
   
                                                              

 

Η Νέα Οδός, έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρηση 
του έργου παραχώρησης «Ιόνια Οδός». Αυτό το έργο πνοής, με συνολικό μήκος 380 χλμ., περιλαμβάνει τα παρακάτω 
βασικά τμήματα: 

Α) τον ομώνυμο αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» μήκους 196 χλμ.  από Αντίρριο έως Ιωάννινα (Ανισόπεδος Κόμβος με 
Εγνατία Οδό). Αυτός ο αυτοκινητόδρομος έχει τεράστια σημασία- κοινωνική και αναπτυξιακή, αφού: 

Συνδέει όλη τη Δυτική Ελλάδα αναβαθμίζοντας σημαντικά αστικά και αγροτικά κέντρα όπως τα Ιωάννινα, την Άρτα και 
το Αγρίνιο. 

Προσφέρει επαρκέστερη σύνδεση των λιμανιών Πάτρας, Αστακού και Ηγουμενίτσας.  

Συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής βελτιώνοντας την προσβασιμότητα σε περιοχές με υψηλό τουριστικό 
και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, αφού με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, το ταξίδι από Αντίρριο έως και Ιωάννινα 
διαρκεί πλέον 1 ώρα και 40 λεπτά σε σχέση με τις 3 ώρες και 30 λεπτά.  

Πρόκειται για ένα έργο που διασχίζει δύο περιφέρειες και τέσσερις νομούς και έρχεται να καλύψει μια απαίτηση 
πολλών ετών και να δώσει νέα ώθηση ανάπτυξης. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του συναντάμε ανάμεσα σε άλλα: 24 
γέφυρες συνολικού μήκους 7 χλμ., 4 σήραγγες συνολικού μήκους 11,2 χλμ., 77 κάτω διαβάσεις και 24 άνω διαβάσεις. 

Β) τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. μήκους περίπου 172,5 χλμ. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης Αττικής 
έως τη Σκάρφεια Φθιώτιδας, μετά τα Καμένα Βούρλα. Στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. έχει προγραμματιστεί και 
εκτελείται μια σειρά σημαντικών έργων μετατροπής του σε ένα σύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Στόχος είναι τα 
172,5 χλμ. από τη Μεταμόρφωση έως και την Σκάρφεια να μετατραπούν σε πρότυπο σημείο αναφοράς τόσο για τα 
ελληνικά όσο και για τα διεθνή πρότυπα. Στις εργασίες που ήδη πραγματοποιούνται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
διαπλατύνσεις του δρόμου, αλλαγές των στηθαίων ασφαλείας, ανακατασκευές ανισόπεδων κόμβων, αναβάθμιση των 



   
υπαρχόντων χώρων στάθμευσης και δημιουργία νέων, βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.α.  

Το συγκεκριμένο τμήμα του Α.Θ.Ε. διασχίζει δύο περιφέρειες και τρεις νομούς και στα τεχνικά του χαρακτηριστικά 
συναντάμε μεταξύ άλλων: 8 γέφυρες, 30 ανισόπεδους κόμβους και ημικόμβους και 84 άνω & κάτω διαβάσεις.  

Γ) το συνδετήριο κλάδο του Π.Α.Θ.Ε. Σχηματάρι – Χαλκίδα, μήκους 11 χλμ. που είναι υπό κατασκευή.  

 

Η Κεντρική Οδός έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση και τη 
συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος – Ε65». 

Αυτό το έργο των 238 χλμ. συνολικά, είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας και αφορά στην 
κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), από ημικόμβο με Α.Θ.Ε. στο ύψος του Α.Κ. Θερμοπυλών 
έως τον ανισόπεδο κόμβο με Εγνατία οδό μετά την Οξύνεια (συνολικό μήκος 181 χλμ.), καθώς και στη διαχείριση και 
συντήρηση του τμήματος της Α.Θ.Ε. από τη Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες Φθιώτιδας (συνολικό μήκος 57 χλμ.).  

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διασχίζει τον κάμπο της Φθιώτιδας, την οροσειρά της Όρθρυος, το Θεσσαλικό κάμπο 
και τον Πηνειό ποταμό περνώντας πλησίον των πόλεων Καρδίτσας, Τρικάλων, Καλαμπάκας μέχρι τους πρόποδες των 
Αντιχασίων, τον Ίωνα ποταμό και την οροσειρά των Χασίων για να ενωθεί τελικά με την Εγνατία Οδό στο Δρυμό της 
Πίνδου. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη της 
χώρας και της Περιφέρειας. Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη και επί της ουσίας συνδέει την Ανατολική με 
την Δυτική Ελλάδα. Ο σχεδιασμός του βασίζεται σε σύγχρονα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, με σεβασμό προς το 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στοχεύοντας στην ασφάλεια και άνεση των χρηστών και στην εξασφάλιση της 
μέγιστης δυνατής εξοικονόμησης χρόνου και καυσίμων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωσή του το ταξίδι 
από Λαμία έως και Εγνατία θα διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά, αντί των 2 ωρών και 30 λεπτά σήμερα.  

Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από τη Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες, έδωσε λύση στο μείζον ζήτημα οδικής ασφάλειας 
του πετάλου του Μαλιακού. Πλέον, όλοι οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν ένα σύγχρονο, υψηλών προδιαγραφών 
αυτοκινητόδρομο με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Κυκλοφορίας (ΛΕΑ), τρεις (3) 
σήραγγες διπλού κλάδου, πέντε (5) κοιλαδογέφυρες και υποδομή υψηλών προδιαγραφών.  

Στην παρούσα φάση, στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) έχει παραδοθεί και λειτουργεί πλήρως το τμήμα 
από Α/Κ Ξυνιάδας έως και τον Α/Κ Τρικάλων συνολικού μήκους 77,5 χιλιομέτρων.  

Επιπλέον σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του Νότιου Τμήματος του Ε65 (από Α.Θ.Ε έως και Ξυνιάδα). 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου 2020, η συνολική πρόοδος κατασκευής του έργου αγγίζει το 49% ενώ 
προχωρώντας σε επιμέρους ανάλυση οι σήραγγες παρουσιάζουν πρόοδο της τάξεως του 52,62%, οι γέφυρες και τα 
λοιπά τεχνικά 61,66% , τα ασφαλτικά 38,67% και οι χωματουργικές εργασίες 51,73%. 

 

 



   
 

 
Υπεύθυνος Πρασίνου 

 
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας της 
εταιρείας, επιβλέποντας τις εργασίες φύτευσης που διενεργούνται στον περιβάλλοντα χώρο του έργου παραχώρησης. 
Η θέση θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Μαλακάσας (Δήμος Ωρωπού). 

 
 
Αρμοδιότητες: 

 Διενεργεί επιθεωρήσεις στις υπάρχουσες περιοχές πρασίνου του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να 

αναγνωρίσει σημεία που απαιτούν επεμβάσεις βελτίωσης.  

 Επιβλέπει τις σχετικές εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται από υπεργολάβους, διασφαλίζοντας την 

ευθυγράμμισης τους με τις μελέτες και τις διαδικασίες ποιότητας της  εταιρείας. 

 Ελέγχει το έργο κατασκευής των νέων τμημάτων φύτευσης από τα σχετικά συνεργεία, με σκοπό την τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων και των προδιαγραφών του έργου.  

 Συνεργάζεται με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (π.χ. εκπροσώπους της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής) και τα 

Δασαρχεία, κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. λήξη λήψη αδειών για εργασίες) και εξασφαλίζοντας 

την ομαλή συνεργασία κατά τη διάρκεια των εργασιών φύτευσης.  

 Συνεργάζεται με τους Επιβλέποντες Μηχανικούς Κυκλοφορίας και Συντήρησης των αυτοκινητοδρόμου με σκοπό 

την ενημέρωση τους και τη διατήρηση της ομαλής κυκλοφορίας κατά τη διενέργεια εργασιών.  

 Επικοινωνεί και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών Υγείας & Ασφάλειας, για την προστασία και τη 

βελτίωση των προτύπων ποιότητας. 

 Δημιουργεί αναφορές προόδου των ενεργειών συντήρησης και κατασκευής προς την διοίκηση του τμήματος, 

αναφορικά με το σύνολο των παρεμβάσεων, προγραμματισμού και απολογισμού των έργων.  

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 Πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατης Εκπαίδευσης  
 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα κατασκευής και συντήρησης 

περιοχών πρασίνου κατέχοντας εποπτικό ρόλο με καθήκοντα όπως:  
o Διοίκηση Ομάδων Εργασίας στο Πεδίο 
o Διαχείριση Υπεργολάβων 
o Προετοιμασία και Επεξεργασία Αναφορών 

 Εμπειρία σε σχετικές εργασίες φυτοτεχνικών διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου Οδικών Δικτύων θα 
θεωρηθεί προσόν. 

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

 Πολύ καλή γνώση Autocad  
 Γνώση GIS, θα θεωρείται επιπλέον προσόν  

 

 
 
 
 



   
 
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 

 Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση 
 Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών 
 Αποτελεσματική Επικοινωνία 
 Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων 
 Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr  ή στο Fax: 210-
3447499 αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό της ΥΠ-0820. 
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