ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:......

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ)
ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ

ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420

ΑΝΑΘ.

ΗΜ/ΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Γ

22/02/2012

3Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ

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:

Α. ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

Α. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ενηµερώστε τον Αρµόδιο για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή προτεινόµενες βελτιώσεις.

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Ηµ/νία
01/07/2004

Αναθ.
Α

Περιγραφή Εφαρµογής /
Μεταβολής
Πρώτη έκδοση για
εφαρµογή

Συντάξαντες / Αρµόδιοι
Α. Σαραµούρτσης
Ι. Καρακαϊδού

27/06/2007

22/02/2012

g:\lesop\ples420g.doc

Β

Γ

Αναθεώρηση, λόγω
µεταβολής
Οργανογράµµατος

Α. Σαραµούρτσης

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

Α. Σαραµούρτσης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ

4

2.

ΟΡΙΣΜΟΙ

4

3.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

6

4.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ

6

5.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

7

6.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

9

7.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

9

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-ΛΕΣ420/2)

g:\lesop\ples420g.doc

Σελίδα 3 από 11

22/02/2012

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

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

3.

EOAE

Εγνατία Οδός Α.Ε.

ΚΕΣ

Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων

Κ∆Α

Κέντρο ∆ιοίκησης Αυτοκινητοδρόµου

ΚΕΚ

Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας

ΚΚΤ

Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης

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
δικαιωµάτων ενηµέρωσης, πρόσβασης
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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5.4

•

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.

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

6.

7.

∆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.

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

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
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Αρχή / Start
ή / or

Σύνδεση µε άλλη
δραστηριότητα /
Interface Activity

Περιγραφή ∆ραστηριότητας /
Activity Description

No.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΜΑ)

Συµµετοχή / Participant

Τέλος / End

2

3

Σύσκεψη / Meeting

Απόφαση / Decision

END

1

Συνεχίζεται / Continuation

∆ραστηριότητα / Activity

ST

Ανάδραση / Feedback

ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΥ)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡ.
(ΜΠΥ)
∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΥΕ)
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤ. ∆Ε∆ΟΜ. ΠΡΟΣ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠ∆Π)

FB

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ (Α)

Σύµβολα: / Symbols:

Παραποµπές /
Text Ref.

4

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

1.4

1.5

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.

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.

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.

5 6

7

8

9 10

ST

1

5.1
Παρ.1

5.2

2

1 2

2

1

5.3

5.4
Παρ.2

3

1

2

1
Τήρηση αρχείου έως 15 ηµέρες: Συστήµατα αναλογι2
κής εγγραφής video/ ήχου : Ο ΜΑ µεριµνά για τη διαγραφή του αρχείου, παρουσία του ΜΠΥ. Η επιβεβαίωση γίνεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου
διαγραφής (Παράρτηµα 2).
Συστήµατα ψηφιακής εγγραφής video / ήχου: Ο ΜΑ
µεριµνά για την ορθή τήρηση των ρυθµίσεων αυτόµατης διαγραφής του αρχείου και ενηµερώνει µε e-mail
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1 φορά το εξάµηνο) τον ΜΠΥ.
Σχετικά έγγραφα: / References:
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"

1.6
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Ανάδραση / Feedback
Συνεχίζεται / Continuation
Σύσκεψη / Meeting

Απόφαση / Decision

END

No.

1.7

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ (Α)

ST

Συµµετοχή / Participant
Αρχή / Start
Σύνδεση µε άλλη
ή / or
δραστηριότητα /
Τέλος / End
Interface Activity
ΠαραΠεριγραφή ∆ραστηριότητας /
ποµπές /
Activity Description
Text Ref. 1

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

∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΥΕ)
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤ. ∆Ε∆ΟΜ. ΠΡΟΣ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠ∆Π)

∆ραστηριότητα / Activity

FB

ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΥ)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡ.
(ΜΠΥ)

Σύµβολα: / Symbols:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΜΑ)

ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ

2

3

4

5 6

3

4

2

1

1

2

7

8

9 10

7

8

9 10

5.4

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

1

2

- η ΠΥ αποστέλλει το αρχείο στη ∆Υ∆
(εφόσον ζητηθεί)
1

2

- 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.

