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ΘΕΜΑ:

Δηαζθάιηζε Απνξξήηνπ Επηθνηλωληώλ. (Δηαδηθαζία εθαξκνγήο
απαηηήζεωλ αζθαιείαο ζηηο κεηαβνιέο ηωλ εξγαδνκέλωλ).

ηα πιαίζηα ηεο Πνιηηηθήο Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ηωλ Επηθνηλωληώλ
ηνπ ΟΣΕ, κε ηελ ζπλεκκέλε ζηελ παξνύζα Εγθύθιην, “Δηαδηθαζία εθαξκνγήο
απαηηήζεωλ αζθαιείαο ζηηο κεηαβνιέο ηωλ εξγαδνκέλωλ”, πεξηγξάθνληαη νη
δηαδηθαζίεο θαη νη επηκέξνπο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ζε θάζε
κεηαβνιή ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ ηεο εηαηξείαο καο,
πξνθεηκέλνπ:
1. Να ελεκεξώλνληαη απηνί, γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε
ηωλ δηαηάμεωλ πεξί πξνζηαζίαο ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ θαη ηνπ
απνξξήηνπ ηωλ επηθνηλωληώλ θαη
2. Να δηαζθαιίδεηαη όηη, ν θάζε εξγαδόκελνο έρεη κόλν ηα δηθαηώκαηα
πξόζβαζεο/επεμεξγαζίαο δεδνκέλωλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη
ηα αξρεία ηνπ ΟΣΕ ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ
θαηέρεη θαη κόλν γηα όζν ρξόλν ηελ θαηέρεη, ή ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη,
ππό πξνϋπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηωλ πξνζωπηθώλ
δεδνκέλωλ θαη ηνπ απνξξήηνπ ηωλ επηθνηλωληώλ.
Οη πξνϊζηάκελνη ηωλ Τπεξεζηώλ λα κεξηκλήζνπλ, λα ιάβεη γλώζε όιν ην
πξνζωπηθό κε ππνγξαθή.
ΤΝΗΜΜΕΝΑ:
Δηαδηθαζία εθαξκνγήο απαηηήζεωλ
αζθαιείαο ζηηο κεηαβνιέο ηωλ εξγαδνκέλωλ
(θύιια 9).
ΝΙΚ. ΣΑΣΑΝΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
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Δηαδηθαζία εθαξκνγήο απαηηήζεωλ αζθαιείαο ζηηο
κεηαβνιέο ηωλ εξγαδνκέλωλ
Περίληψη:
ην έληππν απηφ πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζε θάζε
κεηαβνιή ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (πξφζιεςε, πξναγσγή,
κεηάζεζε, αλάιεςε /παχζε θαζεθφλησλ, απφιπζε), πξνθεηκέλνπ:
Α) Να ελεκεξσζεί ν εξγαδφκελνο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ
επηθνηλσληψλ.
Β) Ο θάζε εξγαδφκελνο λα έρεη κφλν ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο/επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηα αξρεία ηνπ ΟΣΔ πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί γηα ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ θαηέρεη θαη κφλν γηα φζν ρξφλν ηελ θαηέρεη,
ή γηα ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη θαη ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ.
Έγθξηζε:

πγγξαθή

Όλνκα
Ν. Σζαηζάλεο

Απνδνρή

Κ. Κάππνο

Απνδνρή

Π. Παζζηάο

Απνδνρή

Μ. Δπζπκέξνπ

Ελεκέξσζε

Κ. Ληάξνο

Έγθξηζε

Π. Βνπξινχκεο

Σίηινο
Τπνγξαθή
Γελ. Γ/ληεο Αλζξ.
Γπλακηθνχ
Γελ. Γ/ληεο Σερλ.
Πιεξνθνξηθήο
Γελ. Γ/ληεο
Ννκηθψλ
Τπεξεζηψλ
Γελ. Γ/ληξηα
Σερλνινγίαο
Γελ. Γ/ληεο Δζση.
Διέγρνπ
Γηεπζ. χκβνπινο

Ιζηνξηθό Αλαζεσξήζεσλ
Έθδνζε

Ηκεξνκελία

πγγξαθή

1.α

8-8-07

Ν.Σζαηζάλεο

1.β

25-10-07

Ν.Σζαηζάλεο

Πεξηγξαθή
Αλαζεψξεζεο
Έθδνζε γηα ρφιηα
Έθδνζε γηα
ππνγξαθή
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1. Εηζαγσγή
1.1 θνπόο
Ο ζθνπφο ηνπ εγγξάθνπ απηνχ είλαη ε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ
επηκέξνπο ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη, ζε θάζε κεηαβνιή ηεο ππεξεζηαθήο
θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (πξφζιεςε, πξναγσγή, κεηάζεζε, αλάιεςε/ παχζε
θαζεθφλησλ, απφιπζε), πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν εξγαδφκελνο γηα ηηο
ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη λα
δηαζθαιηζηεί
φηη
ν
θάζε
εξγαδφκελνο
έρεη
κφλν
ηα
δηθαηψκαηα
πξφζβαζεο/επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηα αξρεία
ηνπ ΟΣΔ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ θαηέρεη θαη κφλν γηα φζν
ρξφλν ηελ θαηέρεη, ή ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη, θαη ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ
επηθνηλσληψλ.
εκεηψλεηαη φηη ν έιεγρνο ηεο θπζηθήο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη
ππνδνκέο ηνπ ΟΣΔ απνηειεί αληηθείκελν μερσξηζηήο δηαδηθαζίαο, πνπ πεξηγξάθεηαη
ζε άιιν έγγξαθν, κε ηνλ ηίηιν «Γηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο θπζηθήο πξφζβαζεο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο ηνπ ΟΣΔ».
1.2 Πεδίν Εθαξκνγήο
Η παξνχζα δηαδηθαζία σο ηκήκα ηεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ
Δπηθνηλσληψλ ηνπ ΟΣΔ, έρεη άκεζε εθαξκνγή ζε:
Κάζε εξγαδφκελν ζηνλ ΟΣΔ, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ή ηεο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ηνπ εξγαζηαθνχ ελ γέλεη θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ηελ
ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη θάζε δηθεγφξν ηνπ ΟΣΔ (έκκηζζν ή κε).
Κάζε κνξθήο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΟΣΔ.
1.3 ρεηηθή Ννκνζεζία – Καλνληζηηθέο Δηαηάμεηο
Η παξνχζα δηαδηθαζία ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη επηδηψθεη ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε
ηνπ ΟΣΔ πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ θαησηέξσ λφκσλ, δηαηαγκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ
πξάμεσλ:
1. Σν χληαγκα ηεο Διιάδνο (άξζξα 9 θαη 19)
2. Νφκνο 3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ»
3. Νφκνο 2225/1994, «Γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Διεπζεξίαο ηεο Αληαπφθξηζεο θαη
Δπηθνηλσλίαο θαη άιιεο Γηαηάμεηο».
4. Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (ηδίσο ην άξζξν 253α).
5. Πνηληθφο Κψδηθαο (ηδίσο ηα άξζξα 187, 187α, 249, 250, 252, 253, 370, 370α,
370β θαη 370γ).
6. Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 47/2005, «Γηαδηθαζίεο θαζψο θαη Σερληθέο θαη
Οξγαλσηηθέο Δγγπήζεηο γηα ηελ Άξζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ θαη
ηελ Γηαζθάιηζή ηνπ».
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7. Νφκνο 3471/2006 «Γηα ηελ πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα &
ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο».
8. Νφκνο 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα».
9. Η ππ’ αξηζκ. 2240/29-11-2006 Πξάμε ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ
ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ), γηα ηελ επεμεξγαζία θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο
ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ αξηζκνχ θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο 112 γηα ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο (ΦΔΚ Σεχρνο Β΄, Αξ. Φχιινπ
1775/6-12-2006).
10. Η ππ’ αξηζκ. 2322/11-12-2006 Απφθαζε ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηνπ
Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ), γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο δπλαηφηεηαο
κε αλαγξαθήο ηεο θαινχζαο γξακκήο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαθφβνπισλ ή
ελνριεηηθψλ θιήζεσλ (ΦΔΚ Σεχρνο Β΄, Αξ. Φχιινπ 1853/21-12-2006).
11. Καλνληζκνί 630ν έσο 634ν ηεο ΑΓΑΔ γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ (ΦΔΚ
87 θ΄88/Β΄26-1-2005)
1.4 ρεηηθά Έγγξαθα θαη Εγθύθιηνη ηνπ ΟΣΕ
1. Πνιηηηθή Αζθαιείαο γηα ηελ Γηαζθάιηζε ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ
ηεο Δηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ θαη νη εθάζηνηε απνξξένπζεο απφ απηήλ δηαδηθαζίεο
αζθάιεηαο, φπσο ηζρχνπλ.
2. Κψδηθαο Γενληνινγίαο & Δπηρεηξεκαηηθήο πκπεξηθνξάο
3. Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΟΣΔ
4. Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ
5. Η 485/ΔΜΠ.215/16-11-05 επηζηνιή (Δθαξκνγή Δζληθνχ Καλνληζκνχ
Αζθάιεηαο)
6. Η 731/336/2-10-2000 Δ.Δ. ηνπ Γ/ληνο πκβνχινπ ηνπ ΟΣΔ, φπσο ηζρχεη
θάζε θνξά.
7. Η 1/343/30-11-2006 Δ.Δ. ηεο Γ.Γ.Σ.Π., πνπ αθνξά ζηελ Πνιηηηθή Αζθάιεηαο
Πιεξνθνξηθήο θαη εγθξίζεθε κε ηελ 1/Γ.1631/29-11-2006 Απφθαζε ηνπ
Πξνέδξνπ Γ. & Γ/ληνο πκβνχινπ ΟΣΔ.
8. Η 135/342/27-11-2006 Δ.Δ. ηεο Γ/λζεο Γηαρεηξ. Τπνδνκψλ Πιεξνθνξηθήο
φπσο ηζρχεη θάζε θνξά (Γηαδηθαζία Γηαρείξηζεο Πξφζβαζεο Σειηθψλ
Υξεζηψλ- Κεληξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Πξφζβαζεο).
9. Γηαδηθαζία Λνγηθήο Πξφζβαζεο ζην Σειεπ. Γίθηπν θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ.
1.5 Ρόινη &Τπεπζπλόηεηεο
ε επίπεδν νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ή εμεηδηθεπκέλσλ ξφισλ, κε ηελ πινπνίεζε
ηεο δηαδηθαζίαο απηήο εκπιέθνληαη :
i)

Η Δηεύζπλζε Δηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (ΔΔΑΔ), ε
νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ππνγξαθή θαη θχιαμε ησλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ππφ δνθηκή θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαζψο
θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (Π.) κε ηηο
κεηαβνιέο ησλ εξγαδνκέλσλ.
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ii) Σα Όξγαλα πνπ, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην πεξί εθρσξήζεσο
αξκνδηνηήησλ, εθδίδνπλ απνθάζεηο πξόζιεςεο εξγαδνκέλσλ κε
ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ ππνγξαθή θαη θχιαμε ησλ
αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.
iii) Η Δηεύζπλζε Οξγάλσζεο θαη Πνηόηεηαο, πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ infoweb κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά εγθπθιίνπο.
iv) H Γεληθή Δηεύζπλζε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο, ε νπνία
θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα παξέρoληαη ηα δηάθνξα
δηθαηψκαηα (πξφζβαζεο/ επεμεξγαζίαο/ επνπηείαο θιπ) ζηα
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη αξρεία ηνπ ΟΣΔ.
v) Η Γεληθή Δηεύζπλζε Ννκηθώλ Τπεξεζηώλ, γηα ηε λνκηθή ζεψξεζε
ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα
αζθαιείαο.
vi) Η Γεληθή Δηεύζπλζε Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ, ε νπνία έρεη ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ πεξηνδηθνχ ή/θαη ηνπ έθηαθηνπ ειέγρνπ ηήξεζεο ηεο
Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ (φπσο ε
παξνχζα) πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ.
vii) H Γεληθή Δηεύζπλζε Σερλνινγίαο, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο
αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα
παξέρεηαη ινγηθή πξφζβαζε ζην ηειεπ. δίθηπν θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ.
viii) O Τπεύζπλνο Αζθαιείαο ΟΣΕ ν νπνίνο, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ
Τπεπζχλσλ Πξφζβαζεο, πζηήκαηνο θ.ι.π, έρεη ηελ επζχλε επνπηείαο
ηεο ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ
ηνπ ΟΣΔ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ πνπ απνξξένπλ
απφ απηήλ, επνκέλσο θαη ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο.
1.6 πληκήζεηο
ΑΓΑΔ

Αξρή Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ Δπηθνηλσληψλ

ΓΓΑΓ

Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ

ΓΓΤΠ

Γ/λζε Γηαρείξηζεο Τπνδνκψλ Πιεξνθνξηθήο

Δ. Δ.

Δηδηθή Δγθχθιηνο

ΔΔΣΣ

Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ

ΔΚΠ – ΟΣΔ

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ

ΚΓΠ

Κεληξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Πξφζβαζεο

Π.

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
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1.7

Οξνινγία

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Γηαδηθαζίαο απηήο θαη γεληθφηεξα ηεο Πνιηηηθήο
Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ηνπ ΟΣΔ ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ φξνη.

Υξήζηεο Παξφρνπ
(πιεξνθνξηαθήο &
δηθηπαθήο ππνδνκήο)

Σν ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΟΣΔ πνπ έρεη
πξφζβαζε ζηε πιεξνθνξηαθή & δηθηπαθή
ππνδνκή ηνπ Οξγαληζκνχ

Λνγαξηαζκφο Πξφζβαζεο

Οξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ θσδηθψλ
ηνπ ρξήζηε παξφρνπ κέζσ ησλ νπνίσλ δίλεηαη
ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη άιια δηθαηψκαηα
ζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή πιεξνθνξηαθή
Τπνδνκή. ηνπο ινγαξηαζκνχο πξφζβαζεο
πεξηιακβάλνληαη θαη νη κφληκνη αιιά θαη απηνί
πνπ παξέρνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα (πεξηνδηθνί, παξνδηθνί θιπ)

2.
2.1

Δηαδηθαζία
Γλσζηνπνίεζε
ππνρξεώζεσλ
λενπξνζιακβαλόκελνπο

αζθαιείαο

ζηνπο

Κάζε λενπξνζιακβαλφκελνο κε κέξηκλα ηεο ΓΓΑΓ (πξνθεηκέλνπ γηα
πξνζιακβαλφκελνπο κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ ππφ δνθηκή ή κε
ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ) ή κε κέξηκλα ηνπ Οξγάλνπ πνπ εθδίδεη ηελ
απφθαζε πξφζιεςεο (πξνθεηκέλνπ γηα πξνζιακβαλφκελνπο κε ζχκβαζε
νξηζκέλνπ ρξφλνπ) ππνγξάθεη
ζχκβαζε Δξγαζίαο ζηελ νπνία κεηαμχ
άιισλ ν εξγαδφκελνο δειψλεη ξεηά φηη:
Θα εθαξκφδεη κε θάζε επηκέιεηα, επζπλεηδεζία θαη δήιν θαη ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ησλ Πξντζηακέλσλ ηνπ, ηηο ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο, Απνθάζεηο
θιπ.(ζεκ. ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζρεηηθέο κε ζέκαηα
αζθαιείαο).
Τπνρξενχηαη λα εθηειεί ηελ εξγαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά.

6
Τπνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξσο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα Γενληνινγίαο
θαη Δπηρεηξεκαηηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ ΟΣΔ.
Δηδηθφηεξα, ζηε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ ππνγξάθνπλ νη
εξγαδφκελνη αλαθέξεηαη φηη:
Η ζχκβαζε εξγαζίαο δηέπεηαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ.
Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη, θάζε παξάβαζε εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηνχ ησλ
ζπλνκνινγεζέλησλ ζηε ζχκβαζε φξσλ, σο θαη φξσλ πνπ πξνβιέπεη ν
εθάζηνηε ηζρχσλ Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Δξγαζίαο Πξνζσπηθνχ ηνπο
νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ν ζπκβαιιφκελνο κηζζσηφο σο
ζπκπιήξσκα ηεο εξγαζηαθήο ηνπ, κεηά ηνπ εξγνδφηε, ζρέζεσο,
ζπλεπάγεηαη ηελ, εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηνχ, ιχζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο
κε ππαηηηφηεηά ηνπ, πνπ εξκελεχεηαη σο νηθεηνζειήο απνρψξεζε.
2.2

Γλσζηνπνίεζε
εξγαδόκελνπο

λέσλ

ππνρξεώζεσλ

αζθαιείαο

ζηνπο

Κάζε λέα εγθχθιηνο πνπ θπθινθνξεί, αλαξηάηαη ζην infoweb, κε κέξηκλα ηεο
Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο θαη Πνηφηεηαο.
ε πεξίπησζε πνπ ε Δγθχθιηνο αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ θαη ηδίσο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ ησλ
επηθνηλσληψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζην ζψκα ηεο
εγθπθιίνπ αλαγξάθεηαη φηη νη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο εγθπθιίνπ
κε ππνγξαθή, κε κέξηκλα ηεο Γξακκαηείαο ηνπο, ην δε ππνγεγξακκέλν απφ
φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο αληίγξαθν ηεο Δγθπθιίνπ, θπιάζζεηαη ζηελ νηθεία
Γξακκαηεία.
ην infoweb είλαη αλαξηεκέλεο φιεο νη ηζρχνπζεο θάζε θνξά Δγθχθιηνη, αιιά
θαη νη θαηαξγεκέλεο ζε μερσξηζηφ πίλαθα. Οη ζρεηηθέο ζειίδεο
ελεκεξψλνληαη κε κέξηκλα ηεο Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο θαη Πνηφηεηαο.

2.3

ύλνςε ππνρξεώζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ
αζθάιεηα, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ΕΚΠ – ΟΣΕ

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠ – ΟΣΔ πεξηιακβάλνληαη ηα θαζήθνληα θαη νη
ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε ζέκαηα αζθαιείαο (άξζξν 6) θαζψο
θαη ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηηο ππνρξεψζεηο απηέο (άξζξα 16 - 33).
Δπίζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠ – ΟΣΔ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππνρξεψζεηο
ηνπ ΟΣΔ αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα
ζέκαηα αζθαιείαο (άξζξν 7).
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Δπί ηε ιήμεη ηεο απαζρφιεζεο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν εξγαδφκελνο ζα
επηζηξέθεη ακέζσο ζηελ Δηαηξία, ή ζε θάζε ζπγγελή Δηαηξία, αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε, ρσξίο αλάγθε φριεζεο ή άιιεο ελέξγεηαο απφ κέξνπο ησλ
αλσηέξσ, νπνηαδήπνηε αιιεινγξαθία, έγγξαθα, ππνκλήκαηα, ζεκεηψζεηο,
αξρεία, αλαθνξέο, θαθέινπο, πξνδηαγξαθέο, έγγξαθα θαη νπνηαδήπνηε άιια
αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζηελ Δηαηξία, πνπ ζα βξίζθνληαη ηπρφλ ζηελ
θαηνρή ηνπ ή ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, καδί κε φπνηα ηπρφλ αληίγξαθα ησλ
αλσηέξσ. (άξζξν 6). εκ : ηα αλσηέξσ αζθαιψο πεξηιακβάλνληαη θαη νη
θσδηθνί πξφζβαζεο πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηεί ν εξγαδφκελνο, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απξφζθνπηα ν εμνπιηζκφο πνπ παξαδίδεη ζηελ
εηαηξία.
Σέινο, πξνβιέπεηαη (άξζξν 12) φηη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο
Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο κπνξεί λα ηεζεί ζηελ δηάζεζή ηεο νπνηνζδήπνηε
εξγαδφκελνο, αλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίσμε γηα
ηδηαίηεξα ζνβαξφ παξάπησκα ή αλ ζπληξέρνπλ άιινη ζνβαξνί ιφγνη πνπ
αθνξνχλ ηνλ εξγαδφκελν θαη ηελ ππεξεζία ηνπ, ηελ αζθάιεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξίαο, θαη ησλ πειαηψλ ηεο ή ηξίησλ ή ηελ απνθπγή
δεκίαο ησλ αλσηέξσ.
Καηά ην δηάζηεκα πνπ ν εξγαδφκελνο βξίζθεηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Δηαηξίαο,
απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ θαη δελ αζθεί ηα ζπλήζε θαζήθνληα,
ιακβάλεη φκσο ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ

2.4 ύλνςε ππνρξεώζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο,
όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη
ζηνλ Κώδηθα Δενληνινγίαο &
Επηρεηξεκαηηθήο πκπεξηθνξάο
Η Δηαηξεία νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηνπο λφκνπο θαη
ηνπο θαλνληζκνχο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηα θαζήθνληά
ηνπο (ζεκ. πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο). Οη δε εξγαδφκελνη
νθείινπλ λα απνθεχγνπλ θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζα κπνξνχζε λα
αλακείμεη ηνλ ΟΣΔ ή ηνπο ίδηνπο ζε θάπνηα κε λφκηκε πξάμε (άξζξν 2).
Δπηζεκαίλεηαη φηη πνιινί απφ ηνπο αλσηέξσ λφκνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε
ζέκαηα αζθαιείαο πξνβιέπνπλ πνηληθή επζχλε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε
ηειεπηθνηλσληαθέο εηαηξίεο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπο.
Κάζε εξγαδφκελνο ηνπ ΟΣΔ πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηνπ Οξγαληζκνχ απφ απψιεηα, θινπή, θαθή ρξήζε θαη θαηαζηξνθή (άξζξν
3). ηα πιαίζηα απηά νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ζηελ εηαηξία
πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο πνπ ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή
ηνπο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε θελφ αζθαιείαο ζπζηήκαηνο πνπ ζέηεη ζε
θίλδπλν ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ ή ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.
ην άξζξν 6 (πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο πιεξνθνξηψλ) ηνπ αλσηέξσ θψδηθα
ηίζεληαη αλαιπηηθά νη ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη
πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (απφξξεηεο).
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2.5 ύλνςε δηαρείξηζεο δηθαησκάησλ ρξεζηώλ παξόρνπ.
Με ηελ 135/342/27-11-2006 Δ.Δ ηεο Γ/λζεο Γηαρεηξ. Τπνδνκψλ
Πιεξνθνξηθήο θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη
αζθαιήο πξφζβαζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη ζηελ Τπνδνκή ηνπ
Οξγαληζκνχ. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εγθχθιην, κεηαμχ άιισλ :
i) Σα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο φισλ ησλ ρξεζηψλ ζηα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ παξέρνληαη κφλν ζε απηνχο πνπ έρνπλ
αλάγθε γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο
θαη παξέρεηαη κφλν ην ειάρηζην απνδεθηφ επίπεδν πξνλνκίσλ βάζεη ηεο
αλάγθεο γλψζεο / ρξήζεο.
ii) Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα / πφξνπο ηνπ
Οξγαληζκνχ κπνξεί λα παξαρσξεζεί κφλν απφ ηνπο Γηαρεηξηζηέο
Δθαξκνγψλ (Application Administrators), εθφζνλ ππάξρεη θαηάιιειε
εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε Πιεξνθνξηψλ (Data Owner)
ηηη) Ο ινγαξηαζκφο πξφζβαζεο κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξήζηε κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ δηνηθεηηθά πξντζηακέλνπ ηνπ, ν
νπνίνο βάζεη ηεο ζέζεο επζχλεο ηνπ έρεη ην δηθαίσκα ηέηνηαο έγθξηζεο.
iv) Η ΓΓΑΓ ελεκεξψλεη άκεζα ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ηπρφλ πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, παξαηηήζεηο
ηνπνζεηήζεηο ή κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο ππαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνχ,
ψζηε λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα αλάθιεζεο- ηξνπνπνίεζεο
δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ΟΣΔ.
v) ηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ελφο ρξήζηε απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη
δηαθνπήο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ε ΓΓΤΠ – ΚΓΠ (Γ/λζε Γηαρείξηζεο
Τπνδνκψλ Πιεξνθνξηθήο – Κεληξηθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Πξφζβαζεο)
ελεκεξψλεηαη κέζσ ησλ επηζήκσλ Π. Γηαρείξηζεο Αλζξ. Γπλακηθνχ ηνπ
Οξγαληζκνχ.
vi) ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ αλήθεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ
Οξγαληζκνχ, ν Τπεχζπλνο Έξγνπ ή Δπηρεηξεζηαθά Τπεχζπλνο είλαη
ππνρξεσκέλνο κε ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε λα
ελεκεξψλεη κέζσ ηνπ ΚΓΠ ηνπο αξκφδηνπο ππεχζπλνπο, ψζηε λα
ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα αλάθιεζεο ησλ δηθαησκάησλ
πξφζβαζεο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ. Γηα ηελ
πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνπ δελ είλαη εληαγκέλα ζην ΚΓΠ
θαζψο θαη ζηελ δηθηπαθή ππνδνκή ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα (θαηάξγεζε
πξφζβαζεο κέζσ αίηεζεο) ζην 8ν έγγξαθν ηεο παξ. 1.4 (Γηαδηθαζία
Λνγηθήο Πξφζβαζεο ζην Σειεπ. Γίθηπν θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ).
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2.6 Ελεκέξσζε ππεύζπλνπ αζθαιείαο.
Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε κεηαβνιέο (ηνπνζεηήζεηο, κεηαζέζεηο,
απνιχζεηο θιπ) εξγαδνκέλσλ κε εηδηθφ ξφιν ή ππνρξεψζεηο ζε ζέκαηα
αζθαιείαο, αλαθνηλψλνληαη ζηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο ηνπ ΟΣΔ,
πξνθεηκέλνπ απηφο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ
Αξρψλ.

3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

(Σα παξαξηήκαηα
πξσηφηππν θείκελν ηεο παξνχζαο).

είλαη

ζπλεκκέλα

Α. Τπφδεηγκα ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ
Β. ΔΚΠ – ΟΣΔ
Γ. Κψδηθαο Γενληνινγίαο & Δπηρεηξεκαηηθήο πκπεξηθνξάο
Γ. 135/342/27-11-2006 Δ.Δ ηεο Γ/λζεο Γηαρεηξ. Τπνδ. Πιεξνθνξηθήο

ζην

