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16/03/2016 

ΑΠΟΧΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΔΟΜΗ 

 

Α. ΕΙΑΓΨΓΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανόγραμμα της Εταιρείας θα πρέπει να «παρακολουθεί» τις εξελίξεις, 

τις ανάγκες, τους στόχους της Εταιρείας και ανάλογα να προσαρμόζεται, προτείνεται τροποποίηση 

της υφιστάμενης οργανωτικής δομής σε «Ενότητες» με θεματικό προσανατολισμό. Είναι προφανές ότι 

μπορεί να σχεδιαστούν διάφοροι τύποι εταιρικής οργανωτικής δομής, ωστόσο με γνώμονα αφενός 

την προσπάθεια βελτίωσης κατά το δυνατό διαδικασιών μέσω οργανωτικών μονάδων  με συναφές 

αντικείμενο και αφετέρου πρόκλησης της μικρότερης δυνατής όχλησης στην τρέχουσα λειτουργία της 

Εταιρείας, παρατίθενται παρακάτω προτάσεις οργανωτικών Ενοτήτων. 

Β. ΒΑΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΦΕ 

- Ο αριθμός των Γενικών Διευθύνσεων άρα των Γενικών Διευθυντών όπως επίσης και ο αριθμός 

των Βοηθών Γενικών Διευθυντών είναι επιλογή της  Διοίκησης, δεδομένου ότι αποτελεί 

συνάρτηση του υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού και των βασικών κριτηρίων/επιλογών της 

διοίκησης. 

- Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Διευθυντών είναι επίσης επιλογή της 

Διοίκησης, δεδομένου ότι αποτελεί συνάρτηση του υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού και των 

βασικών κατευθύνσεων/επιλογών της διοίκησης. 

- Έχει εντοπιστεί η έλλειψη εγκεκριμένων καταγεγραμμένων διαδικασιών όπως επίσης και η  

«κατάργηση» του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 2012 ο οποίος περιελάμβανε 

αναλυτικά τις αρμοδιότητες κάθε οργανωτικής μονάδας. Η «δημιουργία» του νέου Εσωτερικού 

Κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης & Λειτουργίας τον Οκτώβριο του 2013 με την 

ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο και του Κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης,  στην ουσία 

κατήργησε τον προηγούμενο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και έτσι δεν περιέχεται η 

πλέον σε επίσημο εταιρικό κείμενο η αναλυτική ανά Διεύθυνση και Τπηρεσία, παράθεση 

αντικειμένου και αρμοδιοτήτων. 

- ε όλες τις προτάσεις τόσο του Σεχνικού Σομέα όσο και του Διοικητικού – Οικονομικού Σομέα, 

βασική ιδέα είναι η «Ενότητα» που περιλαμβάνει όμορες ή/και συναφούς αντικειμένου 

Διευθύνσεις,  που πρέπει να  τελούν υπό ενιαία εποπτεία και ευθύνη, με αποτέλεσμα η Ενότητα 

να μπορεί να θεωρηθεί είτε αυτούσια οργανωτική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, είτε 

«αδιαίρετη» ομάδα Διευθύνσεων υπό την εποπτεία Βοηθού Γενικού Διευθυντή. 
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- Διευκρινίζεται ότι ως προς τον Σεχνικό Σομέα υποβάλλονται δύο Εναλλακτικές Προτάσεις, οι 

οποίες είναι πλήρως ισότιμες και για τις οποίες παραθέτουμε τα βασικά θετικά σημεία εκάστης. 

 Γ.  ΣΕΦΝΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

     Γ.Ι./ 1η ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 

Ο βασικός διαχωρισμός του Σεχνικού Σομέα σε ΕΝΟΣΗΣΑ ΔΙΚΣΤΨΝ, ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ δίνει έμφαση σε έκαστο από τα εν λόγω αντικείμενα που έχουν διαφορετική 

λειτουργική προσέγγιση, διαφορετικές δυσκολίες και μεθόδους αντιμετώπισης. 