1

2

5.5
END

1

2

3

4

5

6

Σχετικά έγγραφα: / References:
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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Παράρτηµα 1
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
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»
~1850mm

Τηλ. Κοζάνης: 24610-ΧΧΧΧΧ

Η οδός βιντεοσκοπείται
για λόγους ασφαλείας
The road is monitored
for safety reasons

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Η πινακίδα θα αποτελείται από την κύρια πινακίδα και δύο πρόσθετες που θα
τοποθετηθούν πάνω και κάτω από την κύρια όπως απεικονίζεται στο σχέδιο.
Στην άνω πρόσθετη πινακίδα θα τοποθετείται ο λογότυπος της Εγνατίας Οδού και θα
αναγράφεται ο τηλεφωνικός αριθµός της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΟΑΕ.
Στην κάτω πρόσθετη πινακίδα θα αναγράφεται το µήκος του οδικού τµήµατος στο οποίο
έχει ισχύ η πινακίδα (δηλ. υπάρχουν βιντεοκάµερες). Στην περίπτωση οδικών τµηµάτων
µε πολλές σήραγγες (πχ παράκαµψη Καστανιάς) η πινακίδα θα αφορά ολόκληρο το οδικό
τµήµα.
Το υπόβαθρο των πινακίδων θα είναι λευκό και τα γράµµατα µαύρου χρώµατος.
Οι χαρακτήρες θα είναι πεζοί και θα γράφονται µε τη στενή γραφή σύµφωνα µε το Τεύχος
6 (Κατακόρυφη Σήµανση Αυτ/µων) των ΟΜΟΕ.
Το ύψος του πρώτου κεφαλαίου χαρακτήρα θα είναι 126mm.
Το γραφικό της κάµερας θα είναι διαστάσεων 450x450 mm.
Τα σχέδια του γραφικού της κάµερας και του λογότυπου της Εγνατίας Οδού θα δοθούν
από την Υπηρεσία.
Το λευκό υπόβαθρο των πινακίδων θα είναι αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ.
Στην πίσω πλευρά της κύριας πινακίδας θα τοποθετείται αυτοκόλλητα η αναγραφή:
Η παρούσα πινακίδα τοποθετείται βάσει των διατάξεων του Νόµου 2472/1997
“Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα”

•

Οι πινακίδες θα στηρίζονται σε 3 στύλους από επιψευδαργυρωµένο χαλυβδοσωλήνα
σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή «Μεταλλικοί στύλοι στήριξης πινακίδων».
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Παράρτηµα 2

Πρωτόκολλο ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ Αρχείου Προσωπικών ∆εδοµένων

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:

από Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης

Σήµερα

την

από Σύστηµα Καταγραφής Ήχου

_______________________,

στα

πλαίσια

της

σύµβασης

αριθ.___________________________, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι προέβησαν στην
καταστροφή

του

αρχείου

προσωπικών

δεδοµένων

της

Αίθουσας

Ελέγχου

___________________________________________________________________,
για τις καταγραφές του χρονικού διαστήµατος από _____________________ έως
_____________________.

Ηµεροµηνία :
Για τον Ανάδοχο:

Για την “Εγνατία Οδός Α.Ε.”:

Ο Μηχανικός Αναδόχου

Ο Μηχανικός Περιφερειακής
Υπηρεσίας

Έντυπο Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420/2
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:......

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο

ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240

ΑΝΑΘ.

ΗΜ/ΝΙΑ

Z

09/09/2011

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
7

Η

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ

X. ΑΣΠΡΟΥΚΟΥ

∆. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ

ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

Εναρµόνιση µε το ισχύον Οργανόγραµµα της Εταιρείας.
Παράγραφος 5.8:
Προστέθηκε η φράση: «Στην περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος, η απαίτηση θα αποστέλλεται µόνο στην ασφαλιστική
εταιρεία.».
Παράγραφος 5.10:
Προστέθηκε η φράση: «Σε περίπτωση που τελικά το όχηµα αποδειχτεί ότι δεν είναι ανασφάλιστο και ο υπαίτιος της
ζηµιάς ή η ασφαλιστική του εταιρία καταβάλλει το χρηµατικό ποσό....παραίτηση αξίωσης στο Επικουρικό Κεφάλαιο,
εφόσον ζητηθεί».
Παράγραφος 5.14:
Αποστολή των απαιτήσεων της ΕΟΑΕ στην ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μικρές αλλαγές στα Παραρτήµατα 7, 8.
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ∆ΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

Α. ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ:

ΗΜ/ΝΙΑ

Ι. ΚΑΡΑΚΑΪ∆ΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενηµερώστε τον Αρµόδιο για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή προτεινόµενες βελτιώσεις.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ

3

2.

