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ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ 

Γ 22/02/2012 3Η  ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   

   Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ∆. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Εναρµόνιση µε το ισχύον Οργανόγραµµα της Εταιρείας και µε τις απορρέουσες από αυτό  
αρµοδιότητες. 

Αλλαγή του τίτλου της Λειτουργικής ∆ιαδικασίας. 

Προστέθηκε η διαχείριση αρχείων προσωπικών δεδοµένων καταγραφής ήχου των Κέντρων Ελέγχου 
Κυκλοφορίας, βάσει της υπ’ αριθµ. Ν00/713/ΖΧ/13279/16.02.2010 γνωµοδότησης της Νοµικής 
Υπηρεσίας. 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ∆ΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ: ΗΜ/ΝΙΑ 

    

Α. ΣΤΑΣΙΝΟΣ  Α. ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ενηµερώστε τον Αρµόδιο για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή προτεινόµενες βελτιώσεις. 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

 

Ηµ/νία 

 

Αναθ. 

 

Περιγραφή Εφαρµογής / 
Μεταβολής 

 

Συντάξαντες / Αρµόδιοι 

01/07/2004 Α Πρώτη έκδοση για 
εφαρµογή 

Α. Σαραµούρτσης 

Ι. Καρακαϊδού 

27/06/2007 

 

Β 

 

Αναθεώρηση, λόγω 
µεταβολής 
Οργανογράµµατος 

Α. Σαραµούρτσης 

Κ. Κουτσούκος 

22/02/2012 

 

Γ 

 

Αναθεώρηση, λόγω 
µεταβολής 
Οργανογράµµατος και 
για να συµπεριληφθούν τα 
δεδοµένα ήχου. 

Α. Σαραµούρτσης 

∆. Ευαγγελίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. Πινακίδες ενηµέρωσης των οδηγών για τη βιντεοσκόπηση της οδού, σύµφωνα µε τον Ν. 
2472/1997 περί «προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα» (Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420 Παρ. 1) 

2. Πρωτόκολλο ∆ιαγραφής Αρχείου Προσωπικών ∆εδοµένων (έντυπο Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-
420/2) 
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ 

Αντικείµενο της παρούσας Λειτουργικής ∆ιαδικασίας είναι ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων 
και ενεργειών των εµπλεκοµένων στη συλλογή και επεξεργασία:  

Α) ∆εδοµένων εικόνας ή/και ήχου, που λαµβάνονται (µόνιµα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα) από Κλειστά Κυκλώµατα Τηλεόρασης (ΚΚΤ), εγκατεστηµένα σε διάφορα 
τµήµατα της Εγνατίας Οδού 

Β) ∆εδοµένων ήχου εισερχόµενων-εξερχόµενων τηλεφωνικών κλήσεων, που λαµβάνονται 
(µόνιµα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα) από συστήµατα καταγραφής 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού. 

Τα παραπάνω δεδοµένα συνιστούν, βάσει της σχετικής νοµοθεσίας (Ν. 2472/1997, Ν. 
3471/2006, όπως ισχύουν σήµερα), δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. 

Σκοπός της χρήσης των συστηµάτων ΚΚΤ και των συστηµάτων καταγραφής ήχου στον 
αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού είναι: η ρύθµιση της κυκλοφορίας οχηµάτων, η 
προστασία προσώπων (χρηστών της οδού, προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης της 
οδού κτλ.) και η προστασία αγαθών (υποδοµής της οδού κτλ.). 

Η παρούσα Λειτουργική ∆ιαδικασία δεν αφορά στα δεδοµένα εικόνας ή/και ήχου που 
τηρούνται στους σταθµούς διοδίων της Εγνατίας Οδού και άπτονται της καταγραφής 
παραβάσεων σε αυτούς. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

“Αρχή”: η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θεσπίζεται στο 
κεφάλαιο ∆΄ του Ν. 2472/97. 

“∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα”: κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο 
των δεδοµένων. ∆εν λογίζονται ως δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής 
φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα 
υποκείµενα των δεδοµένων. 

“Ευαίσθητα δεδοµένα”: τα δεδοµένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα 
πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε 
ένωση, σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και 
στην ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες. 

“Υποκείµενο των δεδοµένων”: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα και 
του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή µπορεί να 
προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός ή 
περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη 
φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. 
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“Συγκατάθεση” του υποκειµένου των δεδοµένων: κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση 
βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή και µε πλήρη επίγνωση και µε την οποία, το 
υποκείµενο των δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν 
αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η 
ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, 
τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις 
κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνοµα, την 
επωνυµία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η 
συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα. 

“Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” (“επεξεργασία”): κάθε εργασία ή σειρά 
εργασιών που πραγµατοποιείται, από το ∆ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 
ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο, µε ή χωρίς τη βοήθεια 
αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, 
η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή 
ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η διαγραφή, η καταστροφή. 

“Αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” (“αρχείο”): σύνολο δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας και τα 
οποία τηρούνται είτε από το ∆ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ή ιδιωτικού 
δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο. 

“∆ιασύνδεση”: µορφή επεξεργασίας που συνίσταται στη δυνατότητα συσχέτισης των 
δεδοµένων ενός αρχείου µε δεδοµένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από άλλον ή 
άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για 
άλλο σκοπό. 

“Υπεύθυνος επεξεργασίας”: οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή 
υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της 
επεξεργασίας καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού 
δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή 
του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.  

“Εκτελών την επεξεργασία”: οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα για λογαριασµό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. 

“Αποδέκτης”: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε 
άλλος οργανισµός, στον οποίο ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα δεδοµένα, ανεξαρτήτως αν 
πρόκειται για τρίτο ή όχι. 

“Τρίτος”: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε 
άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο των δεδοµένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του υπεύθυνου 
επεξεργασίας. 
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“Έκτακτο Περιστατικό ή Συµβάν“: οποιοδήποτε γεγονός λαµβάνει χώρα το οποίο δεν θα 
µπορούσε να προβλεφθεί ή προληφθεί και το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της 
οδικής κυκλοφορίας. 

Συντοµογραφίες 

EOAE    Εγνατία Οδός Α.Ε.    

ΚΕΣ    Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων     

Κ∆Α    Κέντρο ∆ιοίκησης Αυτοκινητοδρόµου      

ΚΕΚ   Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας 

ΚΚΤ    Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης     

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

Ο ∆ιευθυντής Υποστήριξης ∆ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ είναι υπεύθυνος για την αναθεώρηση 
και συντήρηση της παρούσας Λειτουργικής ∆ιαδικασίας. 

Ο Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης είναι αρµόδιος για την έγκρισή 
της. 

4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΑΕ – ( ΠΥ ) 

•  Μηχανικός Περιφερειακής Υπηρεσίας ΕΟΑΕ – ( ΜΠΥ ) 

Τοµέας Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης ΕΟΑΕ – ( ΤΛΕΣ ) 

•  ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου – ( ∆∆∆ ) 

• ∆/νση Υποστήριξης ∆ικτύου – ( ∆Υ∆ ) 

• Υπεύθυνος Επεξεργασίας – ( ΥΕ ) 

Ανάδοχος Συντήρησης & Λειτουργίας– ( Α ) 

•  Μηχανικός Αναδόχου – ( ΜΑ ) 

•  Τεχνικός Αναδόχου – ( ΤΑ ) 

Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( ΑΠ∆Π ) 
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5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Τα παρακάτω ισχύουν για όσα ΚΕΣ/Κ∆Α/ΚΕΚ έχουν Αίθουσα Ελέγχου µε εξοπλισµό 
κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης ή/και εξοπλισµό καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 
και είναι στελεχωµένα µε προσωπικό του Αναδόχου ή/και της ΕΟΑΕ. 

5.1 Υποχρεώσεις ΤΛΕΣ: «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι η εταιρεία “Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Με 
απόφαση του ∆Σ της εταιρείας και κατόπιν εισήγησης του ΤΛΕΣ, ορίζεται ο εκπρόσωπος 
της εταιρείας που εκτελεί χρέη «Υπεύθυνου Επεξεργασίας». 

Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» έχει την υποχρέωση της εγγράφου γνωστοποίησης τήρησης 
αρχείου, του σκοπού επεξεργασίας και των τόπων επεξεργασίας προς την Αρχή, καθώς και 
κάθε µεταβολής αυτών. 

Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» µέριµνα, µέσω των αρµόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών 
της ΕΟΑΕ, για την τοποθέτηση κατάλληλων προειδοποιητικών, ενηµερωτικών πινακίδων 
στις περιοχές της Εγνατίας Οδού όπου λειτουργούν συστήµατα ΚΚΤ ή/και καταγραφής ήχου 
(Παράρτηµα 1). 

Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» µεριµνά ώστε, οι όροι των υποχρεώσεων του Αναδόχου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της παρούσας, να αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των 
συµβατικών τευχών της εκάστοτε σύµβασης µεταξύ του Αναδόχου Συντήρησης & 
Λειτουργίας και της ΕΟΑΕ. 

5.2 Ο ΜΠΥ κοινοποιεί στον Ανάδοχο Συντήρησης & Λειτουργίας της Αίθουσας Ελέγχου 
ΚΕΣ/Κ∆Α/ΚΕΚ την παρούσα Λειτουργική ∆ιαδικασία. Ο ΜΠΥ ελέγχει την τήρηση των 
σχετικών µέτρων ασφαλείας της παραγράφου 5.3 της παρούσας. 

5.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου: Ο Ανάδοχος, βάσει της σύµβασης που συνάπτει µε την ΕΟΑΕ, 
έχει την ιδιότητα του «Εκτελούντος την Επεξεργασία». 

Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

• του ελέγχου της πρόσβασης στην Αίθουσα Ελέγχου του ΚΕΣ/Κ∆Α/ΚΕΚ, ώστε να 
εξασφαλιστεί το απόρρητο των συλλεγόµενων δεδοµένων ΚΚΤ και ήχου. 

• του σεβασµού των θεµελιωδών κανόνων της θεµιτής επεξεργασίας, και ειδικότερα, 
τις αρχές του σκοπού, της αναγκαιότητας, της ακρίβειας και της επικαιροποίησης 
των δεδοµένων, όπως αυτές προβλέπονται στην παράγρ. 1 του άρθρου 4            
Ν. 2472/1997. 

• του σεβασµού των δικαιωµάτων του υποκειµένου, και ειδικότερα, των 
δικαιωµάτων ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (άρθρα 11,12,13               
Ν. 2472/1997). 

• του σεβασµού της εχεµύθειας και τήρησης του απορρήτου της επεξεργασίας, 
σύµφωνα µε τις οικείες ρυθµίσεις (άρθρο 10 του Ν. 2472/1997) και της 
απαγόρευσης εν γένει της ανακοίνωσης ή διαβίβασης των δεδοµένων σε τρίτους. 
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• της τήρησης συγκεκριµένων µέτρων ασφαλείας του σχετικού αρχείου, µε σκοπό 
την προστασία του από αθέµιτη επεξεργασία. 