Η παρούσα Πρόταση περιλαμβάνει και την ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ με έμφαση στην αναπτυξιακή πολιτική επέκτασης δραστηριοτήτων της Εταιρείας και 

υλοποίησης νέων επενδύσεων, παραμένει με διακριτό ρόλο, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις 

προοπτικές για επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κυρίως στην ανατολική Αττική και 

αφετέρου τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων κεφαλαίων  της τόσο για επενδύσεις στις 

υφιστάμενες υποδομές όσο και σε νέες αναπτυξιακές δράσεις. 

- Σα δίκτυα έχουν εκτεταμένη γεωγραφική διασπορά με πληθώρα καθημερινών προβλημάτων 

και άμεση σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες, ενώ οι εγκαταστάσεις είναι 

εργοστάσια γεωγραφικά χωροθετημένα με συγκεκριμένη λειτουργία και έλεγχο του 

παραγόμενου προϊόντος. 

- Με την εν λόγω Πρόταση ενθαρρύνεται η χάραξη και η υλοποίηση ενιαίας πολιτικής 

διαχείρισης έκαστου εκ των αντικειμένων «δίκτυα» και «εγκαταστάσεις». 

1. Η ΕΝΟΣΗΣΑ ΔΙΚΣΤΨΝ περιλαμβάνει τις Διευθύνσεις: 

 Δικτύου Ύδρευσης 

 Δικτύου Αποχέτευσης 

 καθώς και την προτεινόμενη νέα Διεύθυνση Κεντρικής Διαχείρισης Λειτουργιών 

Δικτύων  (Ύδρευση και Αποχέτευση). 

 το αντικείμενο της προτεινόμενης νέας Διεύθυνσης περιλαμβάνονται α) η συγκέντρωση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των μετρητικών συστημάτων που αποτελούν σημαντικό 

«εργαλείο» στη λειτουργία των δικτύων, β) η δημιουργία εφαρμογών που θα ενοποιούν αφενός τα 

υφιστάμενα συστήματα SCADA, SMS, GIS κλπ και θα αξιοποιούν αφετέρου την εμπειρία του 

στελεχιακού δυναμικού που έχει την ευθύνη λειτουργίας των δικτύων, ώστε μελλοντικά να 

προκύψει η ουσιαστική εξέλιξη του υφιστάμενου «Επιχειρησιακού Κέντρου & 1022» σε δυναμικό 
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(πραγματικό) Επιχειρησιακό Κέντρο της Εταιρείας, ικανό να αντιμετωπίζει έκτακτα συμβάντα, 

συνήθους ή/και ευρύτερης έκτασης και γ) η συγκέντρωση, στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση 

δεδομένων βλαβών, δυσλειτουργιών, παραπόνων κλπ, με σκοπό τη θέσπιση και ενημέρωση δεικτών 

απόδοσης για τα δίκτυα και την κατάρτιση προγράμματος τεκμηριωμένων (και με ιεράρχηση) 

προτάσεων βελτίωσης αυτών. 

την εν λόγω νέα Διεύθυνση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Τπηρεσίες: 

 Τπηρεσία Δεδομένων Μετρητικών υστημάτων 

 Τπηρεσία Λειτουργίας και Εφαρμογών Επιχειρησιακού Κέντρου 

 Τπηρεσία Αξιολόγησης και Προγραμματισμού Επεμβάσεων Δικτύων 

 Τπηρεσία Αυτοκατασκευών 

 Τπηρεσία Τδρομετρητών 

 

2. Η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ περιλαμβάνει τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 

 Τδροληψίας 

 Μονάδων Επεξεργασίας Νερού 

 Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων 

 

3. Η ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ περιλαμβάνει τις  

Διευθύνσεις: 

 Περιβάλλοντος, Έρευνας και Ανάπτυξης 

 Ποιότητας 

 Τποδομών, Κτηριακών και Ακίνητης Περιουσίας 

 υντονισμού & Ελέγχου 

3α. τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Έρευνας και Ανάπτυξης περιλαμβάνονται οι κάτωθι 