ΟΡΙΣΜΟΙ

3

3.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

3

4.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ

3

5.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

4

6.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1.

Πρωτόκολλο ∆απάνης για Αποκατάσταση Ζηµιών (Έντυπο ΠΥ-1, Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/1)

2.

Επιστολή Αποστολής Πρωτοκόλλου (Έντυπο ∆Υ∆-1, Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/2)

3.

Επιστολή προς Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης (Έντυπο ∆Υ∆-2, Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/3)

4.

Επιστολή Αποστολής Πρωτοκόλλου σε φορέα ασφαλιστικής κάλυψης αλλοδαπού / κατόχου
πράσινης κάρτας (Έντυπο ∆Υ∆-3, Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/4)

5.

Επιστολή προς το Επικουρικό Κεφάλαιο (Έντυπο ∆Υ∆-4, Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/5A, 5B)

6.

Επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήµατος (Έντυπο ∆Υ∆-5, Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/6)

7.

Επιστολή παραίτησης αξίωσης προς το Επικουρικό Κεφάλαιο (Έντυπο ∆Υ∆-6, Ε/Λ∆-ΕΟΑΕΛΕΣ-240/7)

8.

Βεβαίωση Εξόφλησης (Έντυπο ∆Υ∆-7, Ε/Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/8)
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1.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ
Σκοπός της παρούσας Λειτουργικής ∆ιαδικασίας (Λ∆) είναι η περιγραφή των ενεργειών των
εµπλεκοµένων στη διαδικασία αξίωσης από την Εταιρεία αποζηµίωσης για την αποκατάσταση
ζηµιών που προκαλούνται από τρίτους στον αυτοκινητόδροµο «Εγνατία Οδός», σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Νόµου 3212/2003, άρθρο 17, παρ. 4.

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 ∆ιαχείρισης Πρωτοκόλλων ∆απάνης
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

3.

ΕΟΑΕ

Εγνατία Οδός Α.Ε.

ΤΑΖ

Τιµολόγιο Αποκατάστασης Ζηµιών

RCMS

Λογισµικό ∆ιαχείρισης Πρωτοκόλλων ∆απάνης (Road Claim Management
System)

Κ.Β.Σ.

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

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 υπεύθυνος για την έγκρισή
της.

4.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΑΕ – (ΠY)
• ∆ιευθυντής Περιφερειακής Υπηρεσίας ΕΟΑΕ – (∆ΠΥ)
• Μηχανικός Περιφερειακής Υπηρεσίας ΕΟΑΕ – (ΜΠΥ)
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Τοµέας Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης ΕΟΑΕ - (ΤΛΕΣ)
• ∆ιεύθυνση Υποστήριξης ∆ικτύου – (∆Υ∆)
• ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης ∆ικτύου – (∆∆Υ∆)
• Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Πρωτοκόλλων ∆απάνης – (Υ∆Π∆)
Τοµέας Οικονοµικής ∆ιαχείρισης & Εκµετάλλευσης ΕΟΑΕ – (ΤΟ∆Ε)
• ∆ιεύθυνση Οικονοµικών – (∆ΟΙ)
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 ∆Υ∆ συντάσσει το Τιµολόγιο Αποκατάστασης Ζηµιών, µε βάση τις τιµές των
εργολαβιών συντήρησης, το οποίο εγκρίνεται από τον Τοµεάρχη ΛΕΣ και
κοινοποιείται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕΟΑΕ (υπ’ αριθµ. 3/415/11.11.2004
απόφαση του ∆Σ της ΕΟΑΕ).

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 οδού
κτλ.), ο ΜΠΥ 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 τη συγκεκριµένη αποκατάσταση
ζηµιάς.

5.4

Εάν η δαπάνη για την αποκατάσταση της ζηµιάς, 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 ∆απάνης για την αποκατάσταση της
ζηµιάς (έντυπο ΠΥ-1, Παράρτηµα 1). Το Πρωτόκολλο ∆απάνης λαµβάνει από το
λογισµικό RCMS µοναδικό ειδικό αριθµό.

5.5

Στο Πρωτόκολλο ∆απάνης 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.
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5.6

Το Πρωτόκολλο ∆απάνης υπογράφεται από τον συντάξαντα και τον ∆ΠΥ και
αποστέλλεται σε τρία (3) αντίγραφα στη ∆Υ∆ για επικύρωσή του από τον ∆∆Υ∆ ή τον
Αναπληρωτή του.

5.7

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

5.8

Το Πρωτόκολλο ∆απάνης, µετά την επικύρωσή του, αποστέλλεται µε επιστολή
(έντυπο ∆Υ∆-1, Παράρτηµα 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
εταιρεία. 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 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 ∆Υ∆ αποστέλλει στο Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων επιστολή
(έντυπο ∆Υ∆-2, Παράρτηµα 3) για την ανεύρεση στοιχείων ασφαλιστικής κάλυψης
στην Ελλάδα του ζηµιογόνου οχήµατος. Το επικυρωµένο Πρωτόκολλο ∆απάνης
αποστέλλεται µε επιστολή (έντυπο ∆Υ∆-3, Παράρτηµα 4) στον φορέα ασφαλιστικής
κάλυψης που γνωστοποίησε στη ∆Υ∆ το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων.

5.10 Στην περίπτωση που το όχηµα είναι ανασφάλιστο ή η ασφαλιστική του εταιρεία έχει
κλείσει, η ∆Υ∆ αποστέλλει στο Επικουρικό Κεφάλαιο επιστολή (έντυπο ∆Υ∆-4,
Παραρτήµατα 5A, 5B), µε συνηµµένο επικυρωµένο Πρωτόκολλο ∆απάνης για την
πληρωµή του. Επίσης, επικυρωµένο Πρωτόκολλο ∆απάνης αποστέλλεται µε επιστολή
(έντυπο ∆Υ∆-5, Παράρτηµα 6) στον ιδιοκτήτη του οχήµατος ή/και οδηγό, µε
κοινοποίηση στο Επικουρικό Κεφάλαιο. Σε περίπτωση που τελικά το όχηµα
αποδειχτεί ότι δεν είναι ανασφάλιστo και ο υπαίτιος της ζηµιάς ή η ασφαλιστική του
εταιρεία 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 ∆Υ∆-6, Παράρτηµα 7) παραίτησης αξίωσης στο
Επικουρικό Κεφάλαιο, εφόσον ζητηθεί.
5.11 Αν ο υπαίτιος της ζηµιάς ή η Ασφαλιστική του εταιρεία καταβάλει το χρηµατικό ποσό
που αναγράφεται στο πρωτόκολλο δαπάνης εντός 30 ηµερών, η ∆Υ∆ 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 ζηµιά) και το έντυπο βεβαίωσης
κατάθεσης αποζηµίωσης, σε περίπτωση που πληρώσει ο υπαίτιος φθοράς, για
περαιτέρω έλεγχο από την ∆ΟΙ της ΕΟΑΕ.
5.12 Η ∆ΟΙ 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.
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5.13 Η ΕΟΑΕ, σε περίπτωση που ζητηθεί, χορηγεί βεβαίωση εξόφλησης στον υπαίτιο της
ζηµιάς ή στην ασφαλιστική του εταιρεία. Την παραπάνω βεβαίωση (έντυπο ∆Υ∆-7,
Παράρτηµα 8) χορηγεί ο ∆∆Υ∆ ή ο Αναπληρωτής του (υπ’ αριθµ. 6/498/6-12-2006
απόφαση του ∆Σ της ΕΟΑΕ).
5.14 Αν ο υπαίτιος της ζηµιάς ή η ασφαλιστική του εταιρεία δεν καταβάλουν το χρηµατικό
ποσό που αναγράφεται στο πρωτόκολλο δαπάνης εντός 30 ηµερών, η ∆Υ∆
αποστέλλει τις απαιτήσεις της στη ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της
Τράπεζας της Ελλάδος.
5.15 Για ανεξόφλητες απαιτήσεις της εταιρείας 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.
5.16 Προς τούτο, η ΝΥ συντάσσει και αποστέλλει προς τον ΤΛΕΣ σχετικό έγγραφο, που
περιλαµβάνει εκτίµηση του ανάλογου κόστους και εισήγησή της περί µη άσκησης
ένδικων µέσων. Ο ΤΛΕΣ αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή του στη ΝΥ εντός 10
ηµερών. Εάν δεν κοινοποιηθεί εµπροθέσµως τέτοια απόφαση, η ΝΥ ασκεί τα
κατάλληλα ένδικα µέσα.
5.17 Η διαδικασία της ως άνω παραγράφου 5.15 µπορεί να ακολουθηθεί και για
ανεξόφλητες απαιτήσεις της εταιρείας µικρότερες των 2.000€, αν, για λόγους
γενικότερης πολιτικής, ο ΤΛΕΣ κρίνει ότι πρέπει να ασκηθούν τα κατάλληλα ένδικα
µέσα. Στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο καταγράφονται ρητώς οι υπάρχοντες λόγοι
γενικότερης πολιτικής της εταιρείας που επιβάλλουν στην προκειµένη περίπτωση την
άσκηση ένδικων µέσων, ανεξαρτήτως του κόστους αυτών.
5.18 Οι ανεξόφλητες απαιτήσεις της εταιρείας που δεν αποστέλλονται από τον ΤΛΕΣ στη
ΝΥ µε τις διαδικασίες των παραγράφων 5.15 και 5.17 τίθενται στο αρχείο.