• της συντήρησης των κατάλληλων προειδοποιητικών, ενηµερωτικών πινακίδων 
στις περιοχές/τµήµατα της Εγνατίας Οδού, όπου λειτουργούν ΚΚΤ ή/και 
συστήµατα καταγραφής ήχου. 

• της τακτικής ενηµέρωσης (1 φορά ετησίως) του προσωπικού του (οι 
νεοπροσληφθέντες πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους) που εργάζεται στην 
Αίθουσα Ελέγχου του ΚΕΣ/Κ∆Α/ΚΕΚ για την παρούσα διαδικασία, καθώς και για 
τη σχετική νοµοθεσία περί αρχείων προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται 
από ΚΚΤ και από συστήµατα καταγραφής ήχου. Ο Ανάδοχος θα αποστέλλει στην 
αρµόδια ΠΥ, µετά από κάθε τακτική ενηµέρωση και για κάθε νεοπροσληφθέντα, 
σχετικές ενυπόγραφες βεβαιώσεις εκπαίδευσης/ενηµέρωσης του προσωπικού 
του. 

5.4 Τήρηση Αρχείου: Το αρχείο ∆ΕΝ θα τηρείται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 
δεκαπέντε (15) ηµερών ή όπως αλλιώς ορίζει ο νόµος, εκτός εάν ο «Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας» έχει ζητήσει και πάρει από την Αρχή ειδική άδεια και έχει ενηµερώσει 
σχετικά τον Ανάδοχο.  

Ι. Έως 15 ηµέρες:  

Συστήµατα αναλογικής εγγραφής video/ήχου: Ο ΜΑ µεριµνά για τη διαγραφή του αρχείου 
αναλογικής εγγραφής (π.χ., κασέτα VHS) παρουσία του ΜΠΥ. Η διαγραφή θα 
επιβεβαιώνεται µε την κοινή υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου (Παράρτηµα 2). 

Συστήµατα ψηφιακής εγγραφής video/ήχου: Ο ΜΑ µεριµνά για την ορθή τήρηση των 
ρυθµίσεων των συστηµάτων ψηφιακής εγγραφής (π.χ., video servers, DVRs, NVRs κτλ.) 
της αυτόµατης κυκλικής διαγραφής του αρχείου και ενηµερώνει µέσω e-mail (1 φορά το 
εξάµηνο) τον ΜΠΥ. Ο ΜΠΥ, µε τη συνδροµή της ∆/νσης Πληροφορικής, µπορεί να ελέγξει 
όποτε κρίνεται σκόπιµο τις ανωτέρω ρυθµίσεις. 

 

ΙΙ. Πέραν των 15 ηµερών (κατόπιν χορήγησης ειδικής αδείας της Αρχής): 

α) Ο ΜΠΥ, εντός του 15θηµέρου από την καταγραφή ενός συµβάντος, µε τη σύµφωνη 
γνώµη της ∆Υ∆ – ΤΛΕΣ ή/και της ΠΥ, αποφασίζει ποια δεδοµένα (συµβάντα) του αρχείου 
θα διατηρηθούν. Ο ΜΑ επεξεργάζεται το υφιστάµενο αρχείο και αποστέλλει το νέο 
επεξεργασµένο αρχείο στην ΠΥ.  

β) Το υφιστάµενο αρχείο της Αίθουσας Ελέγχου του ΚΕΣ/Κ∆Α/ΚΕΚ διαγράφεται 
(χειροκίνητα ή αυτόµατα), όπως και στην περίπτωση 5.4.Ι της παρούσας. 

γ) Η ΠΥ µεριµνά για τη διαχείριση και φύλαξη των αρχείων που παραλαµβάνει, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στην ειδική άδεια που έχει χορηγηθεί από την Αρχή. Εφόσον ζητηθούν τα 
αρχεία, αποστέλλονται και στην ∆Υ∆ – ΤΛΕΣ. 
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Ενηµέρωση ΠΥ: Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει συστηµατικά την ΠΥ για τα συµβάντα που 
προκύπτουν στην περιοχή αρµοδιότητάς του, µέσω του «∆ελτίου Αναφοράς Συµβάντος», 
που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των Εγχειριδίων Λειτουργίας του ΚΕΣ/Κ∆Α/ΚΕΚ. Η 
κοινοποίηση των δελτίων προς την ΠΥ θα πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) 
ηµερών. 

5.5 ∆ιαβίβαση αρχείου σε Αποδέκτες: Η διαχείριση των αιτηµάτων αποδεκτών και τρίτων για την 
παροχή στοιχείων από τα δεδοµένα του αρχείου θα γίνεται από την ΠΥ, µε τη σύµφωνη 
γνώµη του “Υπεύθυνου Επεξεργασίας”, βάσει της σχετικής νοµοθεσίας, των αποφάσεων 
της Αρχής και των σχετικών γνωµοδοτήσεων της Νοµικής Υπηρεσίας. 

6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

• Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήµερα: “Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” 

• Απόφαση 1122/26-09-2000, της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα: “Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης” 

• Κανονιστική Πράξη 1/1999 “Ενηµέρωση υποκειµένου των δεδοµένων κατ’ άρθρο 11 
Ν. 2472/97” 

• Οδηγίες Λειτουργίας ΕΟΑΕ 

• Εγχειρίδια Λειτουργίας ΚΕΣ / Κ∆Α / ΚΕΚ ΕΟΑΕ 

7. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
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Σχετικά έγγραφα: / References:

1.0   ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

1.1 Υποχρεώσεις ΕΟΑΕ:  Με απόφαση ∆Σ της ΕΟΑΕ,
ορίζεται εκπρόσωπος της εταιρείας που εκτελεί
χρέη "Υπεύθυνου Επεξεργασίας".

1.2 Υποχρεώσεις Υπεύθυνου Επεξεργασίας (ΥΕ):
- έγγραφη γνωστοποίηση τήρησης Αρχείου
- µέριµνα για τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων,
  όπου λειτουργούν συστήµατα ΚΚΤ και ήχου
(Παράρτηµα 1)

         - έλεγχος για τήρηση όρων σύµβασης µεταξύ ΕΟΑΕ
           και Αναδόχου Συντήρησης & Λειτουργίας.

1.3 Ο ΜΠΥ κοινοποιεί στον Ανάδοχο Συντήρησης &
Λειτουργίας της Αίθουσας Ελέγχου του ΚΕΣ/Κ∆Α/ΚΕΚ
την παρούσα ∆ιαδικασία και ελέγχει την τήρηση των
µέτρων ασφαλείας του σχετικού αρχείου.

1.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου: Ο Ανάδοχος Συντήρησης &
Λειτουργίας έχει την υποχρέωση:

         - ελέγχου πρόσβασης    στην Αίθουσα Ελέγχου για
εξασφάλιση του απορρήτου
- σεβασµού των θεµελιωδών κανόνων της θεµιτής
  επεξεργασίας κτλ.

         - τακτικής ενηµέρωσης του προσωπικού του για την
           παρούσα διαδιικασία, τη νοµοθεσία, κτλ.

1.5 Τήρηση αρχείου: Το αρχείο δεν θα τηρείται για
χρονικό διάστηµα > 15 ηµερών ή όπως ορίζει ο νόµος,
εκτός αν ο ΥΕ ζητήσει και πάρει άδεια από την Αρχή 
και την κοινοποιήσει στον Ανάδοχο.

1.6 Τήρηση αρχείου έως 15 ηµέρες: Συστήµατα αναλογι-
κής εγγραφής video/ ήχου : Ο ΜΑ µεριµνά για τη δια-
γραφή  του αρχείου, παρουσία του ΜΠΥ. Η επιβεβαί-
ωση γίνεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου
διαγραφής (Παράρτηµα 2). 
Συστήµατα ψηφιακής εγγραφής video / ήχου: Ο ΜΑ 
µεριµνά για την ορθή τήρηση των ρυθµίσεων αυτόµα-
της διαγραφής του αρχείου και ενηµερώνει µε e-mail 
(1 φορά το εξάµηνο) τον ΜΠΥ.
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  1    2    3    4   5    6    7   8    9   10

Σύµβολα: / Symbols:

∆ραστηριότητα / Activity

Σύνδεση µε άλλη
 δραστηριότητα /
Interface Activity

Αρχή / Start

Τέλος / End

Ανάδραση / Feedback

Σύσκεψη / Meeting

Συµµετοχή / Participant

Περιγραφή ∆ραστηριότητας /
Activity Description

   Παρα-
ποµπές /
Text Ref.

Συνεχίζεται / Continuation

Απόφαση / Decision

ST

END

FB

ή / or

No.

ST

3 21

12

21

21

1 2

1) Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήµερα: "Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα"
2) Απόφαση 1122/26-09-2000, της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα: "Οδηγία για
τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης"

  



ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.                                                                                         Λ∆-EOAE-ΛΕΣ-420  ΑΝΑΘ. Γ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ  

g:\lesop\ples420g.doc                                Σελίδα 11 από 11                                          22/02/2012 

Σχετικά έγγραφα: / References:

1.7 Τήρηση αρχείου πέραν των 15 ηµερών:
- αποφασίζεται ποια δεδοµένα θα κρατηθούν

- αποστολή στην ΠΥ και µέριµνα για φύλαξη  αρχείου,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ειδική άδεια της
ΑΠ∆Π

- η ΠΥ αποστέλλει το αρχείο στη  ∆Υ∆
(εφόσον ζητηθεί)

- ο Ανάδοχος ενηµερώνει συστηµατικά τον ΜΠΥ.

1.8 Η διαχείριση των αιτηµάτων αποδεκτών και τρίτων για
την παροχή στοιχείων από τα δεδοµένα του αρχείου
θα γίνεται από την ΠΥ, µε τη σύµφωνη γνώµη του ΥΕ.

5.4

5.5
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Σύµβολα: / Symbols:

∆ραστηριότητα / Activity

Σύνδεση µε άλλη
 δραστηριότητα /
Interface Activity

Αρχή / Start

Τέλος / End

Ανάδραση / Feedback

Σύσκεψη / Meeting

Συµµετοχή / Participant

Περιγραφή ∆ραστηριότητας /
Activity Description

   Παρα-
ποµπές /
Text Ref.

Συνεχίζεται / Continuation

Απόφαση / Decision

ST

END

FB

ή / or

No.

3 4 2 1

1 2

1 2

END

1 2

1 2

3) Κανονιστική Πράξη 1/1999 "Ενηµέρωση υποκειµένου των δεδοµένων κατ' άρθρο 11 Ν. 2472/97"
4) Οδηγίες Λειτουργίας ΕΟΑΕ.
5) Εγχειρίδια Λειτουργίας ΚΕΣ/Κ∆Α/ΚΕΚ ΕΟΑΕ.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ 

 

ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240 

 
 

ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

H 10/07/2018 8Η  ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

ΑΘ. ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ 

 

Μ. ΜΠΟΥΓΑΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ  ΑΛΛΑΓΩΝ 

Εναρμόνιση με το ισχύον Οργανόγραμμα της Εταιρίας.  
Εκετενής αναθεώρηση για εναρμόνιση με την υπ’αριθμ. 948/18.06.18 απόφαση του ΔΣ. 
 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ: ΗΜ/ΝΙΑ 

    

Μ. ΠΕΤΣΑΓΚΑ 10/07/2018 
Ν. ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ 

 
 

Α. ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Ενημερώστε τον Αρμόδιο για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή προτεινόμενες βελτιώσεις. 
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7. Επιστολή παραίτησης αξίωσης προς το Επικουρικό Κεφάλαιο (Έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 (Ρυθμίσεις για την Εγνατία Οδό) του Νόμου 
3212/2003 (ΦΕΚ Α' 308/2003) η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έχει έναντι κάθε υπεύθυνου αξίωση 
αποκατάστασης κάθε ζημιάς που προκαλείται στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. 
Σκοπός της παρούσας Λειτουργικής Διαδικασίας (ΛΔ) είναι η περιγραφή των ενεργειών των 
εμπλεκομένων στη διαδικασία αξίωσης από την Εταιρεία αποζημίωσης για την αποκατάσταση 
ζημιών που προκαλούνται από τρίτους. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Τιμολόγιο Αποκατάστασης Ζημιών στην Εγνατία Οδό 

Κατάλογος που περιλαμβάνει τις τιμές μονάδος των εργασιών για την αποκατάσταση των 
ζημιών των στοιχείων της Εγνατίας Οδού που προκαλούνται από τρίτους. 

Λογισμικό Διαχείρισης Πρωτοκόλλων Δαπάνης (Road Claims Management System – 
RCMS) 

Λογισμικό ιδιοκτησίας της Εγνατία Οδός Α.Ε., με το οποίο γίνεται η διαχείριση των 
πρωτοκόλλων δαπάνης (εισαγωγή απαραίτητων δεδομένων, εκτύπωση επιστολών και 
πρωτοκόλλων δαπάνης, παρακολούθηση πληρωμών, αρχείο ενεργειών – τηλεφωνικών 
επικοινωνιών κτλ.). 

Συντομογραφίες  

ΕΟΑΕ  Εγνατία Οδός Α.Ε. 

ΤΑΖ  Τιμολόγιο Αποκατάστασης Ζημιών 

RCMS Λογισμικό Διαχείρισης Πρωτοκόλλων Δαπάνης (Road Claim Management 
System) 

Κ.Β.Σ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

Ο Διευθυντής Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμου & Υποδομών είναι υπεύθυνος 
για την αναθεώρηση και συντήρηση της παρούσας Διαδικασίας. 

Ο Γενικός Διευθυντής Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Λειτουργίας από κοινού με τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας είναι υπεύθυνοι για την εξουσιοδότησή της. 

4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

Διευθύνουσα (Περιφερειακή) Υπηρεσία Έργων ΕΟΑΕ – (ΠY) 

 Διευθυντής Διευθύνουσας (Περιφ.) Υπηρεσίας Έργων ΕΟΑΕ – (ΔΠΥ) 
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 Μηχανικός Διευθύνουσας (Περιφ.) Υπηρεσίας Έργων ΕΟΑΕ – (ΜΠΥ) 

Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτ/μου & Υποδομών (ΔΣΛΑΥ) 

 Διευθυντής Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτ/μου & Υποδομών (ΔΔΣΛΑΥ) 

 Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτ/μου & Υποδομών (ΥΔΣΛΑΥ) 

  Υπεύθυνος Διαχείρισης Πρωτοκόλλων Δαπάνης (ΥΔΠΔ) 

Διεύθυνση Λειτουργίας Διοδίων (ΔΛΔ) 

 Διευθυντής Λειτουργίας Διοδίων (ΔΔΛΔ) 

 Μηχανικός Λειτουργίας Διοδίων (ΜΛΔ) 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας 
(ΔΟΔΑΠΔΜ) 

 Τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Προστίμων Διοδίων – (ΤΤΕΠΔ) 

Νομική Υπηρεσία ΕΟΑΕ  -  (ΝΥ) 

5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η διαχείριση των ζημιών που προκαλούνται στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού από 
τρίτους και η είσπραξη των αντίστοιχων αξιώσεων από τους υπόχρεους περιγράφεται 
αναλυτικά παρακάτω: 

5.1 Η ΔΣΛΑΥ συντάσσει το Τιμολόγιο Αποκατάστασης Ζημιών (ΤΑΖ), με βάση τις τιμές 
των εκάστοτε εργολαβιών στοιχειώδους συντήρησης, αφαιρούμενων των εργολαβικών 
εκπτώσεων ανά ομάδα εργασιών. Στην τιμολόγηση των ζημιών θα 
συμπεριλαμβάνονται τα Γενικά Έξοδα και το Όφελος Εργολάβου (ΓΕ/ΟΕ) που 
ανέρχονται σε 18% εφόσον πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργου, σύμφωνα με το 
άρθρο 53 παρ.7 περ. θ του Ν.4412/2016. Περαιτέρω, στο ΤΑΖ περιλαμβάνονται οι 
τιμές των εκάστοτε συμβάσεων λειτουργίας διοδίων, αφαιρούμενων των εργολαβικών 
εκπτώσεων ανά ομάδα εργασιών χωρίς να  συμπεριλαμβάνεται ΓΕ/ΟΕ εφόσον δεν 
αποτελούν δημόσιες συμβάσεις έργων. Το τελικό ΤΑΖ, πλέον των εργασιών, μπορεί 
να συμπεριλαμβάνει διαχειριστικές δαπάνες όπως, π.χ., το κόστος διενέργειας 
αυτοψίας, το κόστος διοικητικής διαχείρισης φακέλου, κτλ. Το ΤΑΖ εγκρίνεται από τον 
ΔΔΣΛΑΥ, κοινοποιείται στις ΠΥ και στη ΔΛΔ της ΕΟΑΕ και επίσης ενσωματώνεται στο 
λογισμικό RCMS.  

5.2 Μετά από έγγραφη αναφορά της Αρμόδιας Υπηρεσίας Τροχαίας για ατύχημα ή 
συμβάν στην Εγνατία Οδό (περιλαμβάνει τον χρόνο, τον τόπο και το είδος του 
ατυχήματος ή συμβάντος, τα στοιχεία του οχήματος και του οδηγού που προξένησε τη 
ζημιά, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και την ασφαλιστική εταιρία του ζημιογόνου οχήματος, 
το είδος της ζημίας) ή διαπίστωση ζημιάς στην οδό από οποιαδήποτε άλλη πηγή 
(Προσωπικό Τεχνικής Αστυνόμευσης, Ομάδων Άμεσης Επέμβασης, χρήστες της 
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οδού, υπεύθυνη δήλωση του υπαίτιου ζημιάς, κτλ.), ο ΜΠΥ της ΠΥ ή ο ΜΛΔ της ΔΛΔ 
ενεργεί αυτοψία και βεβαιώνει το είδος και την έκταση της ζημίας. 

5.3 Ο καταλογισμός της δαπάνης αποκατάστασης της ζημιάς γίνεται με βάση τις τιμές του 
ΤΑΖ και με στοιχεία επιμέτρησης μετά την αποκατάσταση της ζημιάς. Εάν υπάρχουν 
εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο ΤΑΖ, η χρέωση γίνεται με βάση τον 
απολογισμό της δαπάνης που κατέβαλε η ΕΟΑΕ για την συγκεκριμένη αποκατάσταση 
ζημιάς. 

5.4 Εάν η δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημίας, σύμφωνα με το τρέχον TΑΖ, είναι 
μικρότερη των 100€, το έγγραφο της Τροχαίας τίθεται από την ΠΥ στο αρχείο και δεν 
γίνεται καμία περαιτέρω ενέργεια. Εάν η παραπάνω δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 
100€, ο ΜΠΥ εισάγει στο λογισμικό RCMS όλα τα απαραίτητα δεδομένα και συντάσσει, 
μέσω του λογισμικού, Πρωτόκολλο Δαπάνης για την αποκατάσταση της ζημιάς 
(έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/1). Το Πρωτόκολλο Δαπάνης λαμβάνει από το 
λογισμικό RCMS μοναδικό ειδικό αριθμό. Ο ΜΠΥ δύναται, κατά την κρίση του αλλά 
κατόπιν ενημέρωσης του ΔΠΥ, να θέσει στο αρχείο ένα ατύχημα και να μην το 
αποστείλει στη ΔΣΛΑΥ, εφόσον προκύπτει  από τα έγγραφα της Τροχαίας η ευθύνη 
της ΕΟΑΕ.  

5.5 Στο Πρωτόκολλο Δαπάνης αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η θέση και το είδος της 
ζημιάς, ο ιδιοκτήτης του οχήματος που προκάλεσε τη ζημιά, η ασφαλιστική εταιρεία του 
οχήματος και η ανάλυση της δαπάνης. 

5.6  Το Πρωτόκολλο Δαπάνης υπογράφεται από τον συντάξαντα και τον ΔΠΥ και 
αποστέλλεται σε τρία (3) αντίγραφα στη  ΔΣΛΑΥ για επικύρωσή του από τον ΔΔΣΛΑΥ 
ή τον ΥΔΣΛΑΥ & τον αναπληρωτή του, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά. 

5.7 Για κάθε ζημιά για την οποία συντάσσεται Πρωτόκολλο Δαπάνης, δημιουργείται στη  
ΔΣΛΑΥ από τον ΥΔΠΔ σχετικός φάκελος, όπου κρατούνται όλα τα σχετικά με το 
πρωτόκολλο δαπάνης έγγραφα, επιστολές κτλ. Ο ΥΔΠΔ ενημερώνει με όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία/δεδομένα (αρχείο τηλεφωνικών επικοινωνιών, επιστολές, κτλ.) το 
λογισμικό RCMS. 

5.8 Το Πρωτόκολλο Δαπάνης, μετά την επικύρωσή του, αποστέλλεται με επιστολή 
(έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/2) στον ιδιοκτήτη ή/και οδηγό του οχήματος που 
προξένησε τη ζημιά,  με κοινοποίηση στην Ασφαλιστική του εταιρεία. Στην περίπτωση 
θανατηφόρου ατυχήματος η απαίτηση θα αποστέλλεται μόνο στην ασφαλιστική 
εταιρία. Στην επιστολή  αναφέρεται ο τρόπος πληρωμής της αξίωσης (κατάθεση στον 
Τραπεζικό Λογαριασμό υπ’ αριθμ. 256/470113-59 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
για λογαριασμό της ΕΟΑΕ) και τίθεται προθεσμία 30 ημερών από την λήψη της 
επιστολής για την καταβολή του χρηματικού ποσού από τον υπαίτιο της ζημιάς ή την 
ασφαλιστική του εταιρεία. 

5.9 Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι αλλοδαπός / κάτοχος πράσινης 
κάρτας, η ΔΣΛΑΥ αποστέλλει στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων επιστολή 
(έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/3) για την ανεύρεση στοιχείων ασφαλιστικής κάλυψης 
στην Ελλάδα του ζημιογόνου οχήματος. Το επικυρωμένο Πρωτόκολλο Δαπάνης 
αποστέλλεται με επιστολή (έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/4) στον φορέα ασφαλιστικής 
κάλυψης που γνωστοποίησε στη ΔΣΛΑΥ το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων 
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και τίθεται προθεσμία 30 ημερών από την λήψη της επιστολής για την καταβολή του 
χρηματικού ποσού από την ασφαλιστική του εταιρεία. 

5.10 Στις περιπτώσεις που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 Π.Δ. 237/1986 
(ΦΕΚ Α110/1986) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλ. στην περίπτωση που το 
όχημα είναι ανασφάλιστο ή η ασφαλιστική του εταιρεία έχει κλείσει, η ΔΣΛΑΥ 
αποστέλλει στο Επικουρικό Κεφάλαιο επιστολή (έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/5A, 5B), 
με συνημμένο επικυρωμένο Πρωτόκολλο Δαπάνης για την πληρωμή του. Επίσης, 
επικυρωμένο Πρωτόκολλο Δαπάνης αποστέλλεται με επιστολή (έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-
ΛΕΣ-240/6) στον ιδιοκτήτη ή/και οδηγό του οχήματος με κοινοποίηση στο Επικουρικό 
Κεφάλαιο. Στις ως άνω επιστολές (Έντυπα ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/5Α, 5Β και 6)  ορίζεται 
πάλι η προθεσμία των 30 ημερών από τη λήψη της επιστολής για την καταβολή του 
χρηματικού ποσού από τον υπαίτιο ζημιάς ή τo Επικουρικό Κεφάλαιο. Σε περίπτωση 
που τελικά το όχημα αποδειχτεί ότι δεν είναι ανασφάλιστο και ο υπαίτιος της ζημιάς ή η 
ασφαλιστική του εταιρία καταβάλει το χρηματικό ποσό που αναγράφεται στην επιστολή 
που τους αποστέλλεται (το ποσό της αποζημίωσης για τον υπαίτιο της ζημιάς 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 3.6 %, σύμφωνα με το αρ. 13, 
παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ), τότε αποστέλλεται επιστολή (έντυπο Ε-ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/7) 
παραίτησης αξίωσης στο Επικουρικό Κεφάλαιο, εφόσον ζητηθεί.   

5.11 Με την περίπτ. γ άρθρο 4 του Νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ Α' 220/2012) τροποποιήθηκε η 
παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 237/1986, επιβάλλοντας ποσοστιαίες μειώσεις 
στις καταβαλλόμενες από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποζημιώσεις στην περίπτωση του 
εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, δηλ. στις περιπτώσεις που ο 
ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η 
άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ένεκα παραβάσεως νόμου. Στην 
περίπτωση αυτή ο ΔΔΣΛΑΥ  ή ο Αναπληρωτής του αποδέχονται τις ποσοστιαίες 
μειώσεις  βάσει του Π.Δ.237/1986. Εφόσον το υπολειπόμενο μη εισπραχθέν ποσό, 
μετά την ποσοστιαία μείωση από το Επικουρικό Κεφάλαιο, είναι μικρότερο των 2.000€, 
ο ΔΔΣΛΑΥ  ή ο Αναπληρωτής του δύναται να θέσει στο αρχείο την υπόθεση. Όταν το 
υπολειπόμενο μη εισπραχθέν ποσό μετά την εξόφληση από το Επικουρικό Κεφάλαιο 
υπερβαίνει τα 2.000€, θα αναζητείται με επιστολή από τον ιδιοκτήτη ή/και οδηγό. Σε 
περίπτωση που δεν καταβληθεί  το υπολειπόμενο ποσό από τον ιδιοκτήτη ή/και οδηγό 
η υπόθεση αποστέλλεται στη ΝΥ σύμφωνα με την παράγραφο 5.19.  

5.12 Αν ο υπαίτιος της ζημιάς ή η Ασφαλιστική του εταιρεία καταβάλει εγκαίρως το 
χρηματικό ποσό που αναγράφεται στο πρωτόκολλο δαπάνης, η  ΥΔΠΔ ενημερώνει το 
λογισμικό RCMS για την κατάσταση πληρωμής του πρωτοκόλλου δαπάνης και  
αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένα) στο λογισμικό RCMS την απόδειξη 
είσπραξης, το επικυρωμένο πρωτόκολλο δαπάνης, το έγγραφο της Τροχαίας (ή 
οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο διαπιστώνεται η ζημία) και το έντυπο βεβαίωσης 
κατάθεσης αποζημίωσης, σε περίπτωση που πληρώσει ο υπαίτιος φθοράς, για 
περαιτέρω έλεγχο από το Τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Προστίμων Διοδίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας. 

5.13 Αν κάποια Ασφαλιστική εταιρία ή υπαίτιος ζημιάς ή το Επικουρικό Κεφάλαιο 
αντιπροτείνουν αποζημίωση μικρότερη της απαίτησης του Πρωτοκόλλου Δαπάνης, 
Πρωτόκολλο Δαπάνης, υπάρχει η δυνατότητα διαπραγμάτευσης αυστηρά μόνο 
εφόσον η αντιπρόταση είναι τεκμηριωμένη είτε σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία, είτε 
σε σχέση με την έκταση ή το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς ή εφόσον υφίσταται 
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κίνδυνος απώλειας του συνολικού ποσού λόγω παραγραφής. Στην περίπτωση αυτή η 
διαπραγμάτευση και έγκριση της τελικής απαίτησης θα γίνεται κλιμακωτά, αναλόγως 
του ύψους της διαφοροποίησης σε σχέση με την αρχική απαίτηση,  ως εξής: 

Διαφοροποίηση 
από αρχική 
απαίτηση 

Έγκριση από 

 
έως και 500€ 
Κατηγορία Ι 

 
Έγκριση από Διευθυντή ΔΣΛΑΥ κατόπιν εισήγησης του προϊστάμενου 
του αρμόδιου Τμήματος ή του αρμόδιου Υποδιευθυντή της ίδιας 
Διεύθυνσης 
 

έως και 1000€ 
Κατηγορία ΙΙ 

Έγκριση από τον Γενικό Διευθυντή κατόπιν εισήγησης του 
προϊστάμενου της ΔΣΛΑΥ 
 

>1000€ 
Κατηγορία ΙΙΙ 

Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Γενικού 
Διευθυντή 

5.14 Με την καταβολή του ποσού  το  Τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Προστίμων Διοδίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας 
της ΕΟΑΕ ελέγχει την απόδειξη πληρωμής του πρωτοκόλλου δαπάνης, με βάση την 
κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού, εκδίδει τα νόμιμα παραστατικά του Κ.Β.Σ. και 
ενημερώνει το λογισμικό RCMS ότι το πρωτόκολλο δαπάνης εξοφλήθηκε, και η 
διαδικασία αξίωσης της εταιρείας θεωρείται ότι έχει περαιωθεί.  

5.15 Η ΕΟΑΕ, σε περίπτωση που ζητηθεί, χορηγεί βεβαίωση εξόφλησης στον υπαίτιο της 
ζημιάς ή στην Ασφαλιστική του Εταιρεία. Την παραπάνω βεβαίωση (έντυπο Ε/ΛΔ-
ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/8) χορηγεί ο ΥΔΣΛΑΥ ή ο Αναπληρωτής του (υπ’ αριθμ. 6/498/6-12-
2006 απόφαση του ΔΣ της ΕΟΑΕ). Εαν η Ασφαλιστική Εταιρεία ζητήσει διαφορετικό 
λεκτικό στην βεβαίωση εξόφλησης, αυτή χορηγείται αντίστοιχα εφόσον παραμένει στο 
ίδιο πνεύμα με την πρότυπη βεβαίωση Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/8. 

5.16 Αν ο υπαίτιος της ζημιάς ή η Ασφαλιστική του εταιρεία ή το Επικουρικό Κεφάλαιο  δεν 
καταβάλουν έγκαιρα το χρηματικό ποσό που αναγράφεται στο πρωτόκολλο δαπάνης, 
η ΔΣΛΑΥ αποστέλλει τις απαιτήσεις της στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε περίπτωση που εμπλέκονται δύο ή 
περισσότερα οχήματα η ΔΣΛΑΥ δύναται να αποστείλει - κατά την κρίση της- την 
καταγγελία στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για κάποιους εκ των 
εμπλεκομένων, εφόσον προκύπτει ξεκάθαρα η υπαιτιότητα. 

5.17 Για ανεξόφλητες απαιτήσεις της εταιρίας μεγαλύτερες των 2.000€, αντίγραφα των 
σχετικών φακέλων με πλήρη στοιχεία και το ιστορικό της κάθε υπόθεσης 
αποστέλλονται στη ΝΥ, η οποία ασκεί τα κατάλληλα ένδικα μέσα, πλην εάν το κόστος 
αυτών τα καθιστά οικονομικώς ασύμφορα. 

5.18 Προς τούτο, η ΝΥ συντάσσει και αποστέλλει προς την ΔΣΛΑΥ σχετικό έγγραφο, που 
περιλαμβάνει εκτίμηση του ανάλογου κόστους και εισήγησή της περί μη άσκησης 
ένδικων μέσων. Η ΔΣΛΑΥ  αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή του στη ΝΥ εντός 
10 ημερών. Εάν δεν κοινοποιηθεί εμπροθέσμως τέτοια απόφαση, η ΝΥ ασκεί τα 
κατάλληλα ένδικα μέσα. 

5.19 Η διαδικασία της ως άνω παραγράφου 5.18 μπορεί να ακολουθηθεί και για  
ανεξόφλητες απαιτήσεις της εταιρίας μικρότερες των 2.000€, αν, για λόγους 
γενικότερης πολιτικής, η ΔΣΛΑΥ κρίνει ότι πρέπει να ασκηθούν τα κατάλληλα ένδικα 
μέσα. Στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο καταγράφονται ρητώς οι υπάρχοντες λόγοι 
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γενικότερης πολιτικής της εταιρίας που επιβάλλουν στην προκειμένη περίπτωση την 
άσκηση ένδικων μέσων, ανεξαρτήτως του κόστους αυτών. 

5.20 Οι ανεξόφλητες απαιτήσεις της εταιρείας που δεν αποστέλλονται από την ΔΣΛΑΥ στη 
 ΝΥ με τις διαδικασίες των παραγράφων 5.17 και 5.19  τίθενται στο αρχείο. 

5.21 Περαιτέρω, ο ΥΔΣΛΑΥ  ή ο Αναπληρωτής του δύνανται να θέσουν στο αρχείο 
ανεξόφλητες απαιτήσεις χωρίς να καταγγελθούν στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής 
Ασφάλισης της Τράπεζας Ελλάδος εφόσον: 

 α. Υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση που βαρύνει την «Εγνατία Οδός Α.Ε» 
όσον αφορά στην υπαιτιότητα της ζημιάς ή του ατυχήματος 

 β. Από το ΔΟΤΑ της Τροχαίας δεν προκύπτει σαφώς η ευθύνη για την πρόκληση 
της ζημιάς 

 γ. Πρόκειται για ζημιές που προκαλούνται από οχήματα του δημοσίου αξίας 
μικρότερης των 1.000€ ή υποθέσεις του Ελληνικού Στρατού 

 δ Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων αδυνατεί να βρει στοιχεία για το 
αλλοδαπό όχημα και επομένως δεν είναι εφικτό να καταλογιστεί δαπάνη 
αποζημίωσης σε κάποια ασφαλιστική εταιρία. 

5.22 Σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας  ασφαλιστικών εταιριών και θέσης τους υπό 
εκκαθάριση, τα έντυπα αποδοχής καταβολής αποζημιώσεων του εκκαθαριστή 
υπογράφονται από τον ΔΔΣΛΑΥ ή τον Αναπληρωτή του. 

 

6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Το άρθρο 24/1929 του ΠΔ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4  Α.Ν 1966/1939 

 Το άρθρο 17 παρ. 4 του Νόμου  3212/2003, (ΦΕΚ 308/Α’) 

 Οι Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
Δ1α/ο/8/60/12.7.2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 

 Το υπ’ αριθμ. οικ. 533/2-2-2004 έγγραφο της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 

 Το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α') με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί 
υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 
331/Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 
 

 



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ :...... 

 

ΕΓΝΑΤ ΙΑ  Ο∆ΟΣ  Α .Ε .  

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ 

 

ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ:  Λ∆-ΕΟΑΕ-ΠΑΡ-750 

 

 

ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ 

Α 25/05/2009 1Η  ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   

   Χ. ΛΑΜΠΟΥ ∆. ∆ΑΝΙΗΛ 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ∆ΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ: ΗΜ/ΝΙΑ 

    

Α. ΣΤΑΣΙΝΟΣ  Α. ΚΑΒΑΛΛΕΡΙΑ  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ενηµερώστε τον Αρµόδιο για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή προτεινόµενες βελτιώσεις. 
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1. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός αυτής της Λειτουργικής ∆ιαδικασίας είναι να περιγράψει τη µεθοδολογία που 
πρέπει να ακολουθείται, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής τήρηση των 
Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου όρου που αφορά στην 
προστασία του περιβάλλοντος, κατά τη λειτουργία και συντήρηση της Οδού. 

2. ΕΥΡΟΣ 

Η Λειτουργική ∆ιαδικασία αυτή θα εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις Παραχώρησης 
αρµοδιότητας της ΕΟΑΕ, εφόσον τα έργα έχουν παραδοθεί σε κυκλοφορία. 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Περιβαλλοντικοί Όροι 
(Π.Ο.)  

Είναι οι όροι και οι περιορισµοί που αφορούν στην 
προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και 
συντήρηση του έργου, όπως καθορίζονται στις Κ.Υ.Α. 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και στη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου.  

Προστασία του 
Περιβάλλοντος  

Το σύνολο των ενεργειών, µέτρων και έργων που έχουν 
στόχο την πρόληψη της υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή 
βελτίωσή του.  

Περιβαλλοντικό Σχέδιο 
∆ράσης (ΠΣ∆) κατά τη 
λειτουργία και συντήρηση 
της Οδού 

Είναι η έκθεση που συντάσσεται από το Τµήµα 
Περιβάλλοντος του Παραχωρησιούχου, µετά την 
παράδοση σε κυκλοφορία ενός τµήµατος της Οδού, και 
περιλαµβάνει οδηγίες και διευκρινίσεις για την τήρηση 
των Περιβαλλοντικών Όρων που άπτονται της 
λειτουργίας της Οδού. Παρουσιάζονται, δηλαδή, 
αναλυτικά οι Περιβαλλοντικοί Όροι που επιβάλλονται 
από τη σχετική Κ.Υ.Α. και αναφέρονται οι τρόποι µε 
τους οποίους επιτυγχάνεται η εφαρµογή τους κατά τη 
λειτουργία και συντήρηση του έργου. 

Η συγκεκριµένη έκθεση κοινοποιείται στις αρµόδιες 
υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των σχετικών Κ.Υ.Α. 

Παρακολούθηση του 
Προγράµµατος 
Εφαρµογής 
Περιβαλλοντικών Όρων 
κατά τη λειτουργία και 
συντήρηση της Οδού  

Αναφέρεται στη συχνότητα εφαρµογής των αναγκαίων 
δράσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή των 
Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία και 
συντήρηση της Οδού. 
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 Συντοµογραφίες 

 ΕΟΑΕ   ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

ΤΠΥ  Τοµεάρχης Παραχωρήσεων & Υποστήριξης 

ΑΤΠ  Αναπληρωτής Τοµεάρχης Παραχωρήσεων 

∆Σ-Λ  ∆ιευθυντής  Συντήρησης  & Λειτουργίας Έργων Παραχώρησης 

Π-∆ΕΣΛ Προϊστάµενος – ∆ιαχειριστής Έργου Συντήρησης & Λειτουργίας 
Τοµέα Παραχωρήσεων 

ΜΣΛΤΠ  Μηχανικός Συντήρησης  & Λειτουργίας του Τοµέα Παραχωρήσεων 

4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

Ο ∆Σ-Λ είναι υπεύθυνος για την αναθεώρηση και συντήρηση αυτού του εγγράφου, 
για την εξασφάλιση ότι εφαρµόζονται οι απαιτήσεις αυτής της Λειτουργικής 
∆ιαδικασίας, καθώς επίσης και για την παρακολούθηση της προόδου διορθωτικών / 
προληπτικών ενεργειών. 

Ο Π-∆ΕΣΛ είναι υπεύθυνος:  

 για τον έλεγχο της επαρκούς τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και οτιδήποτε 
άλλο αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας και 
συντήρησης του έργου  

 για την καθοδήγηση των εµπλεκόµενων στην εφαρµογή και στην τήρηση των 
Περιβαλλοντικών Όρων. 

Ο ΜΣΛΤΠ είναι υπεύθυνος για τις επί τόπου αυτοψίες και ελέγχους. 

5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

5.1 Μετά την παράδοση σε κυκλοφορία ενός νέου τµήµατος της Οδού, ο ΜΣΛΤΠ 
συγκεντρώνει και µελετά όλα τα υπάρχοντα στοιχεία (Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, Κ.Υ.Α. έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σχετική Περιβαλλοντική 
Νοµοθεσία) που αφορούν στο συγκεκριµένο τµήµα της Οδού. Ο ΜΣΛΤΠ διενεργεί 
αυτοψία, προκειµένου να εντοπιστούν και επί τόπου του έργου τα στοιχεία του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας 
(π.χ., οικισµοί σε µικρή απόσταση από την οδό, ευαίσθητοι υδάτινοι αποδέκτες κτλ.). 

5.2 Μετά την παράδοση σε κυκλοφορία ενός τµήµατος της Οδού, ο Παραχωρησιούχος 
συντάσσει το Περιβαλλοντικό Σχέδιο ∆ράσης (ΠΣ∆), που βασίζεται στους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου και περιλαµβάνει:  

 συνοπτική περιγραφή του έργου και των ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντος της 
περιοχής 
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 ενέργειες – δράσεις που πρέπει να γίνουν, κατ΄ εφαρµογή των Περιβαλλοντικών 
Όρων 

 προτάσεις µέτρων που πρέπει να ληφθούν, σε περίπτωση που απαιτηθεί 

 µελέτες / προγράµµατα που πρέπει ενδεχοµένως να εκπονηθούν 

 παραρτήµατα µε τη σχετική νοµοθεσία.  

Το ΠΣ∆ υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Έργων 
Παραχώρησης της ΕΟΑΕ για έγκριση. 

5.3 Ο ∆Σ-Λ διαβιβάζει το ΠΣ∆ του Παραχωρησιούχου στην Οµάδα Μελετών του Τοµέα 
Παραχωρήσεων για σχολιασµό, και στη συνέχεια το εγκρίνει. Σε περίπτωση 
παρατηρήσεων, τις διαβιβάζει στον Παραχωρησιούχο, για να τις λάβει υπόψιν του, 
θέτοντάς του προθεσµία για τη διόρθωση ή συµπλήρωσή του. Την ευθύνη έγκρισης 
του αποδεκτού ΠΣ∆ του Παραχωρησιούχου την έχει ο ∆Σ-Λ. Το εγκεκριµένο ΠΣ∆, 
µαζί µε την απόφαση έγκρισής του, κοινοποιείται στον Παραχωρησιούχο. 

5.4   Μετά την κοινοποίηση του εγκεκριµένου ΠΣ∆ στον Παραχωρησιούχο, αυτός, µε 
ευθύνη του, συντάσσει το “Πρόγραµµα Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων κατά 
τη λειτουργία και συντήρηση της Οδού”, το οποίο αναφέρεται στη µορφή των 
αναγκαίων δράσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή των Περιβαλλοντικών 
Όρων, σε ότι αφορά στη συχνότητα εφαρµογής τους. Το παραπάνω Πρόγραµµα 
υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Συντήρησης & Λειτουργίας Έργων Παραχώρησης της 
ΕΟΑΕ για έγκριση. 

5.5   Ο Π-∆ΕΣΛ ελέγχει το “Πρόγραµµα Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη 
λειτουργία και συντήρηση της Οδού”, σηµειώνει τυχόν παρατηρήσεις, και ο ∆Σ-Λ 
εγκρίνει το Πρόγραµµα, µε ενσωµατωµένες τις παρατηρήσεις. 

5.6 Ο ΜΣΛΤΠ ελέγχει την εφαρµογή του εγκεκριµένου “Προγράµµατος Εφαρµογής των 
Περιβαλλοντικών Όρων” και την τήρησή του. Σε περίπτωση διαπίστωσης µη τήρησης 
του Προγράµµατος, ο Π-∆ΕΣΛ δίνει εντολές για διορθωτικές ενέργειες. 

 Για τον παραπάνω έλεγχο, θα διενεργούνται αυτοψίες επί τόπου του έργου από τον  
ΜΣΛΤΠ, τουλάχιστον ανά τρίµηνο. 

Εφόσον ο Παραχωρησιούχος ή οποιοσδήποτε τρίτος ενηµερώσει τη ∆ιεύθυνση 
Συντήρησης & Λειτουργίας Έργων Παραχώρησης της ΕΟΑΕ για δηµιουργία κάποιου 
περιβαλλοντικού προβλήµατος, κατά περίπτωση, πραγµατοποιούνται και έκτακτες 
αυτοψίες από τον Π-∆ΕΣΛ, ο οποίος εισηγείται προς τον ΑΤΠ, µε τη σύµφωνη γνώµη 
του ∆Σ-Λ, τρόπο αντιµετώπισης του προβλήµατος. 

5.7   Εκθέσεις Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων 

Ο Π-∆ΕΣΛ ελέγχει, αµέσως µετά την υποβολή τους, τις Μηνιαίες  Εκθέσεις Προόδου 
του Παραχωρησιούχου, ως προς τα περιβαλλοντικά θέµατα, τις Εξαµηνιαίες Εκθέσεις 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, καθώς και τις αναφορές περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος στον διαδικτυακό τόπο του Παραχωρησιούχου. Ενηµερώνει άµεσα τον 
∆Σ-Λ και τον ΑΤΠ για τυχόν σφάλµατα, ελλείψεις και ανάγκη  διορθωτικών ενεργειών. 
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Εφόσον απαιτηθεί διορθωτική ενέργεια, ο ΤΠΥ αποστέλλει σχετική εντολή στον 
Παραχωρησιούχο. 

5.8 Σε περίπτωση που υπάρξουν καταγγελίες από πλευράς φορέων ή πολιτών για  
θέµατα που άπτονται των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία της Οδού, 
πραγµατοποιείται αυτοψία από τον Π-∆ΕΣΛ, ο οποίος ενηµερώνει τους ∆Σ-Λ και ΑΤΠ 
για το βάσιµο ή µη της καταγγελίας. Ο ΤΠΥ, κατόπιν εισήγησης των ∆Σ-Λ και ΑΤΠ, 
αποστέλλει σχετική εντολή στον Παραχωρησιούχο. 

5.9 Το σύνολο των οχλήσεων και οι διορθωτικές δράσεις θα περιλαµβάνονται στις 
ετήσιες εκθέσεις που προβλέπεται από την ΜΠΕ του έργου να υποβάλλονται στην 
ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε από την ΕΟΑΕ έως την 31 Ιανουαρίου του εποµένου έτους. Οι 
εκθέσεις αυτές θα συντάσσονται από τον Παραχωρησιούχο, θα ελέγχονται από τον 
Π-∆ΕΣΛ, σε συνεργασία µε τον Συντονιστή Μελετών της Οµάδας Μελετών του Τοµέα 
Παραχωρήσεων, και θα εγκρίνονται, προ της υποβολής τους, από τον ΑΤΠ. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν κείµενο αφορά τη διαµόρφωση µιας πολιτικής ορθής (ή αποδεκτής) χρήσης 
(Acceptable Use Policy - AUP) των Συστηµάτων Πληροφοριών και Επικοινωνιών της 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ), καθώς και µιας εταιρικής συµφωνίας µε τους χρήστες 
των συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται για τους 
σκοπούς της ΕΟΑΕ. Η συγκεκριµένη πολιτική εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικών & 
διαδικασιών (IT Policies & Procedures Framework) της ΕΟΑΕ.  

Σύµφωνα µε τον «Κανονισµό για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου στις ∆ιαδικτυακές 
Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρµογές» της Αρχής ∆ιασφάλισης 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.) (ΦΕΚ 88 Β΄ /26.01.2005, Άρθρο 5), «Η 
Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (Acceptable or Appropriate Use Policy) περιγράφει τις 
επιτρεπόµενες και µη επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες των χρηστών» και 
περιλαµβάνεται στις πρακτικές του διεθνούς προτύπου EN ISO 27001:2005, το οποίο 
ορίζει τις προδιαγραφές για την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών. Επιπλέον, 
σκοπός της πολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι οι χρήστες και οι χρήστες παρόχου δεν 
θα εκµεταλλευτούν την πρόσβαση που τους παρέχεται σε υπολογιστές, εφαρµογές 
και παντός είδους τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, προκειµένου να προβούν σε ενέργειες 
που παραβιάζουν οποιονδήποτε νόµο του κράτους. 

Η παρούσα πολιτική εγκρίθηκε µε την Απόφαση ∆Σ: 12/590/26.05.2009. 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

2.1 Γενικά 

Τα Συστήµατα Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) της ΕΟΑΕ που 
χρησιµοποιούνται στα Κεντρικά Γραφεία, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, τα Κλιµάκια, 
τα Εργοτάξια, τα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), τα Κτίρια Εξυπηρέτησης 
Σηράγγων (ΚΕΣ), τους Σταθµούς ∆ιοδίων (Σ∆), τους Σταθµούς Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), τους Χώρους Στάθµευσης - Αναψυχής (ΧΣΑ), 
συµπεριλαµβανοµένου του υπολογιστικού εξοπλισµού (ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές,τηλέφωνα, εκτυπωτές κτλ.), λογισµικού εφαρµογών, λειτουργικών 
συστηµάτων, συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, µέσων αποθήκευσης, 
λογαριασµών πρόσβασης σε υπηρεσίες e-mail, WWW και FTP, και τα οποία 
αποτελούν ιδιοκτησία της ΕΟΑΕ ή έχουν παραχωρηθεί προς χρήση στην ΕΟΑΕ, 
πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για τους επιχειρησιακούς σκοπούς της εταιρείας, 
των πελατών και των συνεργατών της, στο πλαίσιο των προβλεπόµενων 
λειτουργικών διαδικασιών.  

Για την επίτευξη αποτελεσµατικού επιπέδου ασφάλειας, απαιτείται η συνεισφορά  και 
υποστήριξη από κάθε εργαζόµενο και συνεργάτη της ΕΟΑΕ, που χρησιµοποιεί τα 
Συστήµατα Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) της ΕΟΑΕ. Επιπλέον, αποτελεί 
υποχρέωση του κάθε χρήστη των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ να γνωρίζει τους κανόνες που 
αναφέρονται παρακάτω (ενότητα 2.4) και να συµµορφώνεται µε αυτούς.  
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2.2 Αντικείµενο 

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να περιγράψει την ορθή (αποδεκτή) χρήση των 
συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται στην ΕΟΑΕ. Ο 
καθορισµός των παρακάτω κανόνων γίνεται για να προστατευθούν οι χρήστες και η 
ΕΟΑΕ και κυρίως τα θεµελιώδη δικαιώµατα και η ιδιωτική ζωή των χρηστών, να 
θεσπιστούν ο προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και να διασφαλιστεί το απόρρητο των επικοινωνιών στον τοµέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης των ΣΠΕ της 
ΕΟΑΕ µπορεί: 

• τα ΣΠΕ της ΕΟΑΕ να καταστούν µη λειτουργικά, µη παραγωγικά, 

• τα ΣΠΕ της ΕΟΑΕ να καταστούν ευάλωτα σε κακόβουλες ηλεκτρονικές 
επιθέσεις τρίτων, 

• να προκύψουν νοµικά ζητήµατα από τη µη αποδεκτή λειτουργία των ΣΠΕ, 
καθώς και άλλα ζητήµατα προστασίας δεδοµένων και πληροφοριών, 

• κ.ά.  

2.3 Πεδίο εφαρµογής 

Η πολιτική ορθής χρήσης των συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνιών της 
ΕΟΑΕ καλύπτει κάθε χρήστη αυτών (ενδεικτικά: εργαζόµενοι στην ΕΟΑΕ, εξωτερικοί 
συνεργάτες / σύµβουλοι και εργαζόµενοι σε άλλους φορείς µε τους οποίους η ΕΟΑΕ 
συνεργάζεται). Η πολιτική ορθής χρήσης περιγράφει τις επιτρεπόµενες και µη 
επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες των χρηστών για το σύνολο των 
συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνιών που παρέχει η ΕΟΑΕ.  

2.4 Πολιτική 

2.4.1 Γενικοί Όροι 

Η χρήση των Συστηµάτων Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) πρέπει να γίνεται 
σύµφωνα µε τις αρχές της νοµιµότητας, της ηθικής και της επαγγελµατικής 
δεοντολογίας. 

Με δεδοµένη την επιδίωξη της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΟΑΕ να παρέχει ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου των χρηστών των ΣΠΕ, 
οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα δεδοµένα που δηµιουργούν (µε 
οποιαδήποτε µορφή) µέσω των συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνιών της 
ΕΟΑΕ παραµένουν ιδιοκτησία της ΕΟΑΕ.  

Για τους σκοπούς της ασφάλειας, συντήρησης και ελέγχου του κόστους χρήσης των 
συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνιών της ΕΟΑΕ, µπορούν να γίνονται 
επιθεωρήσεις (monitoring) του εξοπλισµού, των συστηµάτων εφαρµογών και της 
δικτυακής κίνησης από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό οποιαδήποτε στιγµή, σύµφωνα 
µε τις πολιτικές και τις διαδικασίες ασφαλείας της ΕΟΑΕ. Σε περίπτωση όπου κρίνεται 
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απαραίτητη η εξατοµικευµένη επιθεώρηση, θα πρέπει να ενηµερώνεται ο χρήστης 
τόσο για τον έλεγχο όσο και για τα αποτελέσµατα αυτού.  

2.4.2 ∆ικαιώµατα Χρηστών  

1. Οι χρήστες δικαιούνται πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΟΑΕ µέσα 
από το δίκτυο δεδοµένων της ΕΟΑΕ για τους σκοπούς της εργασίας τους, στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

2. Οι χρήστες δικαιούνται τη διευκόλυνση και κατάλληλη υποστήριξη κατά την 
πρόσβασή τους στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και κατά 
την παραγωγή, ανταλλαγή και µετάδοσή τους, τηρουµένων πάντοτε των  
εκάστοτε ισχυουσών νοµοθετικών διατάξεων. 

3. Επιβάλλεται η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, η προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων των χρηστών, καθώς και η προστασία από την 
επεξεργασία των δεδοµένων επικοινωνίας τους, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

2.4.3 Υποχρεώσεις Χρηστών 

1. Οι χρήστες δεν προβαίνουν µε οποιονδήποτε τρόπο σε ενέργειες που είναι 
αντίθετες µε τους σκοπούς και στόχους της ΕΟΑΕ, όπως αυτοί καθορίζονται από 
τα σχετικά εταιρικά έγγραφα καθώς και τους κανονισµούς, τις διαδικασίες και τις 
πολιτικές της ΕΟΑΕ. 

2. Οι χρήστες δεν εκµεταλλεύονται την πρόσβαση που τους παρέχεται σε 
υπολογιστές, εφαρµογές και κάθε είδους δίκτυα δεδοµένων των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ, 
προκειµένου να προβούν σε ενέργειες που παραβιάζουν οποιονδήποτε νόµο του 
κράτους και ενεργούν εντός του απολύτως αναγκαίου µέτρου για την 
εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών σκοπών τους. 

3. Οι χρήστες δεν προβαίνουν σε ενέργειες που συνιστούν προσπάθεια 
παραβίασης (από πρόθεση ή από αµέλεια) της ασφάλειας των συστηµάτων 
πληροφοριών και επικοινωνιών της ΕΟΑΕ. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και 
ενέργειες που υποβαθµίζουν το επίπεδο ασφάλειας ενός επιµέρους 
υποσυστήµατος. 

4. Οι χρήστες οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τη 
διασφάλιση της ελεγχόµενης πρόσβασης στα ΣΠΕ της ΕΟΑΕ, µόνο µέσω του 
λογαριασµού χρήστη (user / account name) που τους έχει αποδοθεί. Για το 
σκοπό αυτό, διατηρούν µυστικά τα σχετικά ζεύγη αναγνωριστικών - 
συνθηµατικών (username - password) αποφεύγοντας, για παράδειγµα, να τα 
σηµειώνουν σε εµφανές ή προσβάσιµο από τρίτους µέρος. Τα ζεύγη 
αναγνωριστικού - συνθηµατικού των χρηστών είναι αυστηρά προσωπικά και 
απαγορεύεται η προσωρινή ή µόνιµη µεταβίβαση / δανεισµός τους σε τρίτους µε 
οποιονδήποτε τρόπο. 

5. Οι πόροι (υπολογιστές, δίσκοι αποθήκευσης δεδοµένων, τηλέφωνα, λογισµικό 
κτλ.) των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ δε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για προσωπικό 
όφελος. Επιπλέον, κάθε εξουσιοδοτηµένος χρήστης δεν παρέχει σε τρίτους τη 
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δυνατότητα χρήσης των πόρων που του έχουν διατεθεί για προσωπική χρήση, 
όπως για παράδειγµα οι τηλεφωνικές συσκευές. 

6. Οι χρήστες δεν επιχειρούν να εκµεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας των 
συστηµάτων πληροφοριών και επικοινωνιών της ΕΟΑΕ, προκειµένου να: 

i. προβούν σε ενέργειες που συνιστούν παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου 
άλλων χρηστών και γενικότερα του απορρήτου των επικοινωνιών µέσω του 
δικτύου δεδοµένων της ΕΟΑΕ,   

ii. αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες που φυλάσσονται σε υπολογιστές ή 
συσκευές άλλων χρηστών,  

iii. διαταράξουν την οµαλή λειτουργία των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ και των δικτύων 
αυτών,  

iv. αποκτήσουν περισσότερους πόρους των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ από αυτούς που 
τους έχουν αποδοθεί. 

7. Οι χρήστες οφείλουν να χρησιµοποιούν αποκλειστικά και µόνο δεδοµένα τα 
οποία προορίζονται για τους ίδιους για τους σκοπούς της εργασίας τους ή που 
είναι δηµοσίως ανακοινώσιµα ή για τα οποία τους έχει δοθεί νόµιµη πρόσβαση 
(µέσω κατάλληλων ζευγών αναγνωριστικού - συνθηµατικού) από τη ∆ιεύθυνση 
Πληροφορικής της ΕΟΑΕ. 

8. Οι χρήστες δεν προβαίνουν σε ενέργειες που παραβιάζουν (µε αναπαραγωγή, 
δηµοσίευση ή διακίνηση υλικού) τα πνευµατικά δικαιώµατα (copyrights) των 
δηµιουργών, π.χ., λογισµικού. Για παράδειγµα, οι χρήστες δεν παράγουν 
αντίγραφα κατοχυρωµένου (copyrighted) λογισµικού χωρίς προηγούµενη 
εξουσιοδότηση. Επιπλέον, οι χρήστες δεν αποκτούν, διακινούν και εγκαθιστούν 
πειρατικό / «σπασµένο» λογισµικό σε εξοπλισµό των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ.  

9. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση στα ΣΠΕ της ΕΟΑΕ αµφιβόλου 
ποιότητας λογισµικού που παρέχεται δωρεάν (freeware) ή για δοκιµή 
(shareware) χωρίς την έγκριση της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΟΑΕ, καθώς 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το λογισµικό αυτό να είναι µολυσµένο µε κακόβουλο 
λογισµικό (malware) όπως ιοί, ∆ούρειοι Ίπποι κτλ., που µπορεί να βλάψει 
δεδοµένα, υπηρεσίες και συστήµατα. 

10. Οι χρήστες δεσµεύονται να κάνουν λελογισµένη χρήση των υπολογιστικών και 
δικτυακών πόρων των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαγορεύονται 
ρητά προσπάθειες άρνησης παροχής υπηρεσιών (DoS), εξάπλωσης κακόβουλου 
λογισµικού (π.χ., ιών) και µαζικής αποστολής µηνυµάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (spam). 

11. Οι χρήστες οφείλουν να ενηµερώνουν αµέσως την αρµόδια υπηρεσία της ΕΟΑΕ, 
εάν υποπέσει στην αντίληψή τους οποιοδήποτε κενό ασφάλειας συστήµατος που 
θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών των ίδιων ή ακόµη και άλλων 
χρηστών των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ. 
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12. Οι χρήστες δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους κωδικούς πρόσβασης ή άλλες 
πληροφορίες που αφορούν την πρόσβαση στο δίκτυο δεδοµένων των ΣΠΕ της 
ΕΟΑΕ.  

13. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση στα ΣΠΕ της ΕΟΑΕ λογισµικού ή 
εργαλείων ασφάλειας που επιτρέπουν την αποκάλυψη αδυναµιών της ασφάλειας 
των ΣΠΕ  της ΕΟΑΕ χωρίς την έγκριση της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής της 
ΕΟΑΕ. Παραδείγµατα τέτοιου λογισµικού αποτελούν τα προγράµµατα για 
παράτυπη αποκάλυψη συνθηµατικών (password cracking), ωτακουστές πακέτων 
δεδοµένων (packet sniffers), ανιχνευτές θυρών (port scanners) κ.ά. 

14. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν, δηµιουργούν, αποθηκεύουν ή 
διαδίδουν υλικό που είναι προσβλητικό, άσεµνο ή αποκρουστικό. 

15. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet), µε εξοπλισµό της ΕΟΑΕ (π.χ., φορητοί 
Η/Υ) από κάποιο σηµείο που βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ, 
υπόκειται στους ίδιους περιορισµούς και κανόνες που επιβάλλονται και εντός των 
εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ. Οι ίδιοι περιορισµοί και κανόνες ισχύουν, όταν η 
πρόσβαση στο διαδίκτυο ή η ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται από οποιοδήποτε 
σηµείο µε χρήση των αναγνωριστικών - συνθηµατικών (username - password) 
που έχουν χορηγηθεί από την ΕΟΑΕ.  

16. ∆εν επιτρέπεται η ανάρτηση µηνυµάτων / ανακοινώσεων µε χρήση της εταιρικής 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) σε χώρους συζητήσεων (blogs, 
forums και newsgroups), εκτός αν αυτό γίνεται για συγκεκριµένο εταιρικό σκοπό 
της ΕΟΑΕ.  

17. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή κατά το άνοιγµα συνηµµένων σε µηνύµατα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που παραλαµβάνονται από άγνωστους αποστολείς, 
καθώς αυτά µπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισµικό, όπως ιούς κ.ά.  

18. Η παρούσα πολιτική Ορθής Χρήσης των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ δεν απαλλάσσει τον 
χρήστη από την υποχρέωση τήρησης και άλλων συναφών πολιτικών και 
λειτουργικών διαδικασιών. 

2.4.4 ∆ικαιώµατα ΕΟΑΕ 

Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής της ΕΟΑΕ θα παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και 
συστήµατα πληροφοριών και επικοινωνιών της ΕΟΑΕ µόνο στους χρήστες που 
αποδέχονται την παρούσα πολιτική ορθής χρήσης των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ. 

Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει (auditing) τα Συστήµατα Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών σε  περιοδική βάση, σύµφωνα µε τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
ασφάλειας της ΕΟΑΕ, προκειµένου να επιβεβαιώνει τη συµµόρφωση των χρηστών 
τους µε την παρούσα πολιτική ορθής χρήσης των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης κάποιας από τις υποχρεώσεις των 
χρηστών, η ΕΟΑΕ έχει το δικαίωµα, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αναστείλει την 
πρόσβαση του παραβάτη-χρήστη στα ΣΠΕ της ΕΟΑΕ ή σε συγκεκριµένα 
υποσυστήµατα ή/και υπηρεσίες αυτού, αφού προηγουµένως τον ενηµερώσει για τη 
διαπιστωθείσα παραβίαση και προβεί στις απαραίτητες συστάσεις. 
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2.4.5 Υποχρεώσεις ΕΟΑΕ 

Στα πλαίσια της καλής λειτουργίας των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ, η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής 
της ΕΟΑΕ υποχρεούται να: 

1. παρέχει και υποστηρίζει την πρόσβαση των χρηστών στα ΣΠΕ της ΕΟΑΕ, 
εφόσον αυτοί αποδέχονται και εφαρµόζουν την παρούσα πολιτική ορθής χρήσης 
των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ, 

2. λαµβάνει µέτρα για την ασφάλεια των συστηµάτων που διαχειρίζεται και για τη 
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών µέσω του δικτύου δεδοµένων της 
ΕΟΑΕ, 

3. τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 
και της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 

4. τηρεί τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις Πολιτικές Ασφάλειας των ΣΠΕ 
της ΕΟΑΕ (π.χ., σήµανση  εξοπλισµού), 

5. επιβάλλει µε κατάλληλα τεχνικά µέτρα την περιοδική αλλαγή των συνθηµατικών 
των χρηστών των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ, 

6. µεριµνά για την προστασία των Η/Υ από κακόβουλο λογισµικό, διασφαλίζοντας 
την ύπαρξη λογισµικού προστασίας από ιούς (anti-virus) και τη συνεχή 
ενηµέρωσή του µε νεότερες εκδόσεις (updates), 

7. λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (ΙΤ Helpdesk) για την άµεση 
εξυπηρέτηση αιτηµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ. Η 
υποχρέωση αυτή δεν αντικαθιστά ή απαλλάσσει ή εξαιρεί τυχόν συµβατικές 
υποχρεώσεις που µπορεί να υφίστανται ή να συναφθούν για παροχή τεχνικής 
υποστήριξης – συντήρησης των ΣΠΕ, 

8. ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους χρήστες (υφιστάµενους και νέους) 
µε κάθε πρόσφορο µέσο, για τις πολιτικές ασφάλειας, πρόσβασης και ορθής 
χρήσης κτλ. των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ. 

2.4.6 Συνέπειες µη συµµόρφωσης 

Κάθε παράβαση της Πολιτικής Ορθής Χρήσης των ΣΠΕ της ΕΟΑΕ από τους χρήστες 
θα έχει ως επακόλουθο την προσωρινή ή οριστική διακοπή του δικαιώµατος 
πρόσβασης στα ανωτέρω ΣΠΕ και την επιβολή κυρώσεων, ανάλογα µε τη 
σοβαρότητα της παράβασης, για µεν τους χρήστες υπαλλήλους της ΕΟΑΕ σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες κανονισµούς της, για δε τους λοιπούς χρήστες σύµφωνα µε τους 
συµβατικούς όρους των συµβάσεων, µέσω των οποίων παρέχουν υπηρεσίες στην 
ΕΟΑΕ, είτε ως άµεσα αντισυµβαλλόµενοι, είτε ως προστιθέντες σε συµβάσεις που 
έχει συνάψει η ΕΟΑΕ µε τρίτους. 

Εάν ο χρήστης επιδείξει παράνοµη συµπεριφορά κατά τη χρήση των υπηρεσιών των 
ΣΠΕ της ΕΟΑΕ, τότε η ΕΟΑΕ είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει σχετικά τις αρµόδιες 
αρχές.  
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3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Όρος    Ορισµός 

Ασφάλεια Πληροφοριών Υποδηλώνει το σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και 
φυσικών µέτρων (πρακτικές και µέθοδοι), των οποίων η 
υλοποίηση και εφαρµογή διασφαλίζει τις ακόλουθες γενικές 
αρχές ασφάλειας που χαρακτηρίζουν κάθε είδους 
πληροφορία ή ΣΠΕ: 

• Confidentiality - Εµπιστευτικότητα: Η ιδιότητα που 
εξασφαλίζει ότι µόνο εξουσιοδοτηµένες οντότητες 
µπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριµένες 
πληροφορίες ή Συστήµατα Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών (ΣΠΕ). 

• Integrity - Ακεραιότητα: Η ιδιότητα που εξασφαλίζει την 
προστασία των πληροφοριών και των Συστηµάτων 
Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) από µη 
εξουσιοδοτηµένη ή εξ αµελείας τροποποίηση.  

• Availability - ∆ιαθεσιµότητα: Η ιδιότητα που 
εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών ή των 
Συστηµάτων Πληροφοριών και Επικοινωνιών σε 
εξουσιοδοτηµένες οντότητες. 

Πολιτική Ασφάλειας Είναι η επίσηµη, σύντοµη και περιεκτική έγγραφη διατύπωση 
του συνόλου των αντικειµενικών στόχων και των επιτρεπτών 
διαδικασιών ενός οργανισµού που αφορούν στην Ασφάλεια 
Πληροφοριών. Αποτελεί το «Γιατί» χρειάζονται συγκεκριµένα 
µέτρα για τη διασφάλιση των πληροφοριών και των 
συστηµάτων. 

∆ιαδικασία ή Λειτουργική ∆ιαδικασία, είναι η σειρά των βηµάτων που 
ακολουθούνται, ώστε να επιτευχθεί ένας προκαθορισµένος 
στόχος. Οι ∆ιαδικασίες είναι οι µηχανισµοί που υλοποιούν 
την Πολιτική Ασφάλειας, περιγράφουν δηλαδή το «Πώς» στα 
θέµατα που αφορούν στην ασφάλεια. 

Audit Επιθεώρηση. Η συστηµατική ανεξάρτητη και τεκµηριωµένη 
διεργασία για τη λήψη και αξιολόγηση των αποδείξεων, µε 
σκοπό να προσδιοριστεί η έκταση της πλήρωσης - 
ικανοποίησης προδιαγεγραµµένων – συµφωνηθέντων 
κριτηρίων. Ενδέχεται να είναι εξωτερική ή εσωτερική 
(ενδοεταιρική). 

Authentication Από τη λέξη "αυθεντικός". Στα ελληνικά αποδίδεται ως 
"πιστοποίηση ταυτότητας" ή "εξουσιοδότηση". Είναι η 
διαδικασία επιβεβαίωσης ότι η ταυτότητα µιας οντότητας 
(entity) είναι αυτή την οποία η οντότητα ισχυρίζεται. Π.χ., 
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όταν ο χρήστης εισάγει username και password για να 
συνδεθεί σε ένα σύστηµα ή εφαρµογή, αυτό είναι µιας 
µορφής authentication, καθώς υποτίθεται ότι είναι ο µόνος 
που γνωρίζει το συγκεκριµένο password και άρα 
επιβεβαιώνεται η ταυτότητά του.     

Βlog ή weblog  Είναι µια διαδικτυακή έκδοση που αποτελείται από 
προσωπικά περιοδικά άρθρα, συνήθως σε ανάστροφη 
χρονολογική σειρά. Η ελληνική απόδοση είναι "Iστολόγιο" ή 
"∆ιαδικτυακό ηµερολόγιο".  

DoS Denial of Service. Είδος επίθεσης µέσω δικτύου 
επικοινωνιών, που αποσκοπεί στον περιορισµό ή την 
απώλεια της διαθεσιµότητας των πόρων ενός συστήµατος 
πληροφοριών και επικοινωνιών.  

Entity Οντότητα. Αναφέρεται σε οντότητες που αλληλεπιδρούν σε 
δίκτυα, συστήµατα, επικοινωνίες κτλ. Π.χ., entity µπορεί να 
είναι ένας χρήστης, ένας Η/Υ, ένας διακοµιστής κτλ. 

Extranet  ∆ίκτυο µε ελεγχόµενη πρόσβαση που χρησιµοποιεί την 
τεχνολογία του ∆ιαδικτύου, για να µοιραστεί δηµόσιες 
πληροφορίες/δεδοµένα, αλλά και να κρατά ασφαλείς τις 
ιδιωτικές πληροφορίες/δεδοµένα. 

Forum  Υπηρεσία σε µια περιοχή ενός ηλεκτρονικού online πίνακα 
(www), όπου οι χρήστες µε ένα κοινό ενδιαφέρον µπορούν 
να αναρτήσουν τις απόψεις/σηµειώσεις τους πάνω σε ένα 
θέµα.  

FTP File Transfer Protocol. Πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων. 

Intranet Ενδοδίκτυο. Εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας, που 
χρησιµοποιεί την τεχνολογία του ∆ιαδικτύου. 

Login Η διαδικασία που συνδυάζει το username και το password 
ενός χρήστη, ώστε να του επιτρέψει την πρόσβαση σε 
κάποιο σύστηµα ή εφαρµογή. 

Malware ή κακόβουλος κώδικας ή κακόβουλο λογισµικό. Είναι 
λογισµικό που έχει σκόπιµα κακόβουλο σκοπό, όπως να 
σβήσει µια µνήµη ή να αποκτήσει πρόσβαση που κανονικά 
δεν επιτρέπεται σε ένα σύστηµα. Οι ∆ούρειοι Ίπποι (Trojan 
horses) και οι ιοί (virus) µε στόχο την καταστροφή του 
συστήµατος είναι παραδείγµατα malware. 

Newsgroup Υπηρεσία ανταλλαγής µηνυµάτων σε µορφή ιεραρχηµένης 
αλληλογραφίας, όπου οι χρήστες αναρτούν τις απόψεις/ 
σηµειώσεις τους σχετικά µε κάποια κεντρικά θέµατα. Μοιάζει 
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µε τα forum, αλλά χρησιµοποιείται πρόγραµµα 
αλληλογραφίας για την προσπέλασή της. 

Packet sniffer  ή απλώς sniffer, επίσης αποκαλούµενο network monitor ή 
network analyzer, είναι λογισµικό µε δυνατότητα 
παρακολούθησης των πακέτων ενός δικτύου. 

Password Συνθηµατικό ή κωδικός πρόσβασης. Είναι το µυστικό και 
προσωπικό συνθηµατικό που χρησιµοποιούν οι χρήστες, για 
να συνδεθούν σε συστήµατα ή εφαρµογές όπου απαιτείται 
authentication. Χρησιµοποιείται µαζί µε το username. 

Password cracking  Είναι η διαδικασία ανάκτησης ενός κωδικού πρόσβασης 
(password) από δεδοµένα (data) που είναι αποθηκευµένα σ’ 
ένα σύστηµα ή διακινούνται σ’ ένα δίκτυο. Μια συνήθης 
διαδικασία είναι οι επαναλαµβανόµενες προσπάθειες να 
µαντέψει κάποιος έναν κωδικό. 

Port scanner  Είναι ένα λογισµικό σχεδιασµένο για να ανιχνεύει τις ανοιχτές 
θύρες (ports) ενός συνδεδεµένου σε δίκτυο Η/Υ. 
Χρησιµοποιείται συχνά από διαχειριστές (administrators) 
δικτύου για ελέγχους ασφάλειας, αλλά και από hackers ως 
µέσο εύρεσης κενών ασφάλειας. 

Spam Η χωρίς εξουσιοδότηση και ζήτηση από τον αποδέκτη λήψη 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων αµφισβητούµενης προέλευσης 
ή/και ενοχλητικού περιεχοµένου (διαφηµιστικές καµπάνιες 
κτλ.). 

Threat Κίνδυνος, απειλή. Αναφέρεται σε υπάρχοντες κινδύνους για 
τα ΣΠΕ. Threat µπορεί να είναι ένας ιός ή ένας hacker, οι 
οποίοι ενδέχεται να εκµεταλλευτούν κάποια αδυναµία ή κενό 
ασφάλειας (vulnerability) των ΣΠΕ, για να καταστρέψουν ή 
να παρεµποδίσουν τη λειτουργία των συστηµάτων και των 
δεδοµένων τους.  

Username  Όνοµα χρήστη, αναγνωριστικό. Είναι το όνοµα που 
χρησιµοποιεί ο χρήστης. Π.χ., το username της χρήστη 
Μαρίας Παπαδοπούλου µπορεί να είναι το MPapado. 
Χρησιµοποιείται µαζί µε το password. 

Vulnerability Κενό ασφάλειας, ευπάθεια, αδυναµία, τρωτό σηµείο. Μπορεί 
να αναφέρεται σε κενό ασφάλειας ενός συστήµατος, µιας 
Πολιτικής ή ∆ιαδικασίας, λογισµικού κ.ά.  

WWW  Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) είναι ένα 
κατανεµηµένο σύστηµα οργάνωσης και πρόσβασης 
πληροφοριών. 

 


	ples420g
	ples240g
	pcon750g
	Pprs650g