Τπηρεσίες: 

 Τπηρεσία Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) 

 Τπηρεσία Αξιολόγησης Επενδυτικών χεδίων 

 Τπηρεσία Ενέργειας 

 Τπηρεσία Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Ευαισθησίας και Αλληλεγγύης 

3β. τη Διεύθυνση Ποιότητας περιλαμβάνονται οι κάτωθι Τπηρεσίες: 

 Τπηρεσία Ποιότητας Νερού 

 Τπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων 

 Τπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Λυμάτων 
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 Τπηρεσία Ελέγχου Λεκανών Απορροής 

την Διεύθυνση Ποιότητας δημιουργείται Τπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Λυμάτων, κατά 

αντιστοιχία προς Τπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Νερού. Θα περιλαμβάνει τα Φημικά 

εργαστήρια πρώην ΚΕΡΕΥΤΣ  και Ακροκεράμου. Σα εργαστήρια αυτά θα εξυπηρετούν πλέον 

των Κ.Ε.Λυμάτων και τις ανάγκες της Τπηρεσίας  Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών 

Αποβλήτων όπως και της Τπηρεσίας Ελέγχου Λεκανών Απορροής. 

3γ. τη Διεύθυνση Τποδομών, Κτηριακών & Ακίνητης Περιουσίας περιλαμβάνονται οι 

Τπηρεσίες: 

 Τπηρεσία Έργων Ύδρευσης 

 Τπηρεσία Έργων Αποχέτευσης 

 Τπηρεσία Σοπογραφίας & Ακίνητης Περιουσίας 

 Τπηρεσία Κτηριακών Έργων 

 Τπηρεσία Αρχείου Μελετών & Προδιαγραφών 

3δ. τη Διεύθυνση υντονισμού & Ελέγχου περιλαμβάνονται οι κάτωθι Τπηρεσίες: 

 Τπηρεσία Προσυμβατικού Ελέγχου & Δημοπρατήσεων 

 Τπηρεσία Παρακολούθησης Έργων & Επενδύσεων 

 Τπηρεσία Οργάνωσης και Διοικητικής Πληροφόρησης (προέρχεται από τη συγχώνευση 

της Τπηρεσίας Οργάνωσης & Βελτίωσης Διαδικασιών της Διεύθυνσης Λειτουργικής & 

Διοικητικής Τποστήριξης και της Τπηρεσίας Επιχειρηματικής Ανάλυσης & Εφαρμογής 

ISO της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ελέγχου) 

Η προαναφερόμενη Διεύθυνση δεδομένου ότι επιτελεί και «ελεγκτικό» ρόλο των προς εισαγωγή 

στο Δ.. εισηγήσεων κλπ, δύναται αν υπάρχει σχετική βούληση, να υπαχθεί απευθείας υπό τη 

Διοίκηση 

      Γ.ΙΙ./ 2η ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 

Ο βασικός διαχωρισμός του Σεχνικού Σομέα σε ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ  δίνει έμφαση στον ολοκληρωμένο κύκλο διαχείρισης νερού και λυμάτων. 

την εν λόγω Πρόταση περιλαμβάνεται και η ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 

 Με την εν λόγω Πρόταση επιτυγχάνεται η ενιαία εποπτεία και ευθύνη των Διευθύνσεων 

της διαδρομής του νερού (από τις λεκάνες απορροής και τους Σαμιευτήρες μέχρι τον 
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υδρομετρητή του υδρευόμενου ακινήτου) και αντίστοιχα η ενιαία εποπτεία και ευθύνη 

των Διευθύνσεων της διαδρομής  των λυμάτων (από την εξωτερική διακλάδωση του 

κτιρίου μέχρι την εκροή των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων). 