6.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
•

Ν. 3212/31-12-2003, άρθρο 17 παρ. 4

•

Το υπ’ αριθµ. οικ. 533/2-2-2004 έγγραφο ΓΓ∆Ε ΥΠΕΧΩ∆Ε

•

Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού, που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
∆1α/ο/8/60/12.7.2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε

•

Το Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆ΟΙ υπ’ αριθµ. Η50/300.5/2856/κµ/1.02.2006

•

Το Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ΝΥ υπ’ αριθµ. ΝΟΟ/710/9696/11.7.2006

•

H υπ’ αριθµ. 6/498/06.12.06 απόφαση του ∆Σ της ΕΟΑΕ
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Λ∆-EOAE-ΛΕΣ-240
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
(ΕΝΤΥΠΟ ∆Υ∆-6)

6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο : 231 0 470200
Φαξ : 231 0 475935-6
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση Υποστήριξης ∆ικτύου
Aρµόδιος: Χ. Ασπρούκου
Τηλ : 231 0 470404

Θεσσαλονίκη, .........

Αριθµ. Πρωτ.:
Κωδ. Εγγρ :

ΠΡΟΣ:

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τσιµισκή 6
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 266313 261969

ΘΕΜΑ:

Παραίτηση από αξίωση για την αποκατάσταση ζηµιάς για φθορές της Εγνατίας
Οδού

ΣΧΕΤΙΚΑ:

α) Η µε αρ. πρωτ........................της............. επιστολής µας
β) Το ....................... έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας .......

Με την ως άνω (α) σχετική επιστολή µας, σας γνωρίσαµε την απαίτησή µας ποσού € .......(........ Ευρώ
και ......... λεπτά) σχετικά µε το Πρωτόκολλο ∆απάνης (ΑΠ∆ ..../.....) κ.....................του ..................,
ιδιοκτήτη του υπ΄αρ. .......... οχήµατος σύµφωνα και µε τα αναγραφόµενα στο (β) σχετικό έγγραφο.
Σας πληροφορούµε ότι η παραπάνω απαίτηση ικανοποιήθηκε και ως εκ τούτου δεν έχουµε πλέον
καµία αξίωση από εσάς.

∆ηµήτριος Ευαγγελίδης
∆ιευθυντής Υποστήριξης ∆ικτύου

Εσωτερική ∆ιανοµή
Χρ. αρχείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
(ΕΝΤΥΠΟ ∆Υ∆-7)

6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο : 231 0 470200
Φαξ : 231 0 475935-6

Θεσσαλονίκη, ....................

