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ΑΠΟΦΑΣΗ (76/2022) 

της 179ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας της 26.09.2022 

 

ΘΕΜΑ  Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου των Μονάδων α) Ρύθμισης και Ελέγχου 

Σιδηροδρομικής Αγοράς και β) Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας της ΡΑΣ. 

 

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το Ν. 3891/2010 (Α’ 188) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» και ιδιαίτερα των άρθρων 23, 29 

και 31 αυτού, όπως ισχύουν. 

2. τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας & Διαχείρισης της ΡΑΣ (ΦΕΚ Β΄ 5781 / 21.12.2018), όπως 

ισχύει. 

3. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 87 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/09-02-2007) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 
οι οποίες ορίζουν ότι : 
«1. Τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος 
κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο του 
οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες 
οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο 
καθήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, 
τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου 
οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των 
υποκείμενων οργανικών μονάδων. 
2. ………….». 

4. το γεγονός ότι η Μονάδα Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής Αγοράς και η Μονάδα 

Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας της ΡΑΣ έχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες στις οποίες 

προΐστανται ομοιόβαθμοι υπάλληλοι που ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι 

προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται στις ως άνω Μονάδες βάσει του Κανονισμού 

Αθήνα,  26/09/2022 

Αριθ. Πρωτ. : 2703 
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Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΣ και έχουν τον ίδιο χρόνο άσκησης καθηκόντων 

προϊσταμένου, 

5. την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών της ΡΑΣ, 

6. την υπ. αριθμ. πρωτ. 2664 / 22.09.2022 Εισήγηση της Προέδρου προς την Ολομέλεια της ΡΑΣ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

τον ορισμό : 

Α) του Θεόδωρου Χριστογιαννόπουλου, προϊσταμένου του Τμήματος Εποπτείας Διαχειριστή 

Υποδομής και Φορέων Εκμετάλλευσης Εγκαταστάσεων Υπηρεσιών, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με 

βαθμό Α΄, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Μονάδας Ρύθμισης και Ελέγχου Σιδηροδρομικής 

Αγοράς και 

Β) της Γεωργίας Χήρα, προϊσταμένης του Τμήματος Διαλειτουργικότητας, κλάδου ΠΕ Μηχανικών 

με βαθμό Α΄, ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Μονάδας Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας 

της ΡΑΣ. 

 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

Ιωάννα Τσιαπαρίκου 
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