 Η κάθε Ενότητα έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση και τρόπο λειτουργίας, με αποτέλεσμα ακόμη 

και αυτές οι Διευθύνσεις που θεωρητικά καλύπτουν και τις δύο Ενότητες (Διεύθυνση 

χεδιασμού & Ανάπτυξης και Διεύθυνση Τποδομών), στην πραγματικότητα έχουν 

ξεχωριστές Τπηρεσίες, δηλαδή μία Τπηρεσία Ύδρευσης και μία Τπηρεσία Αποχέτευσης.    

 τις σημερινές συνθήκες με την έλλειψη προσωπικού, με την ανάγκη ανάκτησης του 

αντικειμένου σε όλα τα στάδια, απαιτείται η ανασύνταξη των δυνάμεων του 

προσωπικού, ανασύνταξη που προϋποθέτει εμβάθυνση και εστίαση στο αντικείμενο που 

ο καθένας γνωρίζει καλύτερα και μπορεί να αποδώσει. Ο πολυκερματισμός σε 

λειτουργία – συντήρηση από τη μία Γενική Διεύθυνση με τον σχεδιασμό – μελέτη - 

σύνταξη τευχών – επίβλεψη (ορισμένων μόνο έργων) από την άλλη Γενική Διεύθυνση, 

έχει δημιουργήσει ανισοβαρείς οργανωτικές μονάδες, μονομέρεια, καθυστερήσεις λόγω 

γραφειοκρατικών διαδικασιών μεταξύ των δύο Γενικών Διευθύνσεων και κάποιες φορές 

και τριβές.      

1. Η ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΔΡΕΤΗ προτείνεται να περιλαμβάνει τις  Διευθύνσεις: 

 Τδροληψίας 

 Μονάδων Επεξεργασίας Νερού 

 Δικτύου Ύδρευσης 

 Επιχειρησιακής Λειτουργίας Έργων Ύδρευσης 

- Η Διεύθυνση Τδροληψίας περιλαμβάνει τις κάτωθι Τπηρεσίες: 

 Τπηρεσία Υραγμάτων Μόρνου – Ευήνου 

 Τπηρεσία Άμφισσας – Δαφνούλας 

 Τπηρεσία Τλίκης – Βίλιζας –Ασωπού 

 Τπηρεσία Μενιδίου – Μαραθώνα 

 Τπηρεσία Διαχείρισης & υντονισμού 

- Η Διεύθυνση Μονάδων Επεξεργασίας Νερού περιλαμβάνει τις κάτωθι υφιστάμενες Τπηρεσίες: 

 Τπηρεσία ΜΕΝ Γαλατσίου 

 Τπηρεσία ΜΕΝ Αχαρνών 

 Τπηρεσία ΜΕΝ Πολυδενδρίου 

 Τπηρεσία ΜΕΝ Ασπροπύργου 
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- Η Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης περιλαμβάνει τις κάτωθι Τπηρεσίες: 

 Τπηρεσία Σομέα Αθήνας 

 Τπηρεσία Σομέα Πειραιά 

 Τπηρεσία Σομέα Ηρακλείου 

 Τπηρεσία Έργων Ύδρευσης (μελέτη, σύνταξη τευχών και επίβλεψη του συνόλου των 

έργων ύδρευσης) 

2. Η ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ  προτείνεται να περιλαμβάνει τις Διευθύνσεις : 

 Δικτύου Αποχέτευσης 

 Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων 

 Επιχειρησιακής Λειτουργίας Έργων Αποχέτευσης 

- Η Διεύθυνση Δικτύου Αποχέτευσης περιλαμβάνει τις κάτωθι Τπηρεσίες: 

 Τπηρεσία Σομέα Πειραιά 

 Τπηρεσία Σομέα Αγίων Αναργύρων 

 Τπηρεσία Σομέα Παπάγου 

 Τπηρεσία Σομέα Ηλιούπολης 

 Τπηρεσία Σομέα Αθήνας 

 Τπηρεσία Έργων Αποχέτευσης (μελέτη, σύνταξη τευχών και επίβλεψη του συνόλου των 

έργων αποχέτευσης, παραλαβές δικτύων, κεντρική εποπτεία του αντικειμένου Σεχνικής 

Εκμετάλλευσης). 

- τη Διεύθυνση Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων περιλαμβάνονται οι κάτωθι Τπηρεσίες: 

 Τπηρεσία ΚΕΛ Χυττάλειας 

 Τπηρεσία ΚΕΛ Μεταμόρφωσης 

 Τπηρεσία ΚΕΛ Θριασίου 

- ε κάθε Ενότητα (Ύδρευση – Αποχέτευση) προτείνεται να δημιουργηθεί μια νέα Διεύθυνση, 

δηλαδή για την Ενότητα της Ύδρευσης, η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας Έργων 

Ύδρευσης  και για την Ενότητα της Αποχέτευσης η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας 

Έργων Αποχέτευσης.  

- τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας Έργων Ύδρευσης, προτείνεται να 

περιλαμβάνονται οι κάτωθι Τπηρεσίες :  

 Τπηρεσία Λειτουργίας & Εφαρμογών Επιχειρησιακού Κέντρου (λειτουργία του 

Επιχειρησιακού Κέντρου σε ό,τι αφορά τον Σομέα της Ύδρευσης συλλογή και 

αξιολόγηση δεδομένων μετρητικών συστημάτων, σχεδιασμός και τεκμηρίωση έργων 

βελτίωσης του Σομέα Ύδρευσης),  
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 Τπηρεσία Η/Μ Εγκαταστάσεων 

 Τπηρεσία Αυτοκατασκευών  

 Τπηρεσία Τδρομετρητών 

- τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας Έργων Αποχέτευσης, προτείνεται να 

περιλαμβάνονται οι κάτωθι Τπηρεσίες :  

 Τπηρεσία Λειτουργίας & Εφαρμογών Επιχειρησιακού Κέντρου (λειτουργία του 

Επιχειρησιακού Κέντρου σε ό,τι αφορά τον Σομέα της Αποχέτευσης, συλλογή και 

αξιολόγηση δεδομένων μετρητικών συστημάτων, σχεδιασμός και τεκμηρίωση έργων 

βελτίωσης του Σομέα Αποχέτευσης),  

 Τπηρεσία Η/Μ Εγκαταστάσεων 

 Τπηρεσία  Προληπτικής υντήρησης  

3. Η ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ προτείνεται να 

περιλαμβάνει τις Διευθύνσεις:  

  υντονισμού & Ελέγχου,  

  Περιβάλλοντος, Έρευνας & Ανάπτυξης  

   Διεύθυνση Ποιότητας 

  3α. Η Διεύθυνση υντονισμού & Ελέγχου αποτελεί μετεξέλιξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 

& Ελέγχου και περιλαμβάνει τις κάτωθι  Τπηρεσίες : 

 Τπηρεσία  Προσυμβατικού Ελέγχου και Δημοπρατήσεων (προέρχεται από τη 

συγχώνευση της Τπηρεσίας Προσυμβατικού Ελέγχου της υφιστάμενης Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού & Ελέγχου και της Τπηρεσίας Δημοπρατήσεων της Διεύθυνσης 

Τποδομών) 

 Τπηρεσία Παρακολούθησης Έργων και Επενδύσεων  

 Τπηρεσία Αρχείου Μελετών & Προδιαγραφών (προέρχεται από τη Διεύθυνση 

χεδιασμού & Ανάπτυξης) 

 Τπηρεσία Οργάνωσης και Διοικητικής Πληροφόρησης (προέρχεται από τη συγχώνευση 

της Τπηρεσίας Οργάνωσης & Βελτίωσης Διαδικασιών της Διεύθυνσης Λειτουργικής & 

Διοικητικής Τποστήριξης και της Τπηρεσίας Επιχειρηματικής Ανάλυσης & Εφαρμογής 

ISO της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ελέγχου) 

3β. Η νέα Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Έρευνας & Ανάπτυξης περιλαμβάνει τις κάτωθι 

Τπηρεσίες : 

 Τπηρεσία Αξιολόγησης Επενδυτικών χεδίων 
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 Τπηρεσία Περιβαλλοντικής Κοινωνικής Ευαισθησίας & Αλληλεγγύης 

 Τπηρεσία Έρευνας & Ανάπτυξης (R & D) 

 Τπηρεσία Ενέργειας 

 Τπηρεσία  Σοπογραφίας & Ακίνητης Περιουσίας 

 Τπηρεσία Κτιριακών Εγκαταστάσεων  

3γ. Η Διεύθυνση Ποιότητας περιλαμβάνει τις κάτωθι Τπηρεσίες: 

 Τπηρεσία Ποιότητας Νερού 

 Τπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων 

 Τπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Λυμάτων 

 Τπηρεσία Ελέγχου Λεκανών Απορροής 

τη Διεύθυνση Ποιότητας δημιουργείται Τπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Λυμάτων, κατά 

αντιστοιχία προς Τπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Νερού. Θα περιλαμβάνει τα Φημικά 

εργαστήρια πρώην ΚΕΡΕΥΤΣ  και Ακροκεράμου. Σα εργαστήρια αυτά θα εξυπηρετούν πλέον 

των Κ.Ε.Λυμάτων και τις ανάγκες της Τπηρεσίας  Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικών 

Αποβλήτων όπως και της Τπηρεσίας Ελέγχου Λεκανών Απορροής. 

Επισημαίνεται ότι η υφιστάμενη λειτουργία του «Επιχειρησιακού Κέντρου & 1022», ως προς το 

σκέλος της τηλεφωνικής υποδοχής και δρομολόγησης/διεκπεραίωσης προβλημάτων βλαβών, 

ερωτημάτων κ.λ.π., παραμένει ως έχει και διοικητικά ανήκει στην ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΕΛΑΣΨΝ (Δ. 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΜΕΑ)  

Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

Ακολουθώντας παρόμοια προσέγγιση και για αυτόν τον Σομέα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

σήμερα αποτελείται από τις κάτωθι δύο Ενότητες :  

 Ενότητα Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωτικών Λειτουργιών και 

 Ενότητα Οικονομικών Τπηρεσιών & Ελέγχου 

Προτείνεται η συγκέντρωση όλων των Τπηρεσιών των σχετικών με τον Πελάτη σε μία Ενότητα, την 

Ενότητα Πελατών οπότε οι προτεινόμενες Ενότητες είναι πλέον οι κάτωθι τρεις : 

α. ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ που περιλαμβάνει τις  

ακόλουθες Διευθύνσεις:      

- Ανθρωπίνου Δυναμικού 

- Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

- Πληροφορικής και Σεχνολογίας 
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 β. ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΕΛΑΣΨΝ που περιλαμβάνει τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 

- Εξυπηρέτησης Πελατών 

- Διαχείρισης Εσόδων 

               γ. ΕΝΟΣΗΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ που περιλαμβάνει τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 

 Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών 

 Διεύθυνση Οικονομικού Προγραμματισμού & Ελέγχου 

 Διεύθυνση Προμηθειών και Μεταφορών 

1. Η υφιστάμενη Διεύθυνση Λειτουργικής & Διοικητικής Τποστήριξης προτείνεται να 

συγχωνευθεί με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με τις εξής επιπλέον μεταβολές : 

 η Τπηρεσία Μισθολογίου μεταφέρεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού  

 Η Τπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλιστικών Αναγκών & Κινδύνων μεταφέρεται στη 

Διεύθυνση Οικονομικού Προγραμματισμού & Ελέγχου 

 Η Τπηρεσία Οργάνωσης & Βελτίωσης Διαδικασιών συγχωνεύεται με την Τπηρεσία 

Επιχειρηματικής Ανάλυσης & Εφαρμογής ISO και μεταφέρονται στη Διεύθυνση 

υντονισμού & Ελέγχου. 

2. Μετά τις ανωτέρω μεταβολές η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού  περιλαμβάνει τις κάτωθι έξι 

(6) Τπηρεσίες : 

 Τπηρεσία Προσωπικού 

 Τπηρεσία Μισθολογίου 

 Τπηρεσία Γενικής Γραμματείας 

 Τπηρεσία Ασφάλειας Εγκαταστάσεων 

 Τπηρεσία Ιατρικής Τγειονομικής Περίθαλψης 

 Τπηρεσία Διοικητικής Τγειονομικής Περίθαλψης   

3. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών περιλαμβάνει :  

 τις υφιστάμενες Τπηρεσίες των 12 Περιφερειακών Κέντρων,  

 την Τπηρεσία Καταμέτρησης & Ελέγχου Καταναλώσεων 

 την Τπηρεσία τατιστικής υντονισμού & Ελέγχου (καθίσταται περισσότερο επιτελική 

από ότι είναι σήμερα με διαφοροποίηση του αντικειμένου της) και  

 την νέα Τπηρεσία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών (με αντικείμενο προερχόμενο από 

το 1022 για τα θέματα της ΔΕΠ και από την Τπηρεσία Γενικής Γραμματείας για όλα τα 

εισερχόμενα – εξερχόμενα έγγραφα Πελατών) 

4. Η νέα Διεύθυνση Διαχείρισης Εσόδων περιλαμβάνει τις κάτωθι Τπηρεσίες : 

 Τπηρεσία Σιμολόγησης Λογαριασμών 

 Τπηρεσία Διαχείρισης Εσόδων Αποχέτευσης 
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 Τπηρεσία Διαχείρισης  Εσόδων Ύδρευσης Κοινών Πελατών 

 Τπηρεσία ΟΣΑ 

 Τπηρεσία Δημοσίου 

 Τπηρεσία Μεγάλων Πελατών 

5. Η Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών περιλαμβάνει τις υφιστάμενες Τπηρεσίες της, με τις εξής 

μεταβολές : 

 η Τπηρεσία Κοστολόγησης μεταφέρεται στη Διεύθυνση Οικονομικού Προγραμματισμού 

& Ελέγχου, 

 η Τπηρεσία Μετοχολογίου & χέσεων με Επενδυτές μεταφέρεται στη Διεύθυνση 

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ελέγχου 

 η Τπηρεσία Σαμειακής Διαχείρισης και Φρηματοοικονομικού ενσωματώνει και την 

Τπηρεσία Εισπράξεων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πελατών 

6. Η Διεύθυνση Οικονομικού Προγραμματισμού & Ελέγχου μετά τις ανωτέρω μεταβολές 

περιλαμβάνει τις κάτωθι Τπηρεσίες : 

 Τπηρεσία Προϋπολογισμού & τατιστικής 

 Τπηρεσία Κοστολόγησης  

 Τπηρεσία Μετοχολογίου & χέσεων με Επενδυτές 

 Τπηρεσία Διαχείρισης Ασφαλιστικών Αναγκών & Κινδύνων 

7. τη Διεύθυνση Προμηθειών & Μεταφορών μπορεί να συγχωνευθούν η Τπηρεσία Οχημάτων – 

Μηχανημάτων με την Τπηρεσία Μεταφορών.  

τους συνημμένους Πίνακες όπου απεικονίζονται διαγραμματικά οι προτεινόμενες οργανωτικές 

ΕΝΟΣΗΣΕ, παρουσιάζονται αναλυτικά οι περιλαμβανόμενες ανά Διεύθυνση Τπηρεσίες. 

Οι συντάξαντες 

 

                                           τέλλα Πολιτάκη     
 

                                            Γιάννης Πάσσιος    
 

                                           Γιώργος Κραμποκούκης     
 

                                           Λεωνίδας Κουσουρής     
 

                                           Κλειώ Ελευθερίου 

υνημμένα: 

Σρεις (3) Πίνακες με διαγραμματική απεικόνιση των προτεινόμενων οργανωτικών 

ΕΝΟΣΗΣΨΝ 