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EKMETAΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση Υποστήριξης ∆ικτύου
Aρµόδιος: Ασπρούκου Χριστίνα
Τηλ : 231 0 470 404

Αριθµ. Πρωτ.: .......
Κωδ. Εγγρ : ..........

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

Βεβαιώνεται ότι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έλαβε από την ασφαλιστική εταιρία «............................» το
ποσό των ........... € (......................................................) για την εξόφληση του υπ’ αριθµ. ...../.....
Πρωτοκόλλου ∆απάνης για τις υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν στην Εγνατία Οδό την ............., από
το υπ’ αριθµ. .............., ασφαλισµένο στην παραπάνω ασφαλιστική εταιρεία, ιδιοκτησίας κ.
......................... και οδηγούµενο από τον ίδιο.
Η Εγνατία Οδός Α.Ε. καµία άλλη αξίωση δεν διατηρεί σε σχέση µε τη ζηµιά που αφορά στο
παραπάνω πρωτόκολλο δαπάνης

∆ηµήτριος Ευαγγελίδης
∆ιευθυντής Υποστήριξης ∆ικτύου

Εσωτερική διανοµή:
Χρ. Αρχείο
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:......

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ∆-ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-750

ΑΝΑΘ.

ΗΜ/ΝΙΑ

Β

17/01/2012

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
2

Η

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ

Θ. ΒΑΛΚΟΥΜΑ

∆. ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ

ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αλλαγή του τίτλου της Λειτουργικής ∆ιαδικασίας.
Εναρµόνιση µε το ισχύον Οργανόγραµµα της Εταιρείας.
Αλλαγή διαδικασίας έγκρισης από το ΥΠΕΚΑ.
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ∆ΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

Α. ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ:

ΗΜ/ΝΙΑ

Α. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ενηµερώστε τον Αρµόδιο για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή προτεινόµενες βελτιώσεις.

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Λ∆-EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

ΣΚΟΠΟΣ

3

2.

ΕΥΡΟΣ

3

3.

ΟΡΙΣΜΟΙ

3

4.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

4

5.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

4

6.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

6
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1.

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

2.

ΕΥΡΟΣ
Η συγκεκριµένη Λειτουργική ∆ιαδικασία αφορά στα τµήµατα του κύριου άξονα της
Εγνατίας Οδού που έχουν παραδοθεί σε κυκλοφορία, καθώς και στα αντίστοιχα
τµήµατα των Κάθετων Αξόνων, η αρµοδιότητα συντήρησης, εκµετάλλευσης και
λειτουργίας των οποίων έχει ανατεθεί στην Εγνατία Οδός Α.Ε.

3.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Περιβαλλοντικοί Όροι
(Π.Ο.)

Είναι οι όροι και περιορισµοί που αφορούν στην
προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία,
εκµετάλλευση
και
συντήρηση
του
έργου
και
περιλαµβάνονται στην Κοινή Απόφαση του Υπουργού
ΠΟΜΕ∆Ι και των κατά περίπτωση συναρµοδίων
Υπουργών (Κ.Υ.Α.), και προκύπτουν από τα µέτρα και τις
ρυθµίσεις
που
απορρέουν
από
τη
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 κατά τη
λειτουργία και συντήρηση
της Οδού

Είναι η έκθεση που συντάσσεται από το Τµήµα
Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης ∆ικτύου,
µετά την παράδοση σε κυκλοφορία ενός τµήµατος της
Εγνατίας Οδού ή των Κάθετων Αξόνων της και
περιλαµβάνει οδηγίες και διευκρινίσεις για την τήρηση των
Περιβαλλοντικών Όρων που άπτονται της λειτουργίας,
εκµετάλλευσης
και
συντήρησης
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, εκµετάλλευση και
συντήρηση του έργου.
Η συγκεκριµένη έκθεση κοινοποιείται στις αρµόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή/και ΥΠΟΜΕ∆Ι, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των σχετικών Κ.Υ.Α.
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Πρόγραµµα Εφαρµογής
Περιβαλλοντικών Όρων
κατά τη λειτουργία και
συντήρηση της Οδού

4.

Αναφέρεται στο χρονοδιάγραµµα των αναγκαίων δράσεων
που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, προκειµένου να
διασφαλιστεