηση εποπτείας και ελέγχου επί των Τµηµάτων της Υπηρεσίας. 
• Χειρισµός γενικών διοικητικών θεµάτων της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Κυκλοφορίας Βορείου Ελλάδας διαθέτει τα εξής Τµήµατα:  

• Τµήµα Ρύθµισης Κυκλοφορίας Βορείου Ελλάδας  
• Τµήµα Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης 
• Τµήµα Επιθεώρησης Αλεξανδρούπολης  
• Τµήµα Τηλεδιοίκησης Θεσσαλονίκης 

2.6.5.3.1. Τµήµα Ρύθµισης Κυκλοφορίας Βορείου Ελλάδας 
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ρύθµισης Κυκλοφορίας Βορείου Ελλάδας είναι οι εξής: 

• Κεντρικός συντονισµός και ρύθµιση της κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς κίνησης, ασφαλείας της κυκλοφορίας και τις τεχνικές οδηγίες 

• Λήψη πληροφοριών σχετικά µε την κυκλοφορία (ατυχήµατα, συµβάντα, καθυστερήσεις, κλπ) 
και τη χρήση του δικτύου και διαβίβαση στην αρµόδια οργανωτική µονάδα  

• Ενηµέρωση για συµβάντα και ατυχήµατα στην κυκλοφορία και παρακολούθηση των 
ενεργειών για την άµεση αντιµετώπιση τους. 

• Άµεση ενηµέρωση των εµπλεκόµενων µερών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις 
διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών. 

• Συγκέντρωση και αποστολή πρωτογενούς πληροφορίας στην αρµόδια οργανωτική µονάδα  
• Παρακολούθηση της διαχείριση θεµάτων σχετικά µε αλλαγές/προβλήµατα δροµολογίων και 

κυκλοφορίας, σε συνεργασία µε τα εµπλεκόµενα µέρη, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις 
διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών. 

• Επίβλεψη Κέντρων Ελέγχου Τηλεδιοίκησης. 
• Παροχή οδηγιών για τη µετακίνηση του προσωπικού της Υπηρεσίας για την αντιµετώπιση 

έκτακτων αναγκών στην κυκλοφορία. 
• Καταχώριση των στοιχείων του συστήµατος επίδοσης. 
• Έκδοση άδειας εργασιών στο ενεργό σιδηροδροµικό δίκτυο. 

2.6.5.3.2. Τµήµα Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης είναι οι εξής: 

• Συντονισµός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο και λήψη άµεσων µέτρων 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς κίνησης, ασφάλειας της κυκλοφορίας στο µη τηλεδιοικούµενο 
δίκτυο. 

• Καταγραφή και επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά µε την κυκλοφορία (καθυστερήσεις, 
τήρηση προγράµµατος δροµολογίων, κλπ). 
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• Ρύθµιση κίνησης των αµαξοστοιχιών. 
• Συντονισµός µε την αρµόδια Υπηρεσία για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε βάση το 

πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης και για αλλαγές στα δροµολόγια µε τα εµπλεκόµενα µέρη 
σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Επίβλεψη Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας. 
• Λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, σε περίπτωση 

ατυχηµάτων (συγκρούσεων, εκτροχιάσεων, πληµµυρών, καταπτώσεων, πυρκαγιών κ.λπ.) 
σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Σύνταξη πορισµάτων συµβάντων σύµφωνα µε τις εγκυκλίους. 
• Χειρισµός των θεµάτων λειτουργίας των σταθµών σχετικών µε συµβάντα και ατυχήµατα στην 

κυκλοφορία και σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 
• Επιθεώρηση τήρησης προγράµµατος κυκλοφορίας στο µη τηλεδιοικούµενο δίκτυο. 
• Τακτική επιθεώρηση θεµάτων λειτουργίας των σταθµών και του προσωπικού και επιθεώρηση 

της εφαρµογής κανονισµών κίνησης 
• Κατανοµή βαρδιών του προσωπικού κυκλοφορίας. 
• Εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης προσωπικού. 

2.6.5.3.3. Τµήµα Επιθεώρησης Αλεξανδρούπολης  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Επιθεώρησης Αλεξανδρούπολης είναι οι εξής: 

• Συντονισµός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο και λήψη άµεσων µέτρων 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς κίνησης, ασφάλειας της κυκλοφορίας στο µη τηλεδιοικούµενο 
δίκτυο. 

• Καταγραφή και επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά µε την κυκλοφορία (καθυστερήσεις, 
τήρηση προγράµµατος δροµολογίων, κλπ). 

• Ρύθµιση κίνησης των αµαξοστοιχιών. 
• Συντονισµός µε την αρµόδια Υπηρεσία για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε βάση το 

πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης και για αλλαγές στα δροµολόγια µε τα εµπλεκόµενα µέρη 
σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Επίβλεψη Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας. 
• Λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, σε περίπτωση 

ατυχηµάτων (συγκρούσεων, εκτροχιάσεων, πληµµυρών, καταπτώσεων, πυρκαγιών κ.λπ.) 
σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

• Σύνταξη πορισµάτων συµβάντων σύµφωνα µε τις εγκυκλίους. 
• Χειρισµός των θεµάτων λειτουργίας των σταθµών σχετικών µε συµβάντα και ατυχήµατα στην 

κυκλοφορία και σύµφωνα µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 
• Επιθεώρηση τήρησης προγράµµατος κυκλοφορίας στο µη τηλεδιοικούµενο δίκτυο. 
• Τακτική επιθεώρηση θεµάτων λειτουργίας των σταθµών και του προσωπικού και επιθεώρηση 

της εφαρµογής κανονισµών κίνησης 
• Κατανοµή βαρδιών του προσωπικού κυκλοφορίας. 
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• Εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας 
• Χειρισµός θεµάτων διαχείρισης προσωπικού. 

2.6.5.3.4. Τµήµα Τηλεδιοίκησης Θεσσαλονίκης 
Οι αρµοδιότητες του Τηλεδιοικησης Θεσσαλονίκης είναι οι εξής:  

• Κεντρικός συντονισµός και ρύθµιση της κυκλοφορίας σε πραγµατικό χρόνο σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς κίνησης, ασφαλείας της κυκλοφορίας και τις τεχνικές οδηγίες. 

• Λήψη πληροφοριών σχετικά µε την κυκλοφορία (ατυχήµατα, συµβάντα, καθυστερήσεις, κ.λπ.) 
και τη χρήση του δικτύου και διαβίβαση στην αρµόδια Υπηρεσία. 

• Καταχώριση των στοιχείων του συστήµατος επίδοσης. 
• Ενηµέρωση για συµβάντα και ατυχήµατα στην κυκλοφορία και εποπτεία των προβλεπόµενων 

ενεργειών για την άµεση αντιµετώπιση τους καθώς και άµεση ενηµέρωση των εµπλεκόµενων 
µερών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτων 
περιστατικών. 

• Έκδοση άδειας εργασιών στο ενεργό σιδηροδροµικό δίκτυο. 

2.6.5.4. Υπηρεσία Πρόσβασης Υποδοµής  
Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Πρόσβασης Υποδοµής είναι οι εξής:  

• Καταλογισµός των πληρωτέων τελών χρήσης υποδοµής σε ετήσια βάση για κάθε 
σιδηροδροµική επιχείρηση. 

• Παρακολούθηση του συστήµατος επίδοσης. 
• Σύνταξη και παρακολούθηση Συµβάσεων Πρόσβασης µε τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. 
• Διαχείριση των σχέσεων µε τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. 
• Κατανοµή χωρητικότητας και προγραµµατισµός δροµολογίων. 
• Σύνταξη Ετήσιας Δήλωσης Δικτύου. 
• Διαχείριση των εµπορευµατικών υποδοµών του ΟΣΕ. 

Η Υπηρεσία Πρόσβασης Υποδοµής διαθέτει τα εξής Τµήµατα: 

• Τµήµα Τελών Χρήσης Υποδοµής 
• Τµήµα Διαχείρισης Χωρητικότητας & Σχεδιασµού Δροµολογίων 

2.6.5.4.1. Τµήµα Τελών Χρήσης Υποδοµής  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Τελών Χρήσης Υποδοµής είναι οι εξής: 

• Έλεγχος εφαρµογής προγράµµατος δροµολογίων και λήψη αναφορών από τις Υπηρεσίες 
Υποστήριξης Κυκλοφορίας µε αναλυτικά στοιχεία για την εκτέλεση των δροµολογίων. 

• Ενηµέρωση της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και παρακολούθηση των ροών τελών 
χρήσης υποδοµής. 
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• Καταλογισµός των πληρωτέων τελών χρήσης υποδοµής σε ετήσια βάση για κάθε 
σιδηροδροµική επιχείρηση. 

• Επεξεργασία των στοιχείων του συστήµατος επίδοσης. 

2.6.5.4.2. Τµήµα Διαχείρισης Χωρητικότητας & Σχεδιασµού Δροµολογίων  
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διαχείρισης Χωρητικότητας & Σχεδιασµού Δροµολογίων είναι οι εξής:  

• Υποδοχή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος σιδηροδροµικών επιχειρήσεων για προκαθορισµένα ή/ 
και ad hoc δροµολόγια, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Δήλωση Δικτύου. Συνεργασία µε 
τα Τµήµατα των Υπηρεσιών Υποστήριξης Κυκλοφορίας όταν πρόκειται για ad hoc αιτήµατα  

• Λήψη αναφορών (καθυστερήσεις, δροµολόγια/ ηµέρα, συνολικά και ανά περιφέρεια, κ.λπ.) 
από τις Υπηρεσίες Υποστήριξης Κυκλοφορίας. 

• Σύνταξη και ενηµέρωση του Εθνικού Πίνακα Δροµολογίων. 
• Σύνταξη ετήσιας Δήλωσης Δικτύου. 
• Χειρισµός θεµάτων, σχετικών µε τη συµµετοχή σε Διεθνείς Ενώσεις, σύµπραξη στην 

κατάρτιση κοινών διεθνών δροµολογίων επιβατικών και εµπορικών µεταφορών και µέριµνα 
για την εφαρµογή των αποφάσεων που λαµβάνονται. 

• Κήρυξη Διαδρόµων Κορεσµένης Χωρητικότητας. 
• Σύνταξη προτάσεων Βελτιστοποίησης Χωρητικότητας. 
• Συνεργασία µε το Τµήµα Διαλειτουργικότητας στην εκπόνηση/ επικαιροποίηση κανονιστικών 

διατάξεων που αφορούν την κυκλοφορία. 

3. Κεφάλαιο Γ’ - Κανονισµός Εργασίας 
3.1. Άρθρο Ορισµοί  

Εκτός κι αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω, στον παρόντα Κανονισµό οι παρακάτω όροι θα 
έχουν τις παρακάτω έννοιες:  

• «Κανονισµός»: ο παρών Κανονισµός Εργασίας.  
• «Εταιρεία»: η Ο.Σ.Ε. Α.Ε.  
• «Όµιλος»: ο όµιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η Εταιρεία.  
• «Διοίκηση»: τα πρόσωπα ή όργανα που εξουσιοδοτεί ο Διευθύνων Σύµβουλος να ασκούν 

κάποιες ή όλες από τις αρµοδιότητες που ο Κανονισµός αναθέτει στη Διοίκηση ή την 
Εταιρεία.  

• «Εργαζόµενος», «Προσωπικό»: κάθε πρόσωπο που συνδέεται µε την Εταιρεία µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας.  

• «Τακτικό Προσωπικό»: κάθε Εργαζόµενος που έχει τοποθετηθεί σε Οργανική Θέση.  
• «Δόκιµο Προσωπικό»: κάθε Εργαζόµενος που εκπαιδεύεται, µαθητεύει ή δοκιµάζεται για να 

καταστεί Τακτικό Προσωπικό.  
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• «Έκτακτο Προσωπικό»: κάθε Εργαζόµενος που δεν κατέχει Οργανική Θέση, ούτε βρίσκεται 
σε δοκιµή.  

• «Οργανική Θέση»: θέση προβλεπόµενη από το εκάστοτε ισχύον οργανόγραµµα της 
Εταιρείας.  

• «Προϊστάµενος»: κάθε Εργαζόµενος που προΐσταται έστω και ενός συναδέλφου του.  
• «Εκπρόσωποι Εργαζοµένων»: τα πρόσωπα που η κατά νόµο αρµόδια συνδικαλιστική 

οργάνωση ορίζει, µε το νόµιµο τρόπο, να την εκπροσωπούν στα όργανα που προβλέπονται 
στον Κανονισµό ή εκλέγονται για να συµµετέχουν στα όργανα αυτά. 

• «Ενηµέρωση»: η διαβίβαση στοιχείων από τη Διοίκηση στους Εκπροσώπους των 
Εργαζοµένων προκειµένου να λάβουν γνώση του εκάστοτε θέµατος.  

• «Διαβούλευση»: ο διάλογος µεταξύ Διοίκησης και Εκπροσώπων των Εργαζοµένων.  
• «Έδρα»: κάθε τόπος της Ελλάδας όπου η Εταιρεία λειτουργεί ή θα λειτουργήσει επιχείρηση ή 

εκµετάλλευση, σταθµό, γραφείο, υπηρεσία ή άλλη µονάδα.  
• «Τοποθέτηση»: ο καθορισµός της Οργανικής Θέσης του Εργαζοµένου.  
• «Μετακίνηση»: η µεταφορά Εργαζοµένου σε άλλη θέση, όµως εντός τού ιδίου νοµού ή του 

Λεκανοπεδίου Αττικής.  
• «Μετάθεση»: η µεταφορά Εργαζοµένου εκτός των γεωγραφικών πλαισίων της Μετακίνησης.  
• «Απόσπαση»: Μετάθεση Εργαζοµένου, προσωρινά και για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα (1) 

έτος.  
• «Διακοπή»: το χρονικό διάστηµα από την πραγµατική λήξη της εργασίας κάποιου 

Εργαζοµένου µέχρι την πραγµατική έναρξη της εργασίας του την αµέσως προσεχή φορά. 

3.2. Άρθρο Γενικά 

Με τον Κανονισµό Προσωπικού προβλέπονται κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του 
προσωπικού της Εταιρείας (ΟΣΕ), στη βάση της ισότητας και της αξιοκρατίας, την εξασφάλιση της 
σωστής επιλογής του προσωπικού, την οµαλή σταδιοδροµία του και την µέγιστη δυνατή απόδοση της 
εργασίας του. 

3.3. Άρθρο Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις του Κανονισµού υπάγεται όλο το Προσωπικό, πλην των αναφερόµενων κατωτέρω. Δεν 
υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισµού:  

(α) Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, οι Γενικοί Διευθυντές, και τα, κατά νόµο και νοµολογία, 
πρόσωπα διεύθυνσης και εµπιστοσύνης.  

(β) Οι νοµικοί σύµβουλοι και οι δικηγόροι.  

(γ) Οι Εργαζόµενοι µε σύµβαση ορισµένου χρόνου και οι Εργαζόµενοι υπό δοκιµή.  

(δ) Σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και άλλοι επαγγελµατίες, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, µε 
µηνιαία αµοιβή ή µε άλλο τρόπο αµοιβής, ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης τους µε την Εταιρεία.  
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Οι Γενικοί Διευθυντές που προέρχονται από το προσωπικό του ΟΣΕ και κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους δεν έχουν χάσει την ιδιότητα του υπαλλήλου του ΟΣΕ υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισµού 
αυτού µόνο σε ό,τι αφορά τη σταδιοδροµία τους ως υπαλλήλων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε 
άλλες ειδικότερες διατάξεις. 

4. Κεφάλαιο Δ’ - Προσλήψεις 
4.1. Άρθρο Σχέση εργασίας 

Το Προσωπικό συνδέεται µε την Εταιρεία µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
αορίστου ή ορισµένου χρόνου. 

Η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου λήγει αυτοδικαίως µε την πάροδο της 
συµφωνηθείσας διάρκειάς της, χωρίς να απαιτείται προς τούτο καµία άλλη διατύπωση και 
απαγορευµένης της, για οποιονδήποτε λόγο, µετατροπής της σε σύµβαση ή σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου. 

Ο ΟΣΕ δύναται να προσλαµβάνει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου ή µίσθωσης έργου για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών, πρόσκαιρων ή 
εκτάκτων αναγκών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του. 

4.2. Άρθρο Πράξη Πρόσληψης 

Το Προσωπικό προσλαµβάνεται όπως ο εκάστοτε ισχύων, εφαρµοστέος νόµος ορίζει, µε την 
προϋπόθεση ότι έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους ειδικότερους Κανονισµούς και Νόµους που ισχύουν 
για τον ΟΣΕ. 

Η σύµβαση εργασίας είναι έγγραφη και περιλαµβάνει όλα τα κατά νόµο αναγκαία στοιχεία και τον 
κλάδο τού νεοπροσλαµβανοµένου. 

Σε κάθε προσλαµβανόµενο χορηγείται αντίγραφο του Κανονισµού, και κάθε άλλου κανονισµού που 
τυχόν ισχύει, ο νεοπροσλαµβανόµενος αυτός δε δηλώνει εγγράφως στη σύµβαση εργασίας του ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόµενό τους και δεν είναι δυνατόν στο µέλλον να επικαλεστεί άγνοια 
αυτών. 

Εργαζόµενος που κατείχε τον απαιτούµενο σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης πρόσληψης του, δεν επιτρέπεται να µεταταγεί σε θέση ειδικότητας ανώτερης 
κατηγορίας πριν από την συµπλήρωση τριετίας από την πρόσληψη του.  

Μετάταξη Εργαζόµενου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ΟΣΕ, επιτρέπεται µετά από 
αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 
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4.3. Άρθρο Εκπαίδευση, Μαθητεία, Δοκιµή 

Κάθε νεοπροσλαµβανόµενος διανύει τη δοκιµαστική περίοδο που ορίζει εκάστοτε η Διοίκηση για τον 
κλάδο και τη βαθµίδα του, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη.  

Η δοκιµαστική περίοδος µπορεί να περιλαµβάνει εκπαίδευση και µαθητεία. 

Στο πέρας της τυχόν εκπαίδευσης ή/και µαθητείας, ο νεοπροσλαµβανόµενος υποβάλλεται 
υποχρεωτικά σε εξετάσεις. Ο αποτυγχάνων επανεξετάζεται και, σε περίπτωση νέας αποτυχίας, 
απολύεται. Ο µαθητευόµενος, προ της επιτυχίας του στις παραπάνω εξετάσεις, δεν θα εκτελεί 
υπεύθυνη εργασία. Κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τις εξετάσεις καθορίζεται από τη Διοίκηση.  

Στο πέρας της δοκιµαστικής περιόδου το Δόκιµο Προσωπικό αξιολογείται. Αν, λαµβάνοντας υπόψη και 
την έκθεση αξιολόγησης, η Διοίκηση κρίνει ότι επιθυµεί την παραµονή του Εργαζοµένου, τον εντάσσει 
στο Τακτικό Προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση, τον απολύει. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η απόλυση 
του υπό δοκιµασία Εργαζοµένου και πριν από τη λήξη του χρόνου της δοκιµαστικής περιόδου, σε 
περίπτωση συνδροµής σπουδαίου λόγου. 

5. Κεφάλαιο Ε’ - Οργάνωση Λειτουργίας 
5.1. Άρθρο Καθορισµός Θέσεων Εργασίας 

Οι θέσεις εργασίας, οι ειδικότητες, τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες που περιλαµβάνει κάθε µία, τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η κατάληψη κάθε µίας, και γενικά καθετί σχετικό µε την 
οργάνωση της λειτουργίας της Εταιρείας καθορίζεται, µέσα στα πλαίσια του νόµου, από τη Διοίκηση, 
µετά από διαβούλευση µε τους Εκπροσώπους των Εργαζοµένων. 

5.2. Άρθρο Θέσεις - Κατηγορίες και Κλάδοι Προσωπικού 

Οι οργανικές θέσεις του µονίµου προσωπικού του ΟΣΕ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες και κλάδους:  

5.2.1. Κατηγορίες  

• Α. Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)  
• Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)  
• Γ. Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)  
• Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)  

5.2.2. Κλάδοι  

• (α) Μηχανικών,  
• (β) Διοικητικής Υποστήριξης,  
• (γ) Κυκλοφορίας,  
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• (δ) Τεχνικής Υποστήριξης,  
• (ε) Γενικής Υποστήριξης,  
• (στ) Μηχανοδηγών και Χειριστών Μηχανηµάτων Γραµµής.  

Τα προσόντα διορισµού περιγράφονται στο π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στις 
ισχύουσες ΣΣΕ/ΟΣΕ και όπως κάθε φορά ορίζονται µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόµου.  

Κάθε Εργαζόµενος µπορεί να απασχοληθεί µόνο σε ειδικότητες του Κλάδου που ανήκει, εκτός κι αν 
συµφωνήσει εγγράφως µε την Εταιρία τη µεταφορά του σε άλλο Κλάδο. Στην περίπτωση αυτή, η 
έγγραφη συµφωνία µεταφοράς σε άλλο Κλάδο υπογράφεται και κατατίθεται στο φάκελο του 
Εργαζοµένου.  

5.2.3. Λοιπές Θέσεις  

Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού: Τρεις (3) θέσεις Συµβούλου στο Γραφείο 
Διευθύνοντος Συµβούλου σύµφωνα µε το π.δ. 103/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

5.3. Άρθρο Κατανοµή των θέσεων τακτικού προσωπικού κατά Κατηγορία και Κλάδο/ 
Ειδικότητα 

Ακολουθεί πίνακας µε την κατανοµή του προσωπικού κατά Κατηγορία και Κλάδο/ Ειδικότητα. 

5.3.1. Κατανοµή Προσωπικού Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Κατηγορία Κλάδος/ Ειδικότητα
Αριθµός 

Οργανικών 
Θέσεων

Αριθµός 
Προσωποπαγών 

Θέσεων

ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού 40

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 55

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
(Συγκοινωνιολόγος)

32

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 5

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 10 1

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 38

ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών 10
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ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων  
Μηχανολόγων

28

ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 5

ΠΕ Γεωλόγος 1

ΠΕ Πληροφορικής 15

ΠΕ Μηχανοδηγών και Χειριστών 
Μηχανηµάτων Γραµµής

5

ΠΕ Σταθµαρχών 85 1

ΠΕ Κλειδούχων 3

ΠΕ Ιατρών Εργασίας 6

ΣΥΝΟΛΟ 338 2

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Κατηγορία Κλάδος/ Ειδικότητα
Αριθµός 

Οργανικών 
Θέσεων

Αριθµός 
Προσωποπαγών 

Θέσεων
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5.3.2. Κατανοµή Προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

5.3.3. Κατανοµή Προσωπικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Κατηγορία Κλάδος/ Ειδικότητα
Αριθµός 

Οργανικών 
Θέσεων

Αριθµός 
Προσωποπαγών 

Θέσεων

ΤΕ Διοικητικού - Οικονοµικού 10

ΤΕ Πληροφορικής 5

ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών - Έργων 
Υποδοµής

20

ΤΕ Μηχανικών - Δοµικών Έργων 20

ΤΕ Μηχανικών - Συγκοινωνιακών και 
Υδραυλικών Έργων

15

ΤΕ Μηχανικών - Ηλεκτρονικών 40 1

ΤΕ Μηχανικών - Ηλεκτρολόγων 40 1

ΤΕ Μηχανικών - Τοπογράφων 10

ΤΕ Μηχανικών Μηχανολόγων 20 1

ΤΕ Μηχανοδηγών και Χειριστών 
Μηχανηµάτων Γραµµής

10

ΤΕ Σταθµαρχών 85 1

ΤΕ Κλειδούχων 3

ΤΕ Βιβλιοθηκονόµοι 4

ΤΕ Επισκέπτες Υγείας 5

ΤΕ Τεχνικοί Ασφάλειας 10

ΣΥΝΟΛΟ 297 4
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Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Κατηγορία Κλάδος/ Ειδικότητα
Αριθµός 

Οργανικών 
Θέσεων

Αριθµός 
Προσωποπαγών 

Θέσεων

ΔΕ Διοικητικού - Οικονοµικού 93

ΔΕ Πληροφορικής 10

ΔΕ Βιβλιοθηκονόµος 1

ΔΕ Εργατών Αποθηκών 10

ΔΕ Εργατών Γραµµής 70

ΔΕ Φυλάκων Εγκαταστάσεων 6

ΔΕ Κλειδούχων 235

ΔΕ Σταθµαρχών 242 18

ΔΕ Τεχνικών Υπαλλήλων - Σχεδιαστών 20 3

ΔΕ Οδηγών 2

ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι 85 8

ΔΕ Οδηγών Οχηµάτων Γραµµής 10

ΔΕ Χειριστών Αλλαγών Τροχιάς - 
Επισκέπτες

60

ΔΕ Μηχανοδηγών και Χειριστών 
Μηχανηµάτων Γραµµής

60

ΔΕ Τεχνιτών Εφαρµοστών 85 28 85 28

ΔΕ Τεχνιτών Χρωµατιστών 2 1

ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών 10 6

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών - 
Σιδηρουργών - Σωληνουργών - 
Συγκολλητών

28 4

ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών 40 5 40 5

ΔΕ Τεχνιτών Μεταλλικών Έργων και 
Τεχνικών Συνεργείων

20

ΔΕ Τεχνιτών Σηµειωτών 1

ΔΕ Τεχνιτών Μηχανικών Εργαλείων 10

ΔΕ Τεχνιτών Ψυκτικών 5 2

ΔΕ Νοσοκόµων 4

ΔΕ Επιµελητών 10

ΔΕ Διαβιβαστών 3
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5.3.4. Κατανοµή Προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

ΔΕ Διαχειριστών Υλικού 12

ΣΥΝΟΛΟ 1.134 75

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Κατηγορία Κλάδος/ Ειδικότητα
Αριθµός 

Οργανικών 
Θέσεων

Αριθµός 
Προσωποπαγών 

Θέσεων

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Κατηγορία Κλάδος/ Ειδικότητα
Αριθµός 

Οργανικών 
Θέσεων

Αριθµός 
Προσωποπαγών 

Θέσεων

ΥΕ Επιµελητών 10

ΥΕ Βοηθός Ηλεκτρολόγου 1 1

ΥΕ Εργατών Αποθηκών 15

ΥΕ Εργατών Γραµµής 118

ΥΕ Ξυλουργών 1 1

ΥΕ Τεχνιτών Εφαρµοστών 11

ΥΕ Τεχνιτών Μεταλλικών Έργων και 
Τεχνικών Συνεργείων

12

ΥΕ Τεχνιτών Χρωµατιστών 1 1

ΥΕ Τεχνίτες Ελασµατουργοί 2

ΥΕ Τεχνιτών Σηµειωτών 1 1

ΥΕ Κλειδούχων 98

ΥΕ Οδηγοί αυτοκινήτων 1

ΥΕ Οδηγών Οχηµάτων Γραµµής 24

ΥΕ Φυλάκων Εγκαταστάσεων 14

ΥΕ Φυλάκων Ασφάλειας 1

ΥΕ Χειριστών Αλλαγών Τροχιάς - 
Επισκέπτες

5

ΣΥΝΟΛΟ 315 4
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5.3.5. Γενικά Σύνολα Κατανοµής Προσωπικού ανά Κατηγορία 

Οι υπηρετούντες υπάλληλοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος σε προσωποπαγή θέση δύναται να 
καταταχθούν σε κενή οργανική θέση της ειδικότητας που ήδη υπηρετούν ή σε άλλη ειδικότητα 
σύµφωνα µε τα τυπικά τους προσόντα, µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου, εφαρµοζοµένων 
των διατάξεων της παραγράφου του παρόντος άρθρου.  

Με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις στην 
ειδικότητα του Διαβιβαστή, Σηµειωτή αυτές δύναται να µεταφέρονται µε απόφαση του Διευθύνοντος 
Συµβούλου σε άλλες ειδικότητες οποιασδήποτε κατηγορίας. Με την αποχώρηση του συνόλου των 
υπαλλήλων οι προαναφερόµενες ειδικότητες καταργούνται µε διαπιστωτική πράξη του Διευθύνοντος 
Συµβούλου.  

5.4. Άρθρο Βαθµίδες Προσωπικού 

1. Οι βαθµίδες του Τακτικού Προσωπικού είναι οι εξής:  
• Βαθµίδα Προϋπηρεσία Βαθµίδα 4 αµέσως µε την πρόσληψη  
• Βαθµίδα 3 5 χρόνια  
• Βαθµίδα 2 9 χρόνια  
• Βαθµίδα 1 13 χρόνια  

2. Κάθε Εργαζόµενος µπορεί να απασχοληθεί µόνο σε θέσεις της βαθµίδας που ανήκει. Όµως, η 
βαθµίδα είναι κατά τα λοιπά ανεξάρτητη της οργάνωσης της Εταιρείας και πάντως της ιεραρχίας, 
υπό την έννοια αφενός ότι η Εταιρεία δικαιούται να επιλέξει για συγκεκριµένη θέση υποψήφιο 
βαθµίδας κατώτερης απ’ αυτήν άλλων υποψηφίων, εφόσον η θέση έχει προκηρυχθεί για 
αµφότερες τις βαθµίδες, κι αφετέρου ότι Εργαζόµενος κατώτερης βαθµίδας δικαιούται να 
προΐσταται Εργαζοµένου ανώτερης βαθµίδας.  

Γενικά Σύνολα Κατανοµής Προσωπικού ανά Κατηγορία

Κατηγορία
Αριθµός Οργανικών 

Θέσεων

Αριθµός 
Προσωποπαγών 

Θέσεων

ΠΕ 338 2

ΤΕ 297 4

ΔΕ 1.134 75

ΥΕ 315 4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.084 85
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3. Προώθηση στην επόµενη βαθµίδα συντελείται για κάθε Εργαζόµενο την 1η Ιανουαρίου του 
ηµερολογιακού έτους που ακολουθεί το ηµερολογιακό έτος στη διάρκεια του οποίου ο 
Εργαζόµενος συµπλήρωσε το χρόνο παραµονής που αναγράφεται έναντι της βαθµίδας του στους 
πίνακες του όρου 9.1, υπό τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:  

(α) Ότι σε βάρος του Εργαζοµένου δεν εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη ή διαδικασία,  
(β) Ότι ο Εργαζόµενος δεν καταδικάστηκε πειθαρχικώς τελεσιδίκως κατά τη διετία που 
προηγείται της συµπλήρωσης του χρόνου παραµονής στη βαθµίδα,  
(γ) Ότι ο Εργαζόµενος πληροί τις όποιες προϋποθέσεις τού εκάστοτε συστήµατος 
αξιολόγησης για προώθηση σε άλλη βαθµίδα.  

4. Η προώθηση στην επόµενη βαθµίδα ανακοινώνεται στον Εργαζόµενο µε έγγραφο της Εταιρείας, 
το οποίο κατατίθεται στο φάκελό του.  

5. Η κατοχή πτυχίου αποδεικνύεται µε την κατάθεση του οικείου τίτλου σπουδών στην Εταιρεία. Για 
την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής θα εφαρµόζεται η εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία. Σε περίπτωση κατάθεσης περισσότερων τίτλων σπουδών, για τον προσδιορισµό της 
βαθµίδας λαµβάνεται υπόψη µόνον ένας, ο υψηλότερος, άλλως, σε περίπτωση ισόβαθµων, ο 
υποδεικνυόµενος από τον Εργαζόµενο. Αν Εργαζόµενος λάβει πρώτο, άλλο ή νέο πτυχίο ενόσω 
εργάζεται στην Εταιρεία, και πάλι εφαρµόζονται οι κανόνες της παρούσας παραγράφου.  

5.5. Ένταξη προσωπικού που χειρίζεται Μηχανήµατα Γραµµής  

Το προσωπικό που χειρίζεται Μηχανήµατα Γραµµής και κατέχει Ευρωπαϊκή Άδεια Μηχανοδήγησης, 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντάσσεται στον Κλάδο Μηχανοδηγών και Χειριστών 
Μηχανηµάτων Γραµµής.  

5.6. Ένταξη προσωπικού Χειριστών Αλλαγής Τροχιάς - Επισκεπτών  

Το προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απασχολείται µε τα καθήκοντα του Χειριστή 
Αλλαγών Τροχιάς- Επισκέπτη εντάσσεται στον Κλάδο Κυκλοφορίας.  

5.7. Ένταξη προσωπικού που προέρχεται από άλλους φορείς  

Το προσωπικό που µετατάσσεται από άλλους φορείς στον ΟΣΕ σύµφωνα µε το άρθρο 79 του 
ν. 4530/2018 (Α΄ 59), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 4574/2018 (Α΄191) και των 
εκτελεστικών αυτού αποφάσεων, ανάλογα µε τον Κλάδο που κατείχε κατά το χρόνο της µετάταξής του 
µε τον ν. 3891/2010 εντάσσεται:  

α) οι προερχόµενοι από τον Κλάδο Προσωπικού Ελέγχου και Κίνησης Αµαξοστοιχιών στον Κλάδο 
Κυκλοφορίας και  

β) οι προερχόµενοι από τον Κλάδο Προσωπικού Έλξης (Μηχανοδηγοί) στον Κλάδο Μηχανοδηγών και 
Χειριστών Μηχανηµάτων Γραµµής.»  
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5.8. Λοιπό Προσωπικό 

Το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντάσσεται σε οργανικές 
θέσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 6.2 του παρόντος. 

6. Κεφάλαιο ΣΤ’ – Αρχές Αξιολόγησης Προσωπικού 
6.1. Άρθρο Χαρακτηριστικά Διοίκησης της Απόδοσης 

Το σύστηµα διοίκησης της απόδοσης του ΟΣΕ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:  

α) διαφάνεια,  

β) αντικειµενικότητα,  

γ) αλληλοσεβασµός,  

δ) δικαιοσύνη και  

ε) ανάπτυξη των εργαζοµένων 

6.2. Άρθρο Εγχειρίδιο διοίκησης της απόδοσης 

Το αναλυτικό εγχειρίδιο διοίκησης της απόδοσης ολοκληρώνεται, τροποποιείται, συµπληρώνεται, 
αναπροσαρµόζεται, κτλ, από τη διοίκηση της Εταιρείας και δηµοσιοποιείται στο προσωπικό 
τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης. Το αναλυτικό εγχειρίδιο διοίκησης 
της απόδοσης στηρίζεται στις ακόλουθες ενδεικτικές αρχές:  

Α) Αξιολόγηση βάσει δεξιοτήτων  

• Όλοι οι εργαζόµενοι ανεξαρτήτως ιεραρχικής θέσης αξιολογούνται βάσει ενός σφαιρικού 
πλαισίου δεξιοτήτων.  

• Οι δεξιότητες, οι οποίες εξειδικεύονται σε συγκεκριµένες εργασιακές συµπεριφορές, δύνανται 
να καλύπτουν  

o α) Στρατηγική & Επιχειρησιακή Αντίληψη,  
o β) Λειτουργική Αποτελεσµατικότητα,  
o γ) Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού,  
o δ) Γνώση Τεχνικού Αντικειµένου.  

Το πλαίσιο δεξιοτήτων είναι δυναµικό, ορίζεται (εκ των προτέρων) από τη διοίκηση της Εταιρείας, 
επικαιροποιείται, διαµορφώνεται, τροποποιείται µε βάση τη στρατηγική της εταιρείας.  

Β) Αξιολόγηση βάσει στόχων  

• Στελέχη υψηλότερων ιεραρχικών θέσεων διοίκησης αξιολογούνται, επιπλέον των δεξιοτήτων, 
και βάσει ποσοτικών στόχων.  
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• Οι στόχοι εξειδικεύονται/ προκύπτουν από τη γενικότερη στρατηγική και το επιχειρησιακό 
σχέδιο της εταιρείας  

• Οι ποσοτικοί στόχοι συµφωνούνται µε τον άµεσο προϊστάµενο του εργαζόµενου στην αρχή 
κάθε οικονοµικού έτους.  

• Η βαρύτητα των επιµέρους στόχων δύναται να διαφοροποιείται αναλόγως της ιεραρχικής 
θέσης διοίκησης.  

• Η συνεισφορά (στην συνολική αξιολόγηση) της επί µέρους αξιολόγησης των στόχων σε 
σχέση µε την επί µέρους αξιολόγηση των δεξιοτήτων/ συµπεριφορών είναι µεγαλύτερη στα 
υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα. 

6.3. Άρθρο Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού πραγµατοποιείται κατ’ ελάχιστον µια φορά ετησίως, 
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης. Ο εργαζόµενος, κατόπιν σχετικής (εκ 
των προτέρων) ενηµέρωσης για τη διαδικασία, τα κριτήρια, το µοντέλο βαθµολογίας, κτλ που αφορούν 
τη συγκεκριµένη περίοδο, θα αξιολογείται από τον άµεσο προϊστάµενό του. Στην διαδικασία 
εµπλέκεται και δεύτερος αξιολογητής, σε υψηλότερο ιεραρχικό επίπεδο από τον πρώτο αξιολογητή 
(π.χ. έµµεσος προϊστάµενος εργαζοµένου), ώστε να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση της διαδικασίας, η 
αντικειµενικότητα της βαθµολόγησης, καθώς και η επίτευξη κανονικής κατανοµής στα αποτελέσµατα 
της αξιολόγησης. 

6.4. Άρθρο Έκθεση αξιολόγησης 

Η έκθεση αξιολόγησης, συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από τον άµεσο (και τον έµµεσο όπου 
απαιτείται) προϊστάµενο, επιδίδεται στον εργαζόµενο κατά τη διάρκεια προσωπικής συνάντησης 
αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης συνάντησης µε τον άµεσο προϊστάµενο, ο 
αξιολογούµενος ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα της απόδοσής του, συζητά και συµφωνεί 
µελλοντικούς στόχους βελτίωσης. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να συµπληρώσει προσωπικά σχόλια 
στην έκθεση αξιολόγησης και να ζητήσει συνάντηση µε τον έµµεσο προϊστάµενο και τη διεύθυνση 
ανθρώπινου δυναµικού σε περίπτωση διαφωνίας του µε το αποτέλεσµα της αξιολόγησης. Η τελική 
Έκθεση αξιολόγησης κρατείται στον ατοµικό φάκελο του Εργαζόµενου. 

7. Κεφάλαιο Ζ΄ - Αξιολόγηση  
7.1. Άρθρο Διαδικασία Αξιολόγησης  

Η επαγγελµατική απόδοση κάθε Εργαζοµένου αξιολογείται. Ο χρόνος, η περιοδικότητα, η 
µεθοδολογία, τα κριτήρια και εν γένει η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται και µεταβάλλονται από 
τη Διοίκηση, εντός του πλαισίου του νόµου. Εν συνεχεία, ανακοινώνονται στο Προσωπικό και ισχύουν 
για το επόµενο ηµερολογιακό έτος.  
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7.2. Άρθρο Χρόνος Αξιολόγησης  

Αξιολόγηση λαµβάνει χώρα ιδίως:  

(α) Στο πέρας της δοκιµής για κάθε Εργαζόµενο υπό δοκιµή.  

(β) Τουλάχιστο µία φορά ανά ηµερολογιακό έτος για κάθε Εργαζόµενο.  

(γ) Σε οιοδήποτε άλλο πρόσθετο χρονικό σηµείο κρίνει η Διοίκηση ότι απαιτείται. 

8. Κεφάλαιο Η΄- Ρυθµίσεις για τον Τόπο και το Αντικείµενο Εργασίας  
8.1. Άρθρο Τοποθέτηση – Εκτός έδρας απασχόληση  

1. Η Τοποθέτηση αποφασίζεται από τη Διοίκηση.  
2. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης νεοπροσλαµβανοµένου, τόπος εργασίας του είναι αυτός 

στον οποίο γίνεται η εκπαίδευση.  
3. Η εκτός έδρας απασχόληση του Προσωπικού ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

ισχύουσας νοµοθεσίας.  

8.2. Άρθρο Μετακίνηση – Μετάθεση – Απόσπαση  

1. Η Μετακίνηση, η Μετάθεση και η Απόσπαση αποφασίζονται από τη Διοίκηση.  
2. Για τη Μετάθεση θα πρέπει να έχουν περάσει δύο (2) χρόνια από την προηγούµενη Μετάθεση ή 

Τοποθέτηση του Εργαζοµένου.  
3. Για την Απόσπαση θα πρέπει να έχει περάσει ένας (1) χρόνος από την προηγούµενη Μετάθεση ή 

Τοποθέτηση ή το πέρας της προηγούµενης Απόσπασης του Εργαζοµένου.  
4. Κατ’ εξαίρεση και προ της παρόδου των χρονικών διαστηµάτων των δύο προηγούµενων όρων, η 

Μετάθεση ή Απόσπαση επιτρέπεται:  
(α) Με αµοιβαία αίτηση των ενδιαφεροµένων.  
(β) Σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικά αιτιολογηµένοι λόγοι εξαιρετικής υπηρεσιακής 

ανάγκης.  
5. Σε περίπτωση Μετάθεσης, η Εταιρεία δικαιούται να καλύπτει το κόστος µεταφοράς της οικοσκευής 

του µετατιθέµενου και της οικογένειάς του, καθώς και να του παρέχει άδεια για τακτοποίηση 
εκκρεµοτήτων κτλ, µέσα στα πλαίσια της τυχόν εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της για τα ζητήµατα 
αυτά. 

8.3. Άρθρο Τίτλοι – Δικαίωµα Υπογραφής  

1. Η χορήγηση από την Εταιρεία σε Εργαζόµενο οποιουδήποτε τίτλου και/ή δικαιώµατος 
εκπροσώπησης και/ή υπογραφής γίνεται πάντοτε αποκλειστικά και µόνο για την εξυπηρέτηση των 
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επιχειρηµατικών – λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας, δεν συνδέεται µε ορισµένη θέση ή 
βαθµίδα, ούτε µε οποιαδήποτε συγκεκριµένα καθήκοντα, δεν συνεπάγεται την απόκτηση 
οποιουδήποτε δικαιώµατος από τον Εργαζόµενο, ανεξάρτητα από το διάστηµα κατά το οποίο 
διήρκεσε η χορήγηση, και µπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε.  

2. Τα ανωτέρω ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς ανάγκη ρητής επανάληψης της άνω 
επιφύλαξης σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση χορήγησης. 

9. Κεφάλαιο Θ΄- Ρυθµίσεις για τον Χρόνο Εργασίας 
9.1. Άρθρο Διάρκεια της εργασίας  

Η διάρκεια, η έναρξη και η λήξη του ωραρίου εργασίας, καθετί σχετικό µε την παροχή της εργασίας σε 
εναλλασσόµενες οµάδες εργασίας (βάρδιες), εν γένει το πρόγραµµα εργασίας καθορίζεται από τη 
Διοίκηση, κατ’ εφαρµογή και εντός των ορίων του νόµου, σε συνδυασµό και µε τις λοιπές διατάξεις του 
Κανονισµού. Κάθε αντίθετη διάταξη, εγκύκλιος κτλ καταργείται.  

9.2. Άρθρο Νυχτερινή εργασία  

1. Το Προσωπικό, όταν καλείται, είναι υποχρεωµένο να παρέχει τις υπηρεσίες του και κατά τις 
νυχτερινές ώρες.  

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικής υπηρεσιακής ανάγκης ή ιδιαίτερων συνθηκών, το Προσωπικό 
πρέπει να εναλλάσσεται ως προς την παροχή νυκτερινής εργασίας. Η εναλλαγή πρέπει να 
πραγµατοποιείται το πολύ κάθε 10 ηµέρες συνεχούς νυκτερινής εργασίας.  

9.3. Άρθρο Ανελλιπής Εργασία  

1. Το Προσωπικό οφείλει να εργάζεται ανελλιπώς κατά το ωράριο εργασίας, αλλά και πέραν αυτού 
εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν.  

2. Αν κατά τις ηµέρες εργασίας υπάρξει περίπτωση εορτασµού εθνικού ή θρησκευτικού γεγονότος 
πανελλήνιας σηµασίας, µε έγκριση της Διοίκησης µπορεί να διακόπτεται για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα η εργασία του Προσωπικού για να δίδεται σε αυτό η δυνατότητα να συµµετάσχει στις 
εκδηλώσεις που θα οργανώνονται µε την ευκαιρία των γεγονότων αυτών, και η παραπάνω 
συµµετοχή θα θεωρείται σαν εκτέλεση εργασίας. Στην περίπτωση αυτήν, όσοι από το Προσωπικό, 
λόγω της ιδιοµορφίας της προσφερόµενης από αυτούς εργασίας, εργασθούν κανονικά, δεν 
αποκτούν κανένα δικαίωµα ιδιαίτερης αµοιβής για την απασχόλησή τους κατά τη διάρκεια της 
διακοπής ή για παροχή µειωµένης εργασίας κάποια άλλη ηµέρα.  

3. Το διάλειµµα, η µετάβαση προς την εργασία και η επιστροφή απ’ αυτήν δεν θεωρούνται ως 
χρόνος εργασίας.  
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9.4. Άρθρο Ηµέρες ανάπαυσης και γενικής αργίας  

1. Ηµέρες ανάπαυσης είναι οι Κυριακές και τα Σάββατα ή οι ηµέρες της εβδοµάδας που τις 
αντικαθιστούν.  

2. Ηµέρες γενικής αργίας είναι:  
α. Η Πρωτοχρονιά.  

β. Τα Θεοφάνεια.  

γ. Η Καθαρή Δευτέρα.  

δ. Η 25η Μαρτίου. ε. Η Μεγάλη Παρασκευή.  

στ. Το Μεγάλο Σάββατο.  

ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα.  

η. Η Πρωτοµαγιά.  

θ. Του Αγίου Πνεύµατος.  

ι. Της Κοίµησης της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).  

ια. Η 28η Οκτωβρίου.  

ιβ. Τα Χριστούγεννα.  

ιγ. Η επόµενη ηµέρα των Χριστουγέννων.  

9.5. Άρθρο Αναπαύσεις  

1. Ως ηµέρα ανάπαυσης ορίζεται το διάστηµα από 0:00−24:00. Η χορήγηση ανάπαυσης δεν 
επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσµα την απασχόληση του Εργαζόµενου για λιγότερες από 40 ώρες 
ανά εβδοµάδα.  

2. Όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν επιτρέπεται η συνεχόµενη χορήγηση των 
αναπαύσεων που περιλαµβάνονται µέσα στον ηµερολογιακό µήνα.  

3. Προσωπικό που απέχει από την εργασία λόγω θέσης του σε αργία, προσωρινής παύσης, 
ασθένειας, τραυµατισµού κατά τη διάρκεια της εργασίας του και άδειας κάθε είδους, πλην της 
κανονικής, δεν δικαιούται τις αναπαύσεις και τις αργίες που περιλαµβάνονται µέσα στο χρόνο της 
απουσίας του, καθώς θεωρούνται ότι πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο χρόνο της απουσίας του.  

4. Σε περίπτωση αυθαίρετης απουσίας για µια (1) τουλάχιστον ηµέρα, το Προσωπικό δεν δικαιούται 
ισάριθµες της αυθαίρετης απουσίας αναπαύσεις.  

5. Σε περίπτωση επιβολής ποινής προσωρινής παύσης, το Προσωπικό δεν δικαιούται τις 
αναπαύσεις που οφείλονταν πριν την απουσία του και αρχίζει ο υπολογισµός των αναπαύσεων 
από την ηµέρα που αναλαµβάνει εκ νέου εργασία.  

6. Κατά τις αναπαύσεις το Προσωπικό απαλλάσσεται από κάθε εργασία.  
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9.6. Άρθρο Εργασία κατά τις ηµέρες ανάπαυσης ή/και γενικής αργίας  

Το Προσωπικό, όταν καλείται, είναι υποχρεωµένο να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις ηµέρες 
ανάπαυσης, καθώς και κατά τις ηµέρες γενικής αργίας, δικαιούµενο των προσαυξήσεων και 
πρόσθετων παροχών που προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα, εφαρµοστέο νόµο για αυτή τη 
µορφή εργασίας. 

9.7. Άρθρο Διακοπή  

1. Η διακοπή πρέπει να είναι το λιγότερο στη µεν έδρα 12 ώρες, εκτός δε της έδρας 8 ώρες. Σε 
περιπτώσεις καθυστέρησης ή άλλων έκτακτων συµβάντων επιτρέπεται µείωση µόνο στην έδρα και 
µέχρι 10 ώρες µε την προϋπόθεση ότι το Προσωπικό δεν έχει εργαστεί συνέχεια περισσότερες 
από 16 ώρες.  

2. Όταν πρόκειται για εργασία που παρέχεται σε εναλλασσόµενα κάθε ηµέρα ωράρια (βάρδιες) και 
για το σκοπό της εναλλαγής του προσωπικού, επιτρέπεται µια φορά την εβδοµάδα η διακοπή 
µέσα στην έδρα να είναι δέκα (10) ώρες. 

9.8. Άρθρο Άδειες 

3. Οι πάσης φύσεως και µορφής άδειες και όλα τα σχετικά ζητήµατα προβλέπονται και ρυθµίζονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας και κοινές διατάξεις της Εργατικής 
Νοµοθεσίας. 

4. Ειδικώς διευκρινίζεται ότι η ετήσια άδεια αναψυχής πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια του 
ηµερολογιακού έτους στο οποίο αφορά και πάντως προτού λήξει αυτό, δηλαδή στο χρονικό 
διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31 Δεκεµβρίου. 

9.9. Άρθρο Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας κ.λπ.  

Η εργασία του Προσωπικού πρέπει να ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του 
Κανονισµού. Όµως, λόγω της ιδιοµορφίας της παρεχόµενης από το Προσωπικό εργασίας, επιτρέπεται, 
χωρίς την άδεια της αρµόδιας Αρχής, υπέρβαση των µέγιστων χρονικών ορίων εργασίας, των 
ελάχιστων χρονικών ορίων διακοπής και ανάπαυσης κτλ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α. Συγκρούσεων, εκτροχιάσεων, ακραίων καιρικών φαινοµένων και γενικά διακοπών 
συγκοινωνίας.  

β. Καθυστέρησης αµαξοστοιχίας, εφόσον δεν αντικαθίσταται το Προσωπικό που έχει σχέση µε 
την κίνηση, την εξασφάλιση της κυκλοφορίας και την υποδοχή στους Σταθµούς, Μηχανοστάσια 
κ.λπ.  
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γ. Κωλύµατος ή καθυστέρησης του προσωπικού αλλαγής και εφόσον δεν υπάρχει καµία άλλη 
δυνατότητα αντικατάστασης.  

δ. Εξαιρετικής συσσώρευσης εργασίας ή έκτακτης εργασίας, εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης 
εξυπηρέτησης του κοινού, αναπλήρωσης των ωρών που χάθηκαν από τις δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες για τις εκτελούµενες στο ύπαιθρο εργασίες της σιδηροδροµικής γραµµής, εκτέλεσης 
προπαρασκευαστικών ή συµπληρωµατικών εργασιών, οι οποίες λόγω του είδους τους 
εκτελούνται έξω από το καθορισµένο για την κύρια εργασία χρονικό όριο ηµερήσιας εργασίας 

9.10. Άρθρο Αναστολή διατάξεων παρόντος Κεφαλαίου  

Οι διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου µπορούν, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, να ανασταλούν 
συνολικώς ή µερικώς, στις ακόλουθες περιπτώσεις και για το Προσωπικό, το οποίο, λόγω της 
ιδιότητάς του, πρέπει να τις αντιµετωπίσει: 

α. Σε περίπτωση επιστράτευσης ή κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη εκτέλεσης, µε ειδικές 
αµαξοστοιχίες, στρατιωτικών µεταφορών που έχουν σχέση µε την εδαφική ακεραιότητα και την 
ασφάλεια της χώρας, και  

β. Σε περίπτωση µαζικής κένωσης θέσεων Προσωπικού ή γενικευµένης αδυναµίας του 
Προσωπικού να εργαστεί λόγω επιδηµίας ή άλλης ασθένειας.  

9.11. Άρθρο Ανακοίνωση ωραρίου εργασίας  

Στις λειτουργικές µονάδες τοιχοκολλάται πίνακας, στον οποίο φαίνονται οι ώρες εργασίας και τα 
διαλείµµατα, για να λαµβάνει γνώση το Προσωπικό. Στην ίδια θέση τοιχοκολλάται και κάθε 
τροποποίηση. 

10. Κεφάλαιο Ι΄ Διακρίσεις – Παροχές  
10.1. Άρθρο Ηθικές διακρίσεις  

1. Η Διοίκηση δικαιούται να απονέµει ηθική διάκριση σε κάθε Εργαζόµενο που διακρίθηκε λόγω των 
εξαιρετικών πράξεών του ή της διαγωγής του κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Η έννοια της 
εξαιρετικής πράξης, το είδος της ηθικής διάκρισης και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται κατά 
την κρίση της Διοίκησης.  

2. Εξαιρετικές πράξεις ενδεικτικά είναι:  
α. Η µε αυτοθυσία επέµβαση προς αποτροπή κινδύνων που θα µπορούσαν να έχουν 

επιζήµιες συνέπειες στο Προσωπικό και υλικό.  
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β. Η, εκτός συνήθους κύκλου επιθεωρήσεων, ανακάλυψη και έγκαιρη αναφορά σοβαρού 
τεχνικού σφάλµατος επί σιδηροδροµικού ή µη υλικού, από το οποίο θα µπορούσε να προκληθεί 
ατύχηµα.  

γ. Η, πέρα από τα όρια συµβατικών υποχρεώσεων, επαγγελµατική απόδοση, που 
αποδεικνύεται µε εκθέσεις των Προϊσταµένων.  

δ. Η άµεση παράδοση στην Εταιρεία απολεσθέντων αντικειµένων.  

3. Οι ηθικές διακρίσεις ενδεικτικά είναι:  
α. Ευαρέσκεια  

β. Άδεια µε αποδοχές  

4. Η πράξη και οι λόγοι απονοµής της ηθικής διάκρισης ανακοινώνεται σε όλες τις λειτουργικές 
µονάδες.  

5. Οι πιο πάνω εξαιρετικές πράξεις συνεκτιµώνται κατά τις αναθέσεις καθηκόντων και σε κάθε 
περίπτωση διάκρισης που θα έχει σχέση µε την εξέλιξη και σταδιοδροµία του προσωπικού. 

10.2. Άρθρο Εργοδοτικές παροχές  

1. Εκτός του συνολικού συµβατικού µισθού, κάθε άλλη παροχή σε είδος ή σε χρήµα (π.χ. 
ασφαλιστικό πρόγραµµα που καλύπτει ζωή, υγεία, ατυχήµατα, σύνταξη ή και οτιδήποτε άλλο, 
µεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας, παροχή ή επιχορήγηση γευµάτων, δαπάνες 
εκπαίδευσης ή µετεκπαίδευσης, παροχή προµηθειών, bonus, επιδόµατος θέσεως ή οτιδήποτε 
σχετικού, καταβολή αυξηµένων επιδοµάτων, δώρων και αδείας, προσαυξηµένων µε οποιοδήποτε 
τρόπο, ακόµη και µε συνυπολογισµό αναλογίας κάποιας οικειοθελούς παροχής, διάθεση 
αυτοκινήτου, δαπάνες κίνησης ή συµµετοχή στις δαπάνες κίνησης ή στις δαπάνες του 
αυτοκινήτου του Εργαζοµένου, είτε βάσει τιµολογίων είτε µε την καταβολή κατ’ αποκοπή ποσού, 
οδοιπορικά ή έξοδα παραστάσεως, διάθεση κινητού τηλεφώνου ή και τυχόν συµµετοχή στις 
δαπάνες του κινητού τηλεφώνου του Εργαζοµένου ή και του τυχόν διατεθέντος από την Εταιρεία 
στον Εργαζόµενο κινητού τηλεφώνου, κ.ά.), ακόµη κι αν αυτή επαναλαµβάνεται τακτικά και 
µακροχρόνια, είναι οικειοθελής και η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να την 
τροποποιεί ή και να την καταργεί οποτεδήποτε, µονοµερώς και ελευθέρως  

2. Τα ανωτέρω ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς ανάγκη ρητής επανάληψης της άνω 
επιφύλαξης σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση χορήγησης κάποιας παροχής. 

10.3. Άρθρο Στολές και Είδη Ιµατισµού  

1. Η Εταιρεία δικαιούται να απαιτεί από το Προσωπικό να φέρει στολή κατά τη διάρκεια της 
εργασίας του. 

2. Η στολή και τα διάφορα είδη ιµατισµού χορηγούνται από την Εταιρεία προς το προσωπικό του, 
ως χρησιδάνειο. Το Προσωπικό υποχρεούται να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση και να τα 
επιστρέφει στην Εταιρεία όταν ζητηθούν. Η στολή χορηγείται στο Προσωπικό για την καλύτερη 
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εκτέλεση της εργασίας και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, σε καµία δε περίπτωση δεν έχει 
χαρακτήρα αντιπαροχής για την προσφερόµενη εργασία ή όποια έννοια οικονοµικής ενίσχυσης 
του προσωπικού.  

3. Απαγορεύεται η ολική ή µερική παραποίηση της στολής. Το Προσωπικό υποχρεούται να φέρει 
στολή µε όλα τα εξαρτήµατα αυτής και η εµφάνιση αυτής πρέπει να είναι επιµεληµένη.  

4. Η συχνότητα των χορηγήσεων, τα είδη και η ποσότητα του ιµατισµού, η ποιότητα αυτού και γενικά 
κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις διαδικασίες χορηγήσεως ιµατισµού καθορίζονται από τη 
Διοίκηση.  

5. Η χρήση της στολής εκτός υπηρεσίας δεν επιτρέπεται εκτός από τη µετάβαση από και προς τους 
χώρους εργασίας.  

6. Ο καθορισµός των στολών και η διατήρησή τους σε καλή κατάσταση γίνεται µε ευθύνη του 
Προσωπικού. 

11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ Καθήκοντα – Απαγορεύσεις – Αστική Ευθύνη  
11.1. Άρθρο Καθήκοντα – Απαγορεύσεις  

1. Το Προσωπικό οφείλει ιδίως:  
α. Να τηρεί τον Κανονισµό και τους κάθε φύσεως κανονισµούς, των οποίων άγνοια δεν 
µπορεί να επικαλείται, καθώς και τις οδηγίες, εγκυκλίους και εντολές της Διοίκησης.  

β. Να εκτελεί µε επιµέλεια την εργασία που του ανατίθεται και να προάγει και να προασπίζει 
τα συµφέροντα της Εταιρείας, υπηρετώντας ευσυνείδητα αυτά. 

γ. Να διαφυλάσσει το επαγγελµατικό απόρρητο και να τηρεί απόλυτη εχεµύθεια για όλες τις 
υποθέσεις που σχετίζονται µε την εργασία και ως προς οτιδήποτε αφορά την άσκηση των 
καθηκόντων του και γενικά οτιδήποτε περιέρχεται σε γνώση του κατά την άσκηση ή επ` 
αφορµή της άσκησης των καθηκόντων του, τόσο κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του, όσο 
και µετά την αποχώρησή του.  

δ. Να προσέρχεται εµπρόθεσµα στον τόπο εργασίας για την έγκαιρη έναρξη της εργασίας και 
να τηρεί πιστά το εκάστοτε εφαρµοζόµενο ωράριο εργασίας.  

ε. Να µην αποµακρύνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας του χωρίς άδεια του αρµόδιου 
Προϊστάµενου ή άλλου εξουσιοδοτηµένου προς τούτο εταιρικού οργάνου.  

στ. Να συµπεριφέρεται ευγενικά και πρόθυµα προς εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων µε 
την Εταιρεία και ιδιαίτερα στο επιβατικό κοινό και να επιδεικνύει πνεύµα συνεργασίας µε 
τους συναδέλφους του.  

ζ. Να υπερασπίζεται και να διαφυλάσσει την κανονική λειτουργία της Εταιρείας, ώστε να µη 
βλάπτει τα συµφέροντά της, να εκτελεί την εργασία του σεβόµενος τα περιουσιακά στοιχεία 
της Εταιρείας, των οποίων του έχει ανατεθεί η χρήση, η λειτουργία ή η φύλαξη.  
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η. Να αναγγέλλει αρµοδίως και χωρίς καθυστέρηση κάθε γεγονός ή ενέργεια που υποπίπτει 
στην αντίληψή του, το οποίο θα µπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο στο Προσωπικό, το κοινό ή 
την Εταιρεία.  

θ. Να µην προσπαθεί να εξασφαλίσει, εκµεταλλευόµενος άµεσα ή έµµεσα την ιδιότητά του ως 
Εργαζοµένου ή της θέσης του στην Εταιρεία, πλεονεκτήµατα ή άλλες ωφέλειες, είτε γι’ αυτόν 
είτε για τρίτα πρόσωπα.  

ι. Να αποφεύγει κάθε πράξη ή δραστηριότητα, που οδηγεί σε χρήση µέσων, υποδοµών, 
δεδοµένων, προσβάσεων ή ανθρώπινου δυναµικού της Εταιρείας, για ίδιον όφελος ή 
συνδεοµένων µε αυτόν τρίτων προσώπων, ή που επηρεάζει προς όφελος του ιδίου ή προς 
όφελος τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου τις εν γένει υπηρεσιακές διαδικασίες της 
Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, συνάψεις συµβάσεων, χορηγήσεων ή προµηθειών.  

ια. Να αποφεύγει κάθε είδους διακρίσεις, προσβλητικούς χαρακτηρισµούς ή παρενοχλήσεις.  

Ιβ. Να απέχει από κάθε ενέργεια που θα δηµιουργούσε, ή θα µπορούσε να ερµηνευθεί ότι 
δηµιουργεί, δεσµεύσεις έναντι τρίτων σε βάρος των συµφερόντων της Εταιρείας.  

ιγ. Να διατηρεί µε επιµέλεια και σε καλή κατάσταση κάθε είδος που του παρέχεται από την 
Εταιρεία στα πλαίσια της εκτέλεσης της εργασίας του.  

ιδ. Να τηρεί τους όρους που επιβάλλει η υγιεινή και η ασφάλεια της Εταιρείας, να αναφέρει 
αρµοδίως κάθε δυσλειτουργία ή µηχανική βλάβη που παρουσιάζεται στις µηχανές, στον 
εξοπλισµό, τις εγκαταστάσεις κλπ., προκειµένου να διευθετείται η άµεση διόρθωσή τους.  

ιε. Να γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρεία κάθε µεταβολή της οικογενειακής κατάστασης 
π.χ. γάµο, διάζευξη, γέννηση τέκνου, γάµο του τέκνου κ.λπ. το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) 
ηµέρες από την πραγµατοποίηση του γεγονότος. 

ιστ. Να γνωστοποιεί αµέσως και εγγράφως στην Εταιρεία κάθε αλλαγή της διευθύνσεως της 
κατοικίας του και τον αριθµό τηλεφώνου. 

ιζ. Να αναφέρει στην Εταιρεία εγγράφως, αµέσως µόλις περιέλθει σε γνώση του, ότι εκκρεµεί 
εναντίον του ποινική δίκη ή ότι του επιβλήθηκε ποινή.  

ιη. Αν προσφύγει ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αδικήµατα που σχετίζονται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε την εργασία, να το ανακοινώσει αµέσως στην Εταιρεία.  

ιθ. Να αναφέρεται ιεραρχικά, µέσω του άµεσα Προϊσταµένου του, υποβάλλοντας σε αυτόν 
κάθε αίτηση, αναφορά ή παράπονο για κάθε θέµα. Εάν παρέλθει χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο από έναν µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής της αναφοράς και ο 
ενδιαφερόµενος δεν λάβει απάντηση, δικαιούται να απευθυνθεί απευθείας στη Διοίκηση.  

κ. Να εκτελεί χωρίς αντίρρηση και µε ακρίβεια τις εντολές των Προϊσταµένων του. Την 
υποχρέωση αυτήν την έχει το Προσωπικό, και όταν ακόµα νοµίζει ότι οι εντολές που του 
δόθηκαν είναι αντίθετες προς διατάξεις ή δεν συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των υπηρεσιακών 
του καθηκόντων. Σε αυτήν την περίπτωση θα εκτελέσει τη εντολή και αµέσως µετά οφείλει να 
αναφέρει ιεραρχικά εγγράφως την παράβαση. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η µη συµµόρφωση 
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σε εντολή, µόνον αν από την εκτέλεση αυτής θα ήταν δυνατόν να τεθούν σε άµεσο και 
σοβαρό κίνδυνο η ασφάλεια κυκλοφορίας αµαξοστοιχιών και εγκαταστάσεων, πρόσωπα ή 
πράγµατα και εφόσον δεν υπάρχει χρόνος να γίνει αναφορά για λήψη νεότερης εντολής στην 
αµέσως ανώτερη Προϊσταµένη Λειτουργική Μονάδα. Στην περίπτωση αυτήν είναι 
υποχρεωτικό να αναφερθούν γραπτά και χωρίς καµία καθυστέρηση οι λόγοι της µη εκτέλεσης 
της εντολής. Η αναφορά υποβάλλεται ιεραρχικά. Ακολουθεί υποχρεωτικά έρευνα και, αν 
τελικά αποδειχθεί τεκµηριωµένη η αναφορά, στοιχειοθετείται βαρύ πειθαρχικό αδίκηµα αυτού 
που έδωσε την εντολή.  

κα. Αν έχει αντίθετη γνώµη σε εντελλόµενη υπηρεσιακή ενέργεια, η οποία χρειάζεται την 
προσυπογραφή του ή τη θεώρησή του, να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του ή στο 
σχέδιο του εγγράφου ή σε ιδιαίτερη αναφορά του. Η απλή παράλειψη επιβαλλόµενης 
προσυπογραφής ή θεώρησης κάποιας ενέργειας δεν απαλλάσσει τον µην υπογράψαντα από 
την ευθύνη για την ενέργεια αυτήν.  

κβ. Όποτε βρεθεί σε αναπόφευκτη και επείγουσα ανάγκη να λάβει µε προσωπική του ευθύνη 
µέτρα αντίθετα στις υπηρεσιακές διατάξεις, οφείλει γι` αυτό να ενηµερώσει µε έγγραφη 
αναφορά του χωρίς καµία καθυστέρηση τον άµεσο Προϊστάµενό του, στην οποία να 
δικαιολογεί τη συγκεκριµένη ενέργειά του.  

2. Απαγορεύεται σε κάθε Εργαζόµενο ιδίως:  
α. Η απασχόληση κατά τις ώρες εργασίας σε προσωπικές ή ξένες προς την εργασία 
ασχολίες.  
β. Κάθε απασχόληση ή συµµετοχή, µε ή χωρίς αµοιβή, σε οµοειδείς ή ανταγωνιστικές προς 
την Εταιρεία επιχειρήσεις, ή/και σε κάθε δραστηριότητα ανταγωνιστική.  
γ. Απαγορεύεται η απασχόληση υφισταµένων από ιεραρχικά ανώτερο σε εργασίες ξένες προς 
την εργασία κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή και µετά από αυτό. 
δ. Ο δανεισµός χρηµάτων από υφισταµένους.  

ε. Να δέχεται δώρα ή να εξασφαλίζει άµεσα ή έµµεσα υπέρ αυτού ή των οικείων του 
ωφελήµατα κάθε φύσεως από την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.  

στ. Να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία για υποθέσεις της Εταιρείας, χωρίς προηγούµενη 
ενηµέρωση και έγκριση από τα αρµόδια όργανά της.  

3. Εάν και στο µέτρο που η εκάστοτε πολιτική της Εταιρείας επιτρέπει την πρόσληψη συγγενών, ο 
Εργαζόµενος δεν δικαιούται, ούτε ατοµικά λόγω θέσεως, ούτε µετέχοντας σε αρµόδια συλλογικά 
όργανα:  

α. Να συµµετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εξέταση, επίλυση, ή απόφαση επί ζητήµατος ή 
υποθέσεως για το οποίο ο ίδιος ή συγγενής του, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι τρίτου 
βαθµού, έχουν προφανές συµφέρον.  
β. Να συµµετέχει στο ίδιο υπηρεσιακό συλλογικό όργανο µε συγγενή του εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας µέχρι τρίτου βαθµού.  
γ. Να τελεί σε σχέση υφισταµένου – προϊσταµένου µε συγγενή του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας 
µέχρι τρίτου βαθµού. Η παράβαση της διάταξης αυτής αποτελείται λόγο ακυρότητας της 
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σχετικής απόφασης συλλογικών οργάνων, εάν η σχέση που αποσιωπήθηκε επέδρασε 
ουσιωδώς στη διαµόρφωση της απόφασης αυτής. 

4. Επιπλέον των προαναφερθέντων, ο Προϊστάµενος οφείλει ιδίως:  
α. Να τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις υποχρεώσεις του ως Εργαζοµένου.  
β. Να κατατοπίζει, εκπαιδεύει, αναπτύσσει και καθοδηγεί τους υφισταµένους του στο 
αντικείµενο της εργασίας τους και για κάθε γενικό θέµα που έχει σχέση µε την εργασία.  
γ. Να µεριµνά ώστε οι υφιστάµενοί του να λαµβάνουν γνώση των εντολών, οδηγιών, 
αποφάσεων και εγκυκλίων της Εταιρείας.  
δ. Να ασκεί τα διοικητικά του καθήκοντα µε σεβασµό της προσωπικότητας των υφισταµένων 
και των συνεργατών του.  
ε. Να µεριµνά για τον έγκαιρο ορισµό και προετοιµασία των αναπληρωτών του στα 
καθήκοντά του, εφόσον προβλέπονται.  
στ. Να µεριµνά για τη δίκαιη και έγκαιρη διευθέτηση παραπόνων και προβληµάτων των 
υφισταµένων του.  
ζ. Να δείχνει την πρέπουσα κατανόηση και ευαισθησία σε ανθρώπινα προβλήµατα των 
υφισταµένων και των συνεργατών του.  
η. Να µεριµνά ώστε οι υφιστάµενοί του να τηρούν πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
θ. Να αξιολογεί αντικειµενικά τους υφισταµένους του.  
ι. Να εφαρµόζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης 

11.2. Άρθρο Καταλογισµοί  

1. Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη απέναντι των τρίτων για υλικές ζηµιές, σωµατικές βλάβες 
και χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, που προξενήθηκαν σε αυτούς από 
παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις του Προσωπικού κατά την εκτέλεση της εργασίας. Το 
Προσωπικό καµία αστική ευθύνη δεν έχει έναντι τρίτων, αλλά µόνο έναντι της Εταιρείας.  

2. Υλικές ζηµίες, που προκαλούνται σε βάρος της Εταιρείας από υπαίτια πράξη ή παράλειψη του 
Προσωπικού, των οποίων το ποσό δεν είναι ανώτερο των δίµηνων αποδοχών του υπαιτίου, είναι 
δυνατόν να καταλογίζονται σε αυτόν, είτε στο σύνολο είτε σε τµήµα τους, άσχετα µε την κίνηση 
πειθαρχικής ή ποινικής δίωξής του.  

3. Ο καταλογισµός της ζηµίας και ο καθορισµός του ποσοστού αυτής που καταλογίζεται γίνονται µε 
βάση το βαθµό της υπαιτιότητας του Εργαζοµένου και των συνθηκών που µεσολάβησαν.  

4. Αρµοδιότητα καταλογισµού έχουν ο Διευθύνων Σύµβουλος για όλο το Προσωπικό, οι Γενικοί 
Διευθυντές για το Προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων που προΐστανται και οι Διευθυντές για το 
Προσωπικό των Διευθύνσεων που προΐστανται.  

5. Αυτός, στον οποίο καταλογίστηκε η ζηµία έχει δικαίωµα, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, να ζητήσει γραπτή αίτησή του την 
αναθεώρησή της από το Διευθύνοντα Σύµβουλο, προσκοµίζοντας και κάθε χρήσιµο για την 
προκείµενη περίπτωση στοιχείο. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά µέσω του οργάνου που 
εξέδωσε την απόφαση καταλογισµού.  
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6. Η απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου επί της αίτησης αναθεώρησης πρέπει να εκδοθεί το 
αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αίτησης, διαφορετικά θεωρείται ότι η 
αίτηση έγινε σιωπηρά αποδεκτή.  

7. Το ποσό που καταλογίσθηκε µε τελεσίδικη απόφαση παρακρατείται τµηµατικά σε µηνιαίες δόσεις, 
καθεµία από τις οποίες δεν µπορεί να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) των µηνιαίων αποδοχών του 
Εργαζοµένου.  

8. Το δικαίωµα για καταλογισµό δεν µπορεί να ασκηθεί µετά την παρέλευση ενός έτους, το οποίο 
αρχίζει, στη µεν περίπτωση άµεσης ζηµίας της Εταιρείας από τότε που διαπιστώθηκε, στη δε 
περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης σε τρίτους, από τότε που την κατέβαλε η Εταιρεία. 

11.3. Άρθρο Αχρεώστητες καταβολές  

1. Αποδοχές που καταβλήθηκαν στο προσωπικό από την Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να 
οφείλονται παρακρατούνται από τη µισθοδοσία επόµενων µηνών.  

2. Η παρακράτηση γίνεται σε µηνιαίες δόσεις, που η καθεµία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το 
1/10 των αποδοχών του µήνα.  

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται ανάλογα και σε οποιαδήποτε άλλη 
αχρεώστητη καταβολή.  

4. Σε περίπτωση που Εργαζόµενος συµµετείχε µε πράξη ή παράλειψή του στην αχρεώστητη 
καταβολή, στον ίδιο, η παρακράτηση γίνεται εφάπαξ και, εφόσον δεν επαρκεί το ποσό, η 
παρακράτηση γίνεται τους αµέσως επόµενους µήνες, ενώ παράλληλα υπέχει και πειθαρχικές 
ευθύνες 

12. Κεφάλαιο ΙΒ΄ - Λύση εργασιακής σχέσης  
12.1. Άρθρο Απόλυση  

Ανεξαρτήτως των λοιπών λόγων λύσης της εργασιακής σύµβασης, που προβλέπονται από την 
εργατική νοµοθεσία και όλοι ισχύουν, η σύµβαση εργασίας λύεται και µε µονοµερή καταγγελία από 
µέρους της Εταιρείας (απόλυση). Όµως, Εργαζόµενος µπορεί να απολυθεί µόνο για τους παρακάτω 
λόγους:  

α. Για λόγους που αφορούν στο πρόσωπό του, ιδίως για επαγγελµατική ανεπάρκεια.  

β. Για οικονοµικοτεχνικούς λόγους.  

γ. Λόγω ορίου ηλικίας   
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12.2. Άρθρο Ρυθµίσεις απόλυσης για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του 
Εργαζοµένου  

1. Ανεξαρτήτως των όποιων απαιτήσεων του νόµου που όλες ισχύουν, για την εγκυρότητα της 
απόλυσης για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του Εργαζοµένου, απαιτείται να συντρέχουν 
σωρευτικώς και οι εξής προϋποθέσεις:  

α. Η καταγγελία να αποτελεί έσχατο µέσο, δηλαδή ο λόγος απόλυσης να συνίσταται σε 
γεγονός τέτοιο ή/και σε σειρά γεγονότων τέτοια που κατ’ αντικειµενική κρίση και δεδοµένων 
και όσων θα έχουν προηγηθεί (π.χ. συστάσεις, προειδοποιήσεις, αξιολογήσεις, µετάθεση κτλ, 
κατά περίπτωση και ανάλογα µε την κάθε περίπτωση) να µην µπορεί καλοπίστως και 
ευλόγως να απαιτηθεί από το µέσο καλόπιστο εργοδότη η εξακολούθηση της σχέσης 
εργασίας.  

β. Η καταγγελία να είναι αιτιώδης (όχι κατ’ ανάγκη αιτιολογηµένη στο έγγραφό της).  

2. Αν και για το κύρος της απόλυσης δεν απαιτείται σπουδαίος λόγος, σε κάθε περίπτωση σπουδαίο 
λόγο απόλυσης αποτελούν ιδίως τα εξής:  

α. Αντιπειθαρχική συµπεριφορά προς τον Προϊστάµενο, εξαιρετικά βαριάς µορφής.  
β. Άρνηση εκτέλεσης εντολής, από την οποία προκλήθηκε µεγάλη ζηµία στην Εταιρεία ή 
σωµατική βλάβη σε πρόσωπο.  
γ. Συµµετοχή σε κέρδος που εξαρτάται από τη διεξαγωγή της υπηρεσίας, έστω και χωρίς 
παράβαση Κανονισµών.  
δ. Αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας πέραν των δεκαπέντε (15) ηµερών.  
ε. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση µετάβασης στη νέα θέση, σε περίπτωση µετάθεσης, πέραν 
των δεκαπέντε (15) ηµερών.  
στ. Αυθαίρετη απουσία από την Υπηρεσία πέραν των δεκαπέντε (15) ηµερών.  
ζ. Αυτόβουλη εγκατάλειψη θέσης που έχει σχέση µε την ασφάλεια της κυκλοφορίας 
αµαξοστοιχιών και εγκαταστάσεων. 
 η. Πράξεις κατάχρησης, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, εκβίασης, απιστίας 
και ψευδοµαρτυρίας, ανεξάρτητα από το αν ασκήθηκε ποινική δίωξη.  
θ. Βαριά αµέλεια στην εκτέλεση της εργασίας ή του καθήκοντος, ή παράβαση Κανονισµών ή 
εντολών, από την οποία προκλήθηκε µεγάλη ζηµία στην Εταιρεία ή σωµατικές βλάβες σε 
πρόσωπα.  
ι. Κατάχρηση εµπιστευµένης εξουσίας.  
ια. Από πρόθεση παράβαση νόµων, κανονισµών ή εντολών που έχουν σχέση µε την 
ασφάλεια της κυκλοφορίας αµαξοστοιχιών και εγκαταστάσεων, η οποία προκάλεσε, ή 
µπορούσε να προκαλέσει, µεγάλη ζηµία στην Εταιρεία ή σωµατική βλάβη σε πρόσωπο.  

12.3. Άρθρο Ρυθµίσεις απόλυσης για λόγους οικονοµικοτεχνικούς 

1. Σε περίπτωση κατάργησης θέσης ή µείωσης του αριθµού αυτών κτλ, για το Προσωπικό που 
πλεονάζει από την αιτία αυτήν εφαρµόζονται τα εξής:  
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α. Οι νεότεροι στη βαθµίδα, στην οποία έγινε η κατάργηση ή µείωση, θεωρούνται ότι 
κατέχουν ισάριθµες θέσεις της αµέσως κατώτερης βαθµίδας. Οι νεότεροι, που πλεονάζουν 
στη βαθµίδα αυτή, θεωρούνται ότι κατέχουν ισάριθµες θέσεις της αµέσως κατώτερης 
βαθµίδας κ.ο.κ., µέχρι της εισαγωγικής βαθµίδας. Οι πλεονάζοντες στην εισαγωγική βαθµίδα 
του Κλάδου µεταφέρονται στην εισαγωγική βαθµίδα άλλων Κλάδων, µε σειρά που αρχίζει 
από τους αρχαιότερους στη βαθµίδα. 
β. Από τους κατέχοντες τη βαθµίδα των θέσεων που καταργούνται ή µειώνονται απολύονται 
οι συµπληρώνοντες, µέσα σε µια διετία από την κατάργηση ή µείωση των θέσεων 
τριακονταπενταετή πραγµατική και συντάξιµη υπηρεσία. Αν αυτοί είναι περισσότεροι από 
όσους πρέπει να απολυθούν, απολύονται κατά σειρά και κατά περίπτωση οι έχοντες το 
µεγαλύτερο χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας ή οι µεγαλύτεροι στην ηλικία.  
γ. Αν παρά τη διαδοχική εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και µε τη σειρά που κατατάσσεται 
το Προσωπικό, εξακολουθεί να πλεονάζει, απολύεται ανάλογος αριθµός Προσωπικού της 
εισαγωγικής βαθµίδας του Κλάδου, µε σειρά που αρχίζει από τους δόκιµους ή 
µαθητευόµενους.  

2. Όσοι δεν αποδέχονται τη µεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης, σε εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, απολύονται λόγω κατάργησης θέσεως. 

12.4. Άρθρο Ρυθµίσεις απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας 

Ο Εργαζόµενος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού έβδοµου 
(67ου) έτους της ηλικίας του.  

13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ Πειθαρχικός Έλεγχος 
Υποκεφάλαιο 1ο: Πειθαρχικά αδικήµατα και ποινές  

13.1. Άρθρο Πειθαρχικά αδικήµατα  

1. Πειθαρχικό αδίκηµα αποτελεί κάθε υπαίτια παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος που µπορεί 
να καταλογιστεί.  

2. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις του Προσωπικού, εντός και εκτός 
της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τις κείµενες διατάξεις, εγκυκλίους, οδηγίες, 
ανακοινώσεις και κανονισµούς, συµπεριλαµβανοµένου του Κανονισµού.  

13.2. Άρθρο  Πειθαρχικές ποινές  

Οι πειθαρχικές ποινές είναι οι εξής:  

α. Έγγραφη επίπληξη.  
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β. Πρόστιµο ενός τετάρτου (1/4) των ηµερήσιων τακτικών αποδοχών, επιβαλλόµενο για µια (1) 
µέχρι τριάντα (30) ηµέρες.  

γ. Προσωρινή παύση από δέκα (10) ηµέρες µέχρι τέσσερις (4) µήνες.  

13.3. Άρθρο Περιορισµός προστίµου  

Το ποσό που παρακρατείται από τις αποδοχές κάποιου Εργαζοµένου για την είσπραξη προστίµων δεν 
επιτρέπεται να υπερβεί το ένα όγδοο (1/8) των τακτικών µηνιαίων αποδοχών του. Αν το πρόστιµο είναι 
µεγαλύτερο, το επιπλέον ποσό παρακρατείται, µε τον πιο πάνω περιορισµό, από τις αποδοχές του 
επόµενου µήνα ή των επόµενων µηνών.  

13.4. Άρθρο Συνέπειες προσωρινής παύσης  

1. Ο Εργαζόµενος, που εκτίει ποινή προσωρινής παύσης, δεν δικαιούται να εργαστεί και στερείται 
του συνόλου των τακτικών αποδοχών του.  

2. Κατ’ εξαίρεση, µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφασή του, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δικαιούται να 
αποφασίσει, ανάλογα µε τη φύση του αδικήµατος, την καταβολή µέρους των αποδοχών, που σε 
καµία περίπτωση δεν µπορεί να ξεπεράσει το µισό (1/2) αυτών.  

3. Απαγορεύεται απόλυτα η καταβολή οποιουδήποτε ποσού αποδοχών στις περιπτώσεις που η 
ποινή της προσωρινής παύσης επιβλήθηκε για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα:  
α. Δωροδοκία ή δωροληψία για χάρη πράξεως ή παραλείψεως που αφορά την Υπηρεσία και 
έγινε ή πρόκειται να γίνει, έστω και χωρίς παράβαση Κανονισµών.  

β. Συµµετοχή σε κέρδος που εξαρτάται από τη διεξαγωγή της υπηρεσίας, έστω και χωρίς 
παράβαση Κανονισµών.  

γ. Αυτόβουλη εγκατάλειψη θέσης που έχει σχέση µε την ασφάλεια της κυκλοφορίας, από την 
οποία προκλήθηκε ή ήταν δυνατό να προκληθεί ανωµαλία στην Υπηρεσία.  

δ. Πράξεις κατάχρησης, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, εκβίασης, απιστίας και 
ψευδοµαρτυρίας, ανεξάρτητα από ποινική δίωξη.  

13.5. Άρθρο  Αδικήµατα που τιµωρούνται µε έγγραφη επίπληξη  

Με την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης τιµωρούνται ιδίως τα εξής πειθαρχικά αδικήµατα:  

α. Καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία ή πρόωρη αποχώρηση, από την οποία δεν 
προκλήθηκε υπηρεσιακή ανωµαλία ή ζηµία στην Εταιρεία.  

β. Συµπεριφορά που δεν συµβιβάζεται µε την υπαλληλική ή συναδελφική ιδιότητα προς 
οιονδήποτε συνάδελφο, µη σοβαρής µορφής.  

  146



γ. Αµέλεια, όχι βαριά, στην εκτέλεση της εργασίας ή του καθήκοντος, από την οποία δεν 
προκλήθηκε, ούτε ήταν δυνατό να προκληθεί, καµία υπηρεσιακή ανωµαλία ή ζηµία στην 
Εταιρεία.  

δ. Εκτέλεση εργασίας χωρίς τη στολή ή τα άλλα εφόδια που προβλέπονται από το σχετικό 
Κανονισµό και εφόσον έχουν δοθεί στο Προσωπικό τα εφόδια αυτά. 

13.6. Άρθρο Αδικήµατα που τιµωρούνται µε πρόστιµο µέχρι 15/4 επί των τακτικών 
ηµερήσιων αποδοχών  

Με την πειθαρχική ποινή του προστίµου από ένα (1) µέχρι δεκαπέντε τέταρτα (15/4) των τακτικών 
ηµερήσιων αποδοχών τιµωρούνται ιδίως τα εξής πειθαρχικά αδικήµατα:  

α. Καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία ή πρόωρη αποχώρηση, από την οποία 
προκλήθηκε υπηρεσιακή ανωµαλία ή ζηµία στην Εταιρεία.  

β. Συµπεριφορά που δεν συµβιβάζεται µε την υπαλληλική ή συναδελφική ιδιότητα προς 
οιονδήποτε συνάδελφο, σοβαρής µορφής.  

γ. Ανάρµοστη συµπεριφορά προς τρίτους κατά την εκτέλεση της εργασίας, µη σοβαρής µορφής.  

δ. Αµέλεια στην εκπαίδευση.  

ε. Αµέλεια, όχι βαριά, στην εκτέλεση της εργασίας ή του καθήκοντος, από την οποία 
προκλήθηκε, ή ήταν δυνατό να προκληθεί, µη σοβαρή υπηρεσιακή ανωµαλία ή µικρή ζηµία 
στην Εταιρεία.  

στ. Αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας επί µια (1) ηµέρα.  

ζ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση µετάβασης στη νέα θέση, σε περίπτωση µετάθεσης, επί µία (1) 
ηµέρα.  

η. Αυθαίρετη απουσία από την εργασία επί µια (1) ηµέρα.  

13.7. Άρθρο Αδικήµατα που τιµωρούνται µε πρόστιµο από 16/4 µέχρι 30/4 επί των 
τακτικών ηµερήσιων αποδοχών  

Με την πειθαρχική ποινή του προστίµου από δέκα έξι (16) µέχρι τριάντα τέταρτα (30/4) των τακτικών 
ηµερήσιων αποδοχών τιµωρούνται ιδίως τα εξής πειθαρχικά αδικήµατα:  

α. Ανάρµοστη συµπεριφορά προς τρίτους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, βαριάς µορφής.  

β. Αναξιοπρεπής συµπεριφορά.  

γ. Αυτόβουλη εγκατάλειψη θέσης που δεν έχει άµεση σχέση µε την ασφάλεια της κυκλοφορίας.  

δ. Παρέµβαση υπέρ ή κατά τρίτου, χωρίς αρµοδιότητα.  

ε. Άρνηση παραλαβής υπηρεσιακού εγγράφου ή λήψης γνώση αυτού, µε υπογραφή.  
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στ. Αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας επί δύο (2) µέχρι τρεις (3) ηµέρες.  

ζ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση µετάβασης στη νέα θέση, σε περίπτωση µετάθεσης, επί δύο (2) 
µέχρι τρεις (3) ηµέρες.  

η. Αυθαίρετη απουσία από την εργασία επί δύο (2) µέχρι τρεις (3) ηµέρες 

13.8. Άρθρο Αδικήµατα που τιµωρούνται µε προσωρινή παύση από δέκα (10) µέχρι 
και εξήντα (60) ηµέρες  

Με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από δέκα (10) µέχρι και εξήντα (60) ηµέρες 
τιµωρούνται ιδίως τα εξής πειθαρχικά αδικήµατα:  

α. Αντιπειθαρχική συµπεριφορά προς τον Προϊστάµενο, µη σοβαρής µορφής.  

β. Συµπεριφορά που δεν συµβιβάζεται µε την υπαλληλική ή συναδελφική ιδιότητα, προς 
οποιονδήποτε συνάδελφο.  

γ. Συµπεριφορά στην εργασιακή ζωή που θίγει σοβαρά την υπαλληλική αξιοπρέπεια.  

δ. Γνωστοποίηση γεγονότων ή πληροφοριών που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της εργασίας.  

ε. Αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας επί τέσσερις (4) ηµέρες µέχρι οκτώ (8) 
ηµέρες.  

στ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση µετάβασης στη νέα θέση, σε περίπτωση µετάθεσης, επί 
τέσσερις (4) µέχρι οκτώ (8) ηµέρες.  

ζ. Αυθαίρετη απουσία από την εργασία επί τέσσερις (4) ηµέρες µέχρι οκτώ (8) ηµέρες.  

η. Βαριά αµέλεια στην εκτέλεση της εργασίας ή του καθήκοντος, ή παράβαση Κανονισµών ή 
εντολών, από την οποία προκλήθηκε, ή ήταν δυνατό να προκληθεί, µικρή ζηµία στην Εταιρεία ή 
σε τρίτο.  

θ. Χρησιµοποίηση τρίτων προσώπων για απόκτηση εύνοιας ή για πρόκληση ή µαταίωση 
εντολής της Εταιρείας.  

ι. Μέθη σε ώρα υπηρεσίας Εργαζοµένου που δεν έχει άµεση σχέση µε την ασφάλεια της 
κυκλοφορίας. ια. Ψευδής επίκληση ασθένειας.  

ια. Ψευδής επίκληση ασθένειας. 

13.9. Άρθρο Αδικήµατα που τιµωρούνται µε προσωρινή παύση από εξήντα µία (61) 
ηµέρες µέχρι και τέσσερις (4) µήνες  

Με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από εξήντα µία (61) ηµέρες µέχρι και τέσσερις (4) 
µήνες τιµωρούνται ιδίως τα εξής πειθαρχικά αδικήµατα:  
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α. Αντιπειθαρχική συµπεριφορά προς τον Προϊστάµενο, σοβαρής µορφής.  

β. Αντικανονική συµπεριφορά βαριάς µορφής έναντι ανωτέρων.  

γ. Άρνηση εκτέλεσης εντολής, είτε χωρίς συνέπειες, είτε από την οποία προκλήθηκε, ή 
µπορούσε να προκληθεί, µικρή ζηµία στην Εταιρεία ή σε τρίτο.  

δ. Δωροδοκία ή δωροληψία για πράξη ή παράλειψη που έγινε ή πρόκειται να γίνει, η οποία 
αφορά στην εργασία.  

ε. Αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας επί εννέα (9) µέχρι δεκαπέντε (15) ηµέρες.  

στ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση µετάβασης στη νέα θέση, σε περίπτωση µετάθεσης, επί εννέα 
(9) µέχρι δεκαπέντε (15) ηµέρες.  

ζ. Αυθαίρετη απουσία από την εργασία επί εννέα (9) µέχρι δεκαπέντε (15) ηµέρες.  

η. Προφορική ή γραπτή αναφορά ή κατάθεση σε διοικητικές ανακρίσεις ψευδών γεγονότων.  

θ. Από πρόθεση παράβαση Κανονισµών ή εντολών, από την οποία προκλήθηκε, ή ήταν δυνατό 
να προκληθεί, µικρή ζηµία στην Εταιρεία ή σε τρίτο.  

ι. Αµέλεια στην εκτέλεση της εργασίας ή του καθήκοντος, ή παράβαση Κανονισµών ή εντολών, 
από την οποία προκλήθηκε, ή ήταν δυνατό να προκληθεί, σοβαρή ζηµία στην Εταιρεία ή σε 
τρίτο.  

ια. Μη αντικειµενική έκθεση του Προϊσταµένου για το Προσωπικό που υπάγεται σε αυτόν. 

ιβ. Άρνηση µαρτυρίας ή παροχής σαφών και κατηγορηµατικών πληροφοριών σε υπόθεση που 
έχει σχέση µε την εργασία ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.  

13.10.Άρθρο Σχέση πειθαρχικού ελέγχου και απόλυσης  

Η απόλυση δεν αποτελεί πειθαρχική ποινή και είναι ανεξάρτητη προς την πειθαρχική διαδικασία (η 
προσφυγή στην οποία δεν αποτελεί προαπαιτούµενο ή προϋπόθεση του κύρους της απόλυσης), διότι 
µε την απόλυση αποµακρύνεται ο Εργαζόµενος, η εξακολούθηση της εργασιακής σχέσης του οποίου 
δεν µπορεί καλοπίστως και ευλόγως να απαιτηθεί από το µέσο καλόπιστο εργοδότη, ενώ µε την 
πειθαρχική διαδικασία επιδιώκεται ιδίως ο συνετισµός του Εργαζοµένου, ακριβώς επειδή η 
εξακολούθηση της εργασιακής του σχέσης µπορεί καλοπίστως και ευλόγως να απαιτηθεί από το µέσο 
καλόπιστο εργοδότη.  

13.11.Άρθρο Επιβαρυντικές περιπτώσεις – Ελαφρυντικά στοιχεία  

1. Η συστηµατική ή κατ’ εξακολούθηση διάπραξη αδικήµατος θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωση 
για την επιµέτρηση της ποινής.  
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2. Η διάπραξη του ίδιου αδικήµατος ή συγγενούς ή ανάλογου ή παρόµοιου µε αδίκηµα για το οποίο 
έχει ήδη τιµωρηθεί ο υπαίτιος (υποτροπή), θεωρείται ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση για 
την επιµέτρηση της ποινής.  

3. Η υποτροπή είναι δυνατόν να επισύρει την ποινή του αµέσως επόµενου άρθρου από εκείνο που 
προβλέπει το πειθαρχικό αδίκηµα, στην περίπτωση που για το προηγούµενο παράπτωµα 
επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή που προβλέπεται από το οικείο άρθρο. Κατά την ίδια διαδικασία 
είναι δυνατόν να επιβληθεί ποινή του µεθεπόµενου άρθρου κ.ο.κ..  

4. Η υποτροπή δεν έχει τις συνέπειες των δύο προηγούµενων παραγράφων, αν από την 
κοινοποίηση της απόφασης που επέβαλε την ποινή µέχρι τη διάπραξη του νέου αδικήµατος 
πέρασε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών.  

5. Το αρµόδιο για την κρίση του αδικήµατος όργανο, αν διαπιστώσει την ύπαρξη ειδικών 
ελαφρυντικών στοιχείων, δύναται, αντί της ποινής του άρθρου που τυχόν προβλέπει το αδίκηµα, 
να επιβάλει ποινή του αµέσως προηγούµενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, τα ειδικά 
ελαφρυντικά στοιχεία πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται ρητά στη σχετική απόφαση επιβολής 
ποινής.  

Υποκεφάλαιο 2ο: Εξάλειψη του αξιοποίνου  

13.12.Άρθρο Παραγραφή πειθαρχικών αδικηµάτων  

1. Τα πειθαρχικά αδικήµατα παραγράφονται, δηλαδή δεν δικάζονται και παραµένουν ατιµώρητα, αν 
δεν κινηθεί πειθαρχική δίωξη εντός τριών (3) ετών από τη διάπραξή τους.  

2. Πειθαρχικό αδίκηµα, που είναι ταυτόχρονα και ποινικό, δεν παραγράφεται πριν από την 
παρέλευση του χρόνου παραγραφής που προβλέπεται για το ποινικό. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 
πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή του πειθαρχικού αδικήµατος.  

3. Η παραγραφή πειθαρχικού αδικήµατος διακόπτεται µε τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού 
αδικήµατος, που αποσκοπεί στην απόκρυψη του πρώτου ή στη µαταίωση της κίνησης 
πειθαρχικής δίωξής του.  

4. Πειθαρχικό αδίκηµα που έχει παραγραφεί είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη κατά την επιµέτρηση 
της ποινής άλλου πειθαρχικού αδικήµατος, αν το δεύτερο αδίκηµα διαπράχθηκε προ της 
παραγραφής του πρώτου.  

13.13.Άρθρο Σχέση πειθαρχικής µε ποινική δίκη  

1. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη δίκη.  
2. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική, είναι όµως δυνατό το αρµόδιο για την επιβολή της 

ποινής όργανο να διατάξει την αναστολή της για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση που δύναται 
ελεύθερα να ανακληθεί οποτεδήποτε.  

3. Γεγονότα, που η ύπαρξη ή η ανυπαρξία τους διαπιστώθηκε µε τελεσίδικη απόφαση ποινικού 
δικαστηρίου, λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη στην πειθαρχική δίκη, όπως και στην ποινική.  
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13.14.Άρθρο Συρροή αδικηµάτων και ποινών  

1. Για το ίδιο πειθαρχικό αδίκηµα δεν ασκείται πειθαρχική δίωξη για δεύτερη φορά.  
2. Για την ίδια πράξη επιβάλλεται µια πειθαρχική ποινή, έστω και αν η πράξη αυτή περιέχει τα 

στοιχεία περισσότερων πειθαρχικών αδικηµάτων.  
3. Με την ίδια απόφαση επιβάλλεται µόνο µια ποινή.  

13.15.Άρθρο Λήξη πειθαρχικής ευθύνης  

1. Αυτός που για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησε από την εργασία δεν διώκεται πειθαρχικά, η 
πειθαρχική όµως δίκη που τυχόν είχε αρχίσει πριν από την αποχώρησή του συνεχίζεται και µετά 
τη λύση της εργασιακής σχέσης, µε εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου.  

2. Πειθαρχική δίωξη που άρχισε, συνεχίζεται υποχρεωτικά µόνο µετά από αίτηση του Εργαζοµένου 
που αποχώρησε, η οποία υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την ηµεροµηνία της 
αποχωρήσεώς του.  

Υποκεφάλαιο 3ο: Πειθαρχικές δικαιοδοσίες  

13.16.Άρθρο Δίωξη και τιµωρία των πειθαρχικών αδικηµάτων  

1. Η δίωξη και η τιµωρία του πειθαρχικού αδικήµατος είναι καθήκον του οργάνου που είναι αρµόδιο 
για την επιβολή ποινής. Τυχόν παράλειψη τέτοιας δίωξης και τιµωρία συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα 
του οργάνου αυτού.  

2. Κατ’ εξαίρεση, µόνο για αδικήµατα που δεν δικαιολογούν ποινή βαρύτερη της επίπληξης, η δίωξη 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αρµόδιων οργάνων αυτό, τα οποία λαµβάνουν υπόψη 
αφ` ενός το συµφέρον της Εταιρείας και αφ` ετέρου τη διαγωγή του κρινόµενου Εργαζοµένου, στην 
εργασία και εκτός αυτής. 

3. Στην τιµωρία το αρµόδιο όργανο κατέχει διακριτική εξουσία ως προς την επιµέτρηση της ποινής, 
αφού λάβει υπόψη του και τα κριτήρια της προηγούµενης παραγράφου. 

13.17.Άρθρο Πειθαρχικώς Προϊστάµενοι – Αρµοδιότητα  

1. Πειθαρχικώς Προϊστάµενοι είναι:  
α. Ο Διευθύνων Σύµβουλος, για όλο το Προσωπικό.  
β. Οι Γενικοί Διευθυντές, για το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνση που προΐσταται ο 
καθένας.  
γ. Ο επικεφαλής της λειτουργικής µονάδας που ασχολείται µε το Ανθρώπινο Δυναµικό, για 
τους εκπαιδευόµενους και µαθητευόµενους.  
δ. Κάθε άλλος Προϊστάµενος για κάθε υφιστάµενό του  

2. Οι Πειθαρχικώς Προϊστάµενοι δικαιούνται να επιβάλουν τις ποινές της επίπληξης και του 
προστίµου.  
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3. Η αρµοδιότητα των Πειθαρχικώς Προϊσταµένων είναι αµεταβίβαστη.  
4. Οι Πειθαρχικώς Προϊστάµενοι ασκούν πειθαρχική δίωξη και δικάζουν αυτεπάγγελτα.  
5. Αρµόδιος Πειθαρχικώς Προϊστάµενος είναι αυτός στον οποίο υπαγόταν ο Εργαζόµενος κατά το 

χρόνο τέλεσης του αδικήµατος.  
6. Αν περισσότεροι Πειθαρχικώς Προϊσταµένων επιληφθούν ή δικαιούνται να επιληφθούν του ίδιου 

αδικήµατος, αρµόδιος είναι όποιος κάλεσε πρώτος σε απολογία.  
7. Η έκδοση οριστικής απόφασης από Πειθαρχικώς Προϊστάµενο αποκλείει την επανεκδίκαση της 

ίδιας υπόθεσης από άλλο Πειθαρχικώς Προϊστάµενο, έστω και ανώτερο από αυτόν που δίκασε. 

13.18.Άρθρο Πειθαρχικά Συµβούλια – Αρµοδιότητα  

1. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια είναι:  
α. Τα δύο (2) Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια. 

β. Το ένα (1) Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.  

2. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια δικαιούνται να επιβάλουν οποιαδήποτε ποινή, µε σεβασµό του 
Κανονισµού και της αρχής της αναλογικότητας.  

3. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια είναι αρµόδια για την εκδίκαση αδικηµάτων εκτός αρµοδιότητας των 
Πειθαρχικώς Προϊσταµένων.  

4. Τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια λειτουργούν:  
α. ένα στην Αθήνα, αρµόδιο για το Προσωπικό που εργάζεται οπουδήποτε, πλην Μακεδονίας και 
Θράκης,  

β. ένα στη Θεσσαλονίκη, αρµόδιο για το Προσωπικό που εργάζεται στη Μακεδονία ή Θράκη.  

5. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο λειτουργεί στην Αθήνα και είναι αρµόδιο για την εξέταση 
κάθε αίτησης αναθεώρησης κατά απόφασης Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου 

13.19.Άρθρο Σύνθεση και Συγκρότηση Πειθαρχικών Συµβουλίων  

1. Κάθε Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι πενταµελές και συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου.  

2. Κάθε ένα (1) από τα δύο (2) Πρωτοβάθµια Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από τέσσερις (4) 
Εργαζοµένους καταληκτικής βαθµίδας που εργάζονται στην περιοχή αρµοδιότητας του καθενός 
Συµβουλίου και υποδεικνύονται από τη Διοίκηση και έναν (1) Εργαζόµενο που υποδεικνύεται από 
την αρµόδια συνδικαλιστική οργάνωση. Αν δεν υπάρχουν τέσσερις (4) Εργαζόµενοι, 
απασχολούµενοι στην περιοχή αρµοδιότητας, στις καταληκτικές βαθµίδες Κλάδων, τα υπάρχοντα 
κενά συµπληρώνονται µε απασχολούµενους στην περιοχή αρµοδιότητας Εργαζόµενους, αλλά της 
αµέσως κατώτερης βαθµίδας. Αν η αρµόδια συνδικαλιστική οργάνωση δεν υποδείξει το κατά τα 
ανωτέρω µέλος Πειθαρχικού Συµβουλίου, θεωρείται ότι έχει υποδείξει τον Γενικό της Γραµµατέα 
για κάθε ένα από τα Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια.  

3. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται:  
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α. Από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο ως Πρόεδρο. Τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, κωλυόµενο ή 
απόντα, αναπληρώνει ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή ένας Γενικός Διευθυντής.  

β. Από το Νοµικό Σύµβουλο της Εταιρείας. Το Νοµικό Σύµβουλο, κωλυόµενο ή απόντα, 
αναπληρώνει ο Αναπληρωτής του, ενώ, αν δεν έχει οριστεί τέτοιος, τον αναπληρώνει ο έχων τα 
περισσότερα έτη δικηγορίας, δικηγόρος της Εταιρείας.  

γ. Από δύο (2) Εργαζοµένους καταληκτικής βαθµίδας τους που υποδεικνύονται από τη Διοίκηση. 
Αν δεν υπάρχουν, τα υπάρχοντα κενά συµπληρώνονται µε Εργαζόµενους της αµέσως κατώτερης 
βαθµίδας.  

δ. Από έναν (1) Εργαζόµενο που υποδεικνύει η αρµόδια συνδικαλιστική οργάνωση. Αν δεν 
υποδείξει κανένα, θεωρείται ότι έχει υποδείξει τον Πρόεδρό της.  

4. Τα υποδεικνυόµενα από τη Διοίκηση µέλη, και ισάριθµα αναπληρωµατικά, ορίζονται µε επιστολή 
της προς την αρµόδια συνδικαλιστική οργάνωση. Τα υποδεικνυόµενα από την αρµόδια 
συνδικαλιστική οργάνωση µέλη, και ισάριθµα αναπληρωµατικά, ορίζονται µε επιστολή της προς 
τον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Αµφότερες οι επιστολές πρέπει να έχουν παραληφθεί πριν από τις 
20/12 κάθε έτους.  

5. Οι Εισηγητές και οι Γραµµατείς των Πειθαρχικών Συµβουλίων, και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται 
από το Διευθύνοντα Σύµβουλο.  

6. Η θητεία των µελών των Συµβουλίων είναι ετήσια, από 1/1 µέχρι 31/12 κάθε έτους, πλην όσων 
συµµετέχουν λόγω θέσεως, των Εισηγητών και των Γραµµατέων. Κατά τη διάρκεια της θητείας δεν 
επιτρέπεται αντικατάσταση των µελών των Συµβουλίων χωρίς σοβαρή υπηρεσιακή αιτία, αυτής 
ελευθέρως εκτιµωµένης από το όργανο που είναι αρµόδιο για τη συγκρότησή τους.  

7. Τα µέλη των Συµβουλίων δεν δικαιούνται αµοιβής ή αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους σ’ αυτά 
και τις συνεδριάσεις τους.  

13.20.Άρθρο Συνεδριάσεις − Απαρτία – Πλειοψηφία  

1. Κάθε Συµβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση µετά από προηγούµενη έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του, στην οποία αναγράφονται τα θέµατα (ηµερήσια διάταξη), η ηµέρα, η ώρα και ο 
τόπος της συνεδρίασης, ο οποίος πρέπει να είναι κάποιο γραφείο της Εταιρείας στον τόπο που 
λειτουργεί το Πειθαρχικό Συµβούλιο.  

2. Οι συνεδριάσεις κάθε Συµβουλίου δεν είναι δηµόσιες.  
3. Σε κάθε συνεδρίαση κάθε Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, 

τα Μέλη και το Γραµµατέα.  
4. Κάθε Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) από τα Μέλη του, 

µεταξύ των οποίων και το υποδειχθέν από τη συνδικαλιστική οργάνωση. Αν δεν επιτευχθεί 
απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται είκοσι τέσσερις (24) ώρες αργότερα, στο ίδιο µέρος, 
χωρίς νέα πρόσκληση, και απαρτία υπάρχει εφόσον παρίστανται τρία (3) οιαδήποτε Μέλη.  

5. Κάθε Συµβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία επί των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, 
επικρατεί η άποψη στην οποία δόθηκε η ψήφος του Προέδρου.  
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6. Η ψηφοφορία είναι φανερή και είναι υποχρεωτικό να ψηφίσουν όλα τα παρόντα Μέλη.  
7. Αν κατά την ψηφοφορία σχηµατισθούν περισσότερες από δύο γνώµες, τότε γίνεται ψηφοφορία για 

τον αποκλεισµό των περισσότερων γνωµών, αρχής γενοµένης από την ασθενέστερη. Αν 
περισσότερες από τις ασθενέστερες γνώµες συγκεντρώνουν ίσο αριθµό ψήφων, γίνεται 
ψηφοφορία για τον αποκλεισµό µιας από αυτές. Η διαδικασία αυτή εξαντλείται όταν σχηµατισθεί 
πλειοψηφία.  

8. Αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι αυτό, στην περιοχή αρµοδιότητας του οποίου ήταν 
τοποθετηµένος ο Εργαζόµενος κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήµατος.  

9. Αν περισσότερα Πειθαρχικά Συµβούλια δικαιούνται να επιληφθούν του ίδιου αδικήµατος, αρµόδιο 
είναι αυτό της Αθήνας.  

13.21.Άρθρο Αίτηση εξαίρεσης  

1. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή σε Πειθαρχικά Συµβούλια:  
α. Των αναφερόµενων στο άρθρο 28.3.  

β. Κάθε Εργαζοµένου που έχει ιδιαίτερη φιλία και οικειότητα ή έχθρα µε τον κρινόµενο.  

γ. Κάθε Εργαζοµένου που, είτε ατοµικά είτε ως µέλος συλλογικού οργάνου, συµµετείχε σε 
διοικητική εξέταση που τυχόν διενεργήθηκε για το συγκεκριµένο πειθαρχικό αδίκηµα.  

δ. Κάθε Εργαζοµένου που έκρινε το αδίκηµα σε α΄ βαθµό και εξέδωσε απόφαση, είτε ατοµικά είτε 
ως µέλος συλλογικού οργάνου.  

2. Ο παραπεµπόµενος δικαιούται να αιτηθεί την εξαίρεση ενός Μέλους. Αν αιτηθεί την εξαίρεση 
περισσότερων, η αίτηση εξετάζεται µόνο ως προς το πρώτο από τα εκεί αναφερόµενα. Η αίτηση 
ασκείται µε έγγραφη αναφορά προς τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου στον οποίον 
εκκρεµεί η εκδίκαση του αδικήµατος και οφείλει, επί ποινή απαραδέκτου, να περιέχει όλους τους 
λόγους της εξαίρεσης και τα γεγονότα που αποδεικνύουν την ύπαρξή τους. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει 
αµέσως την αίτηση στο προς εξαίρεση µέλος, το οποίο υποχρεούται να αναφερθεί αµέσως 
εγγράφως στους λόγους εξαίρεσης. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει, του 
υπό εξαίρεση Μέλους αντικαθιστάµενου από τον Αναπληρωτή του, και αποφασίζει σε µυστική 
συνεδρίαση επί της αίτησης. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, το αναπληρωµατικό Μέλος παραµένει στη 
θέση του εξαιρεθέντος. Αν η αίτηση απορριφθεί, το αναπληρωµατικό Μέλος αποχωρεί και 
επανέρχεται αυτό του οποίου ζητήθηκε η εξαίρεση. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις και υπό την 
προαναφερθείσα σύνθεση, το Συµβούλιο συνεχίζει περαιτέρω την εκδίκαση του αδικήµατος.  

3. Κάθε µέλος Πειθαρχικού Συµβουλίου που εκτιµά ότι υφίσταται λόγος εξαίρεσής του, οφείλει να 
αναφέρει σχετικά στο Συµβούλιο, αυτό δε, αφού συµπληρωθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
αποφασίζει.  

4. Για την όλη διαδικασία, κατά το παρόν άρθρο συντάσσεται ιδιαίτερο πρακτικό, στο οποίο 
καταχωρείται η απόφαση του Συµβουλίου.  

5. Δεν γίνεται δεκτή αίτηση εξαίρεσης µέλους Συµβουλίου που έχει συγκροτηθεί ειδικά σύµφωνα µε 
το παρόν άρθρο και συνέρχεται για κρίση της αίτησης εξαίρεσης. 
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Υποκεφάλαιο 4ο: Πειθαρχικές διαδικασίες  

13.22.Άρθρο Διαπίστωση τέλεσης αδικήµατος  

1. Ο Προϊστάµενος, σε γνώση του οποίου περιήλθαν µε οιονδήποτε τρόπο σοβαρές υπόνοιες περί 
τέλεσης πειθαρχικού αδικήµατος, οφείλει να προβεί αµέσως σε προκαταρκτική άτυπη συλλογή 
πληροφοριών και στοιχείων για το αδίκηµα και τις συνθήκες τέλεσής του.  

2. Αν ο διενεργήσας την προκαταρκτική εξέταση δεν έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, υποβάλλει 
ιεραρχικά στον Προϊστάµενό του, που έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, το φάκελο που σχηµατίσθηκε. 
Σε αντίθετη περίπτωση, τον κρατεί ο ίδιος.  

3. Ο κατά την προηγούµενη παράγραφο Προϊστάµενος που έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, αν κρίνει 
ότι δεν υφίσταται περίπτωση πειθαρχικής δίωξης, τερµατίζει την υπόθεση, µε έκθεσή του που 
υποβάλλεται µε το φάκελο στον αµέσως ανώτερο Πειθαρχικώς Προϊστάµενο, ο οποίος είναι 
αρµόδιος είτε να τερµατίσει οριστικά την υπόθεση είτε να διατάξει νέα εξέταση. Αν αντιθέτως 
κρίνει ότι προκύπτει πειθαρχική ευθύνη, καλεί τον υπαίτιο σε απολογία και επιβάλλει την 
πρέπουσα ποινή, εκτός αν κρίνει ότι για το αδίκηµα πρέπει να επιβληθεί ποινή µεγαλύτερη από τη 
δικαιοδοσία του, οπότε υποβάλει το φάκελο στον αµέσως ανώτερο αυτού Πειθαρχικώς 
Προϊστάµενό του. Αν κριθεί ότι η υπόθεση είναι της δικαιοδοσίας Πειθαρχικού Συµβουλίου, η 
υπόθεση παραπέµπεται σε αυτό.  

4. Ο Πειθαρχικώς Προϊστάµενος, που διενήργησε την εξέταση, δεν δικαιούται να µετάσχει του 
αρµόδιου για την εκδίκαση του αδικήµατος Πειθαρχικού Συµβουλίου.  

13.23.Άρθρο Κλήση σε απολογία  

1. Κανένας δεν τιµωρείται χωρίς να απολογηθεί.  
2. Η κλήση σε απολογία είναι έγγραφη και πρέπει να καθορίζει µε την αποδιδόµενο πράξη, το 

πειθαρχικό αδίκηµα που στοιχειοθετεί και την προθεσµία υποβολής της απολογίας, που δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερη των έξι (6) εργάσιµων ηµερών.  

3. Η οποιαδήποτε τυχόν εξέταση του υπαίτιου κατά οποιοδήποτε στάδιο δεν αναπληρώνει την κλήση 
του σε απολογία.  

4. Μετά την κλήση σε απολογία, η υπόθεση πρέπει να τερµατισθεί µε απόφαση, η οποία 
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο.  

5. Η έγγραφη κλήση σε απολογία επιδίδεται κατά τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις του 
Κανονισµού.  

13.24.Άρθρο Απολογία  

1. Η απολογία είναι προφορική ή έγγραφη, ανάλογα µε το τι επιλέγει ο απολογούµενος, υποβάλλεται 
δε εντός της προθεσµίας που ορίζεται σε αυτήν. Η µη εµπρόθεσµος υποβολή απολογίας 
ισοδυναµεί µε άρνηση απολογίας.  
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2. Για την προφορική απολογία συντάσσεται πρακτικό που υπογράφει ο απολογούµενος. Άρνηση 
υπογραφής ισοδυναµεί µε άρνηση απολογίας.  

3. Η άρνηση απολογίας τεκµαίρει οµολογία του αποδιδόµενου αδικήµατος.  

13.25.Άρθρο Παραποµπή σε Πειθαρχικό Συµβούλιο  

1. Για την παραποµπή υπόθεσης στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει ο Διευθύνων 
Σύµβουλος.  

2. Η απόφαση για την παραποµπή ανακοινώνεται εγγράφως στον διωκόµενο.  

13.26.Άρθρο Σύγκληση Πειθαρχικού Συµβουλίου  

1. Κάθε Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του. Ο τόπος, η χρονολογία και η ώρα 
της συνεδρίασης γνωστοποιούνται στα Μέλη και στον παραπεµπόµενο τουλάχιστον προ 48 
ωρών.  

2. Ο παραπεµπόµενος οφείλει να παρευρίσκεται στον τόπο της συνεδρίασης του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου κατά την ηµέρα που συζητείται η υπόθεσή του. Η Εταιρεία τον διευκολύνει, 
παρέχοντάς του την απαιτούµενη άδεια.  

3. Ο παραπεµπόµενος δικαιούται να παραστεί µετά Δικηγόρου.  
4. Αν η απουσία του παραπεµποµένου από το Συµβούλιο οφείλεται σε υπαιτιότητά του ή/και 

στέρηση της προσωπικής του ελευθερίας ή/και ασθένειά του, σχετικά µε την οποία δεν 
βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Δηµόσιου Νοσοκοµείου ότι θα έχει λήξει εντός δεκαηµέρου, η 
εκδίκαση της υπόθεσης προχωρά. Σε αντίθετη περίπτωση, το Συµβούλιο µπορεί να αναβάλει µια 
µόνο φορά την εκδίκαση, οπότε ορίζει ταυτόχρονα νέα ηµέρα συνεδρίασης µέσα σε δεκαπέντε 
(15) ηµερολογιακές ηµέρες. Στη µετ’ αναβολή συνεδρίαση η υπόθεση εκδικάζεται, ακόµη κι αν 
απουσιάζει ο παραπεµπόµενος και ανεξαρτήτως του λόγου της απουσίας του.  

13.27.Άρθρο Συζήτηση ενώπιον Πειθαρχικού Συµβουλίου  

1. Κατά τη συζήτηση της πειθαρχικής υπόθεσης ενώπιον Συµβουλίου, αναγιγνώσκονται όλα τα 
έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό πειθαρχικό φάκελο (παραπεµπτική πρόταση, απολογία του 
διωκοµένου, καταθέσεις κτλ), καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που εισφέρει ο παραπεµπόµενος ή/
και έχει περιέλθει σε γνώση του Συµβουλίου µε οιονδήποτε άλλο τρόπο.  

2. Το Συµβούλιο εξετάζει τον παραπεµπόµενο, εφόσον είναι παρών.  
3. Το Συµβούλιο εξετάζει και κάθε µάρτυρα που προτείνει ο παραπεµπόµενος, αλλά όχι 

περισσότερους από δύο (2).  
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13.28.Άρθρο Προθεσµία συζήτησης υποθέσεων  

1. Όλες οι υποθέσεις που παραπέµπονται στο όποιο Πειθαρχικό Συµβούλιο πρέπει να συζητούνται 
µέσα σε 60 ηµέρες από την κοινοποίηση της περί παραποµπής απόφασης του Διευθύνοντος 
Συµβούλου στον παραπεµπόµενο.  

2. Παράταση της παραπάνω προθεσµίας επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µόνο µε απόφαση 
του Διευθύνοντος Συµβούλου κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης του Προέδρου του οικείου 
Πειθαρχικού Συµβουλίου.  

13.29.Άρθρο Εξουσίες Συµβουλίου  

Κάθε Πειθαρχικό Συµβούλιο ερευνά την υπόθεση στην ουσία και δύναται να διατάξει νέες αποδείξεις 
και να ζητήσει νέες πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες.  

13.30.Άρθρο Παραβάσεις πειθαρχικής διαδικασίας  

Οποιαδήποτε παράβαση ή αταξία σχετικά µε την πειθαρχική διαδικασία, που έλαβε χώρα µέχρι την 
ηµέρα εκδίκασης της υπόθεσης από το όποιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, πρέπει να προβάλλεται από τον 
παραπεµπόµενο το αργότερο µέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης στο Συµβούλιο, διαφορετικά δεν γίνεται 
δεκτή. Η αναφορά πρέπει να είναι έγγραφη, εάν υποβλήθηκε προ της συνεδρίασης, ενώ κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης µπορεί να είναι και προφορική, καταχωρούµενη υποχρεωτικά στα πρακτικά.  

Υποκεφάλαιο 5ο: Πειθαρχικές αποφάσεις  

13.31.Άρθρο Λήψη απόφασης  

Μετά το πέρας της συζήτησης της υποθέσεως το Συµβούλιο αποφαίνεται:  

α. πρώτα επί του αν ο παραπεµπόµενος τέλεσε ή όχι την αποδιδόµενη πράξη,  

β. σε καταφατική περίπτωση, επί του χαρακτηρισµού του αδικήµατος και του άρθρου του 
Κανονισµού που το προβλέπει και το τιµωρεί, και  

γ. επί της ποινής που πρέπει να επιβληθεί.  

13.32.Άρθρο Κείµενο απόφασης  

1. Κάθε πειθαρχική απόφαση είναι έγγραφη.  
2. Η πειθαρχική απόφαση πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει: 

α. Τον τόπο και τη χρονολογία έκδοσής της.  

β. Τα ονοµατεπώνυµα, τις βαθµίδες και τους κλάδους αυτών που εκδίκασαν την υπόθεση και 
αυτού που κρίθηκε. 
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γ. Το πειθαρχικό αδίκηµα που αποδόθηκε στον κρινόµενο, το χρόνο και τον τόπο διάπραξής 
του.  

δ. Την απολογία και, περιληπτικώς, την τυχόν προφορική αυτής υποστήριξη, ή τη ρητή ή 
σιωπηρή άρνηση απολογίας, καθώς και την κλήση ή µη κλήση σε προφορική ανάπτυξη της 
απολογίας.  

ε. Την αιτιολογία της καταδίκης ή της απαλλαγής, συγκεκριµένα το χαρακτηρισµό του 
αδικήµατος, τα άρθρα του Κανονισµού στα οποία θεµελιώνεται η απόφαση, τα στοιχεία που 
αποδείχθηκαν και από τα οποία προκύπτει ότι ο κρινόµενος υπέπεσε πράγµατι στο αδίκηµα 
που του αποδόθηκε, ή ότι συντρέχει λόγος απαλλαγής του, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
απαραίτητο για τη θεµελίωσή της.  

στ. Αν λήφθηκε οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία προκειµένου για πολυµελή δικαιοδοσία.  

ζ. Την αθώωση αυτού που κρίθηκε ή η ποινή που του επιβλήθηκε.  

3. Αναιτιολόγητες αποφάσεις Πειθαρχικού Συµβουλίου δύνανται να αναπέµπονται από το 
Διευθύνοντα Σύµβουλο στο ίδιο Συµβούλιο που τις εκδίκασε για επανεξέταση της υπόθεσης.  

4. Η πειθαρχική απόφαση, αν µεν εκδίδεται από Πειθαρχικώς Προϊστάµενο, υπογράφεται από 
αυτόν, αν δε εκδίδεται από Πειθαρχικό Συµβούλιο, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το 
Γραµµατέα του.  

5. Οι πειθαρχικές αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για την Εταιρεία.  

13.33.Άρθρο Συνεργοί − Ηθικοί Αυτουργοί  

1. Οι συνεργοί και οι ηθικοί αυτουργοί στη διάπραξη πειθαρχικού αδικήµατος τιµωρούνται όπως και 
οι κύριοι παραβάτες.  

2. Θεωρείται συνεργός και εκείνος που, έχοντας υποχρέωση να αναφέρει το αδίκηµα, παρέλειψε να 
το πράξει.  

13.34.Άρθρο Συµψηφισµός προφυλάκισης ή φυλάκισης µε προσωρινή παύση  

Η ποινή προσωρινής παύσης, που επιβλήθηκε για αδίκηµα το οποίο προκάλεσε και ποινική δίωξη, 
συµψηφίζεται µε το χρόνο της προφυλάκισης ή της φυλάκισης για την ίδια αιτία.  

13.35.Άρθρο Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων  

1. Η εκτέλεση των αποφάσεων των πολυµελών πειθαρχικών οργάνων, του Διευθύνοντος Συµβούλου, 
και Γενικού Διευθυντή, γίνεται µε τη φροντίδα της αρµόδιας, κατά περίπτωση, λειτουργικής 
µονάδας.  

2. Η εκτέλεση των αποφάσεων των µονοµελών πειθαρχικών δικαιοδοσιών, πλην των αναφεροµένων 
στην προηγούµενη παράγραφο, γίνεται µε µέριµνά τους.  

3. Η εκτέλεση των αποφάσεων γίνεται σε έναν µήνα από την τελεσιδικία αυτών.  
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4. Αντίγραφο της πειθαρχικής απόφασης κοινοποιείται στον κριθέντα, στη λειτουργική µονάδα που 
εργάζεται και στη Διεύθυνση Προσωπικού.  

Υποκεφάλαιο 6ο: Αναθεώρηση Ποινών  

13.36.Άρθρο Αποφάσεις υποκείµενες σε αναθεώρηση  

1. Σε αναθεώρηση υπόκεινται:  
α. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικώς Προϊσταµένων, πλην του Διευθύνοντος Συµβούλου, που 
επιβάλλουν ποινή προστίµου.  
β. Οι αποφάσεις ενός εκ των Πρωτοβάθµιων Πειθαρχικών Συµβουλίων που επιβάλλουν ποινή 
προσωρινής παύσης µεγαλύτερης των δέκα (10) ηµερών.  

2. Κακή σύνθεση του Πειθαρχικού Συµβουλίου αποτελεί λόγο αναθεώρησης, ανεξάρτητα από την 
ποινή που επιβλήθηκε.  

13.37.Άρθρο Δικαιούµενοι να υποβάλουν αίτηση αναθεώρησης  

Δικαίωµα υποβολής αίτησης αναθεώρησης έχουν:  

α. Αυτός που τιµωρήθηκε.  
β. Κατά αποφάσεων µονοµελών δικαιοδοσιών, κάθε ανώτερος πειθαρχικά αυτού που εξέδωσε 
την απόφαση που προσβάλλεται.  
γ. Κατά αποφάσεων Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου, ο Διευθύνων Σύµβουλος ή οιοσδήποτε 
Γενικός Διευθυντής.  

13.38.Άρθρο Προθεσµία υποβολής αίτησης αναθεώρησης  

1. Η προθεσµία άσκησης αίτησης αναθεώρησης είναι δεκαπενθήµερη και αρχίζει:  
α. Στην περίπτωση άσκησης αυτής από τον τιµωρηθέντα, από την ηµεροµηνία που του 
κοινοποιήθηκε η απόφαση.  

β. Στις λοιπές περιπτώσεις, από την κοινοποίηση ιεραρχικά της απόφασης στην αρµόδια 
Υπηρεσία ή στη Διεύθυνση Προσωπικού κατά περίπτωση.  

2. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, η πειθαρχική απόφαση γίνεται τελεσίδικη και 
εκτελεστή. Όµως, κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσµίας η απόφαση του α΄ βαθµού τελεί 
υπό αναστολή, η οποία παρατείνεται µέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναθεώρησης, αν τέτοια 
ασκηθεί.  

13.39.Άρθρο Άσκηση αίτησης αναθεώρησης  

Η αίτηση αναθεώρησης κατατίθεται, µε απόδειξη:  

α. Από τον τιµωρηθέντα, στη λειτουργική µονάδα όπου εργάζεται.  
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β. Από τον πειθαρχικώς ανώτερο, ασκείται µε αναφορά του προς τον αρµόδιο να κρίνει αυτή, 
Πειθαρχικώς Προϊστάµενο.  

γ. Από το Διευθύνοντα Σύµβουλο και οιοδήποτε Γενικό Διευθυντή, µε έγγραφο προς τον 
Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.  

13.40.Άρθρο Διαδικασία εκδίκασης αίτησης αναθεώρησης  

1. Η πειθαρχική απόφαση µε το σχετικό φάκελο και η ασκηθείσα αίτηση αναθεώρησης αποστέλλεται 
αµέσως στο αρµόδιο για την εκδίκαση της αίτησης αναθεώρησης πειθαρχικό όργανο, που επίσης 
οφείλει να επιληφθεί αυτής το ταχύτερο. 

2. Αρµόδιο όργανο για την εξέταση της αίτησης αναθεώρησης είναι:  
α. Αν επιβλήθηκε ποινή προστίµου:  
α.1 Αν η αίτηση ασκήθηκε από τον τιµωρηθέντα, ο αµέσως ανώτερος Πειθαρχικώς 
Προϊστάµενος αυτού που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση.  
α.2 Αν η αίτηση ασκήθηκε από τον αµέσως ανώτερο Πειθαρχικώς Προϊστάµενο αυτού που 
εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, από τον αµέσως ανώτερο αυτού Πειθαρχικώς 
Προϊστάµενο.  
α.3 Αν η αίτηση ασκήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, από το Δευτεροβάθµιο 
Πειθαρχικό Συµβούλιο.  
β. Αν επιβλήθηκε ποινή προσωρινής παύσης µεγαλύτερης των δέκα (10) ηµερών, το 
Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.  

3. Τα αρµόδια όργανα που εκδικάζουν αίτηση αναθεώρησης:  
α. Εφόσον η αίτηση ασκήθηκε µόνον από τον τιµωρηθέντα, δεν δικαιούνται να 
χειροτερεύσουν τη θέση του.  
β. Σε κάθε άλλη περίπτωση εξετάζουν την υπόθεση από την αρχή, δικαιούµενα τόσο να 
λάβουν υπόψη ακόµη και στοιχεία που δεν είχαν τεθεί υπόψη του αρµοδίου οργάνου στον α΄ 
βαθµό, όσο και να επιβάλουν οποιαδήποτε ποινή της δικαιοδοσίας τους, ακόµη και βαρύτερη 
αυτής του α΄ βαθµού.  

13.41.Άρθρο Αναποµπή υπόθεσης στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο  

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή αίτηση αναθεώρησης για κακή σύνθεση του Πρωτοβάθµιου 
Πειθαρχικού Συµβουλίου, το Δευτεροβάθµιο Συµβούλιο αναπέµπει την υπόθεση στο Πρωτοβάθµιο 
Συµβούλιο για νέα εκδίκασή της.  

Υποκεφάλαιο 7ο: Θέση σε αργία  

13.42.Άρθρο Αυτοδίκαιη θέση σε αργία  

1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:  
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α. Αυτός που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία για λόγους προφυλάκισης ή 
δικαστικής απόφασης.  
β. Αυτός που τιµωρήθηκε µε πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης πάνω από δύο (2) µήνες, 
µέχρι την τελεσιδικία της απόφασης.  

2. Όταν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκε σε αργία ο Εργαζόµενος, η επαναφορά του στην 
εργασία γίνεται αυτοδίκαια. Στις περιπτώσεις της αργίας λόγω πειθαρχικής ποινής προσωρινής 
παύσης πάνω από δύο (2) µήνες, θεωρείται ότι εξέλιπε ο λόγος της αργίας µόλις παρέλθει ο 
χρόνος της προσωρινής παύσης, έστω και αν µέχρι τότε δεν έχει τελεσιδικήσει η πειθαρχική 
απόφαση.  

3. Σε περίπτωση αποφυλάκισης µε εγγύηση, αυτός που τελεί σε αργία, είναι δυνατόν να αναλάβει 
υπηρεσία µε απόφαση του Διευθύνοντας Συµβούλου.  

13.43.Άρθρο Δυνητική θέση σε αργία  

1. Είναι δυνατόν να τεθεί σε αργία Εργαζόµενος στις εξής περιπτώσεις:  
α. Εάν εκκρεµεί κατ’ αυτού ποινική δίωξη για κακούργηµα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος ή για 
εγκλήµατα κατά των ηθών, περί το νόµισµα, συκοφαντικής δυσφήµισης και εγκλήµατα που 
αναφέρονται στο Ειδικό Μέρος (Α΄ Κεφάλαιο) του δευτέρου βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, 
ανυποταξία ή λιποταξία.  
β. Εάν υπάρχει κατ’ αυτού βάσιµη υπόνοια άτακτης διαχείρισης στηριζόµενη σε υπηρεσιακή 
έκθεση.  

2. Για τη θέση σε αργία ή την επαναφορά από αυτήν αποφασίζει ο Διευθύνων Σύµβουλος ή τα 
εξουσιοδοτούµενα από αυτόν υπηρεσιακά όργανα.  

3. Στην υπό στοιχείο α΄ περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος ο Εργαζόµενος επανέρχεται 
αυτοδίκαια στην εργασία από της τελεσιδικίας της οριστικής ποινικής απόφασης, εφόσον 
εξακολουθεί η σχέση εργασίας.  

4. Ο χρόνος της αργίας για την υπό στοιχείο β’ περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος δεν 
µπορεί να παραταθεί πέραν του τριµήνου, µετά την πάροδο του οποίου η αργία λήγει αυτοδίκαια, 
εκτός εάν επιβλήθηκε στο µεταξύ πειθαρχική ποινή και υπάρχει περίπτωση εφαρµογής των 
διατάξεων του προηγούµενου άρθρου.  

5. Η δυνητική αργία και η επαναφορά από αυτήν αρχίζει από την κοινοποίηση των σχετικών 
αποφάσεων.  

13.44.Άρθρο Αργία σε περίπτωση κατάφωρου αδικήµατος  

1. Σε περίπτωση κατάφωρου αδικήµατος, ο Εργαζόµενος είναι δυνατόν να τεθεί αµέσως σε αργία 
από τον αρµόδιο πειθαρχικώς Προϊστάµενο, µόλις αυτός αντιληφθεί ή πληροφορηθεί το αδίκηµα 
τούτο και εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για την οµαλή εκτέλεση της εργασίας.  
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2. Ο πειθαρχικώς Προϊστάµενος, στην περίπτωση αυτή, οφείλει να αναφέρει, χωρίς καµία 
καθυστέρηση, ιεραρχικά τη θέση σε αργία στη Διοίκηση (Διευθύνοντα Σύµβουλο – Γενικούς 
Διευθυντές), η οποία δικαιούται να αποφασίσει την επαναφορά του Εργαζοµένου στη εργασία.  

3. Η επαναφορά στην εργασία γίνεται µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου ή του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Γενικού Διευθυντή.  

4. Ο χρόνος της αργίας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών.  

13.45.Άρθρο Συνέπειες αργίας  

1. Αυτός που είναι σε αργία απέχει από την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει όµως όλες τις 
υπόλοιπες υποχρεώσεις του σαν Εργαζόµενος και διατηρεί τα δικαιώµατά του µε την επιφύλαξη 
των ειδικών διατάξεων του Κανονισµού αυτού.  

2. Κατά το χρόνο της αργίας καταβάλλεται στον Εργαζόµενο το πενήντα τοις εκατό (50%) των 
αποδοχών του.  

3. Το ποσό των αποδοχών που παρακρατήθηκε επιστρέφεται στον Εργαζόµενο σε περίπτωση 
απαλλαγής του µε τελεσίδικη απόφαση.  

4. Ο χρόνος της αργίας συµψηφίζεται µε το χρόνο της ποινής προσωρινής παύσης, που επιβλήθηκε 
για την ίδια αιτία. Για το χρονικό διάστηµα που τυχόν διανύθηκε σε αργία επιπλέον της ποινής 
που επιβλήθηκε καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές. 

14. Κεφάλαιο ΙΔ΄ Λοιπές Διατάξεις  
14.1. Άρθρο Ατοµικοί Φάκελοι  

1. Για κάθε Εργαζόµενο τηρείται ατοµικός φάκελος που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν 
γενικά στην εργασιακή του ιδιότητα, σχέση και σταδιοδροµία.  

2. Κάθε Εργαζόµενος δικαιούται, µε έγγραφη αίτησή του, να ενηµερώνεται για το περιεχόµενο του 
ατοµικού του φακέλου.  

14.2. Άρθρο Εκπαίδευση και Επιµόρφωση  

1. Η εκπαίδευση του Προσωπικού και κάθε σχετική λεπτοµέρεια αποφασίζεται από τη Διοίκηση.  
2. Για την εξασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης και ενηµέρωσής του, το Προσωπικό παρακολουθεί 

εκπαιδεύσεις, επιπλέον των υποχρεωτικών που κάθε φορά ορίζονται αρµοδίως, ώστε να µπορεί 
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και της εκµετάλλευσης.  

3. Οι προγραµµατιζόµενες από την Εταιρεία εκπαιδεύσεις είναι υποχρεωτικές για το προσωπικό. Ο 
τρόπος διαπίστωσης της απόδοσης του εκπαιδευόµενου προσωπικού γίνεται από τα αρµόδια 
όργανα της Εταιρείας. Η επίδοση του προσωπικού στις εκπαιδεύσεις λαµβάνεται υπόψη στην 
εξέλιξή του.  

4. Η διδασκαλία αποτελεί υποχρέωση κάθε Εργαζοµένου.  
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14.3. Άρθρο Επιδόσεις  

1. Έγγραφο, συµπεριλαµβανοµένης πειθαρχικής απόφασης, που απευθύνεται ονοµαστικά σε 
Εργαζόµενο, παραδίδεται µε απόδειξη σε αυτόν.  

2. Αν ο εν λόγω Εργαζόµενος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν ανευρεθεί στον τόπο της εργασίας του ή 
στην κατοικία του που έχει δηλώσει στην Εταιρεία, ή αν αρνηθεί να το παραλάβει, το έγγραφο 
τοιχοκολλάται και θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από αυτόν την τρίτη ηµέρα από την επόµενη της 
τοιχοκόλλησης. Η τοιχοκόλληση γίνεται στη λειτουργική µονάδα όπου ο Εργαζόµενος είναι 
τοποθετηµένος, από τον επικεφαλής αυτής, ο οποίος και συντάσσει βεβαίωση για την ηµέρα και 
ώρα της τοιχοκόλλησης και τους λόγους που την προκάλεσαν. Τη βεβαίωση αυτή 
συνυπογράφουν και δύο άλλοι Εργαζόµενοι που παρίστανται κατά την τοιχοκόλληση ως 
µάρτυρες.  

3. Αντί της επίδοσης µε τον τρόπο που ορίζεται πιο πάνω, µπορούν, σε κάθε περίπτωση, να 
εφαρµοσθούν οι σχετικές διατάξεις της Πολιτικής Δικονοµίας. 

15. Κεφάλαιο ΙΕ’ - Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις  
15.1. Άρθρο Αναστολή ισχύος διατάξεων Κανονισµού  

1. Σε περίπτωση πολέµου ή επιστράτευσης ή µερικής αδυναµίας λειτουργίας της Εταιρείας, δύναται 
να ανασταλεί η ισχύς όλων ή ορισµένων διατάξεων του Κανονισµού.  

2. Η αναστολή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Στην απόφαση καθορίζονται τα άρθρα 
που αναστέλλονται, η διάρκεια αναστολής, οι ενδεχόµενες συνέπειές της και κάθε άλλο θέµα που 
ανακύπτει από αυτή.  

15.2. Άρθρο Ένταξη σε Κλάδους  

Το Προσωπικό, ανάλογα µε τον Κλάδο στον οποίο θα απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του 
Κανονισµού, εντάσσεται στους Κλάδους που προβλέπονται από τον Κανονισµό, µε απόφαση του 
Διευθύνοντος Συµβούλου, ως εξής:  

(α) Κλάδος Μηχανικών: εντάσσονται οι απασχολούµενοι στους Κλάδους Διπλωµατούχων 
Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ.  

(β) Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης: εντάσσονται οι απασχολούµενοι στους Κλάδους Τεχνικών 
Υπαλλήλων Σχεδιαστών, Διοικητικών και Οικονοµικών, Μεταφραστών και Πληροφορικής.  

(γ) Κλάδος Κυκλοφορίας: εντάσσονται οι απασχολούµενοι στον Κλάδο Σταθµαρχών και τον 
Κλάδο Προσωπικού Ελιγµών  

(δ) Κλάδος Τεχνικής Υποστήριξης: εντάσσονται οι απασχολούµενοι στους Κλάδους Τεχνιτών 
Μηχανοστασίων – Εργοστασίων, Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών, Προσωπικού 
Συντήρησης Γραµµής, Τεχνιτών Γραµµής και Χειριστών Μηχανηµάτων Γραµµής και Έργου.  
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(ε) Κλάδος Γενικής Υποστήριξης: εντάσσονται οι απασχολούµενοι στους Κλάδους Χειριστών 
Μηχανών Εισόδου Πληροφοριών, Νοσοκόµων, Διαβιβαστών, Επιµελητών, Φυλάκων 
Εγκαταστάσεων, Προσωπικού Ασφαλείας, Οδηγών – Αυτοκινήτων, Εργατών Μηχ/σιων − Εργ/
σιων και Αποθηκών Υλικού και Διαχειριστών Υλικού.  

Επιπλέον, στο συνολικό αριθµό του προσωπικού περιλαµβάνονται οι Τεχνικοί Ασφάλειας, οι 
Επισκέπτες Υγείας, οι Νοµικοί Σύµβουλοι και Δικηγόροι, καθώς και οι Ιατροί Εργασίας στους οποίους 
εντάσσονται οι υπηρετούντες στον Οργανισµό Ιατροί. 

15.3. Άρθρο Ένταξη σε βαθµίδες  

Το Προσωπικό, ανάλογα µε την συνολική (πραγµατική και αναγνωρισµένη) προϋπηρεσία του στην 
Εταιρεία κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισµού, που λαµβάνεται υπόψη (η προϋπηρεσία) στον 
υπολογισµό τυχόν αποζηµίωσης απόλυσης, εντάσσεται σε βαθµίδες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο άρθρο 6.4 (Βαθµίδες Προσωπικού), µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου.  

15.4. Άρθρο Μεταβατικές πειθαρχικές διατάξεις  

1. Πειθαρχικά αδικήµατα που διαπράχθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του Κανονισµού και επί των 
οποίων δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις, διέπονται από τον παρόντα Κανονισµό. Όσες 
διαδικαστικές πράξεις έχουν ήδη διενεργηθεί µε βάση τον παλαιό Γενικό Κανονισµό Προσωπικού, 
διέπονται ως προς το κύρος τους από αυτόν.  

2. Πειθαρχικές αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από την ισχύ του παρόντος εκτελούνται σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στον παρόντα. 

3. Στην παραγραφή των πειθαρχικών αδικηµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισµού υπόκεινται και αυτά που διαπράχθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτού, 
αρχοµένου του χρόνου προς παραγραφή από την τέλεση του αδικήµατος.  

4. Οι εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισµού θα πρέπει να έχουν 
εκδικαστεί µέσα σε ένα εξάµηνο και από τα Πειθαρχικά Συµβούλια ενώπιον των οποίων 
εκκρεµούν, µε την ίδια σύνθεση που προβλεπόταν από τον προϊσχύσαντα ΓΕ− ΚΑΠ, 
παρατεινόµενης αντίστοιχα της διάρκειας ισχύος των 

15.5. Άρθρο Tελικές - Συµπληρωµατικές Διατάξεις  

• Η κατανοµή του προσωπικού στις επί µέρους οργανικές µονάδες γίνεται µε απόφαση του 
Διευθύνοντος Συµβούλου, λαµβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των µονάδων, τα 
προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.  

• Το Διοικητικό Συµβούλιο ή ο Διευθύνων Σύµβουλος κατά περίπτωση δύνανται να 
εκχωρήσουν µε απόφασή τους αρµοδιότητες σύµφωνα µε τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό 
Λειτουργίας, σε υποκείµενα όργανα.  
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• Παραµένουν σε ισχύ η υφιστάµενη, κατά το χρόνο δηµοσίευσης στελέχωση των θέσεων 
ευθύνης του προηγούµενου Κανονισµού καθώς και οι εκχωρήσεις - εξουσιοδοτήσεις που 
είχαν χορηγηθεί, µέχρι την κάλυψη των θέσεων από τον παρόντα Κανονισµό µετά την 
προκήρυξη των θέσεων ευθύνης. Με την κάλυψη των θέσεων σύµφωνα µε τον παρόντα 
Κανονισµό καταργούνται όλες οι εκχωρήσεις και εξουσιοδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί. Νέες 
εκχωρήσεις/εξουσιοδοτήσεις δύναται να χορηγηθούν σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό 
και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Διευθύνοντος Συµβούλου.  

• Τυχόν ακυρότητα επιµέρους διάταξης του Κανονισµού δεν επιφέρει ακύρωση του Κανονισµού 
στο σύνολο του, ο οποίος συνεχίζει να ισχύει.  

• Τυχόν δυσερµηνείες επί των διατάξεων ή επί τυχόν αντικρουόµενων διατάξεων, επιλύονται µε 
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από γνώµη του Νοµικού Συµβούλου ή του 
Αναπληρωτή Νοµικού Συµβούλου της εταιρείας.  

15.6. Άρθρο Έναρξη ισχύος  

Ο Κανονισµός τίθεται σε ισχύ την εποµένη της δηµοσίευσης της κυρωτικής Υπουργικής απόφασης 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.
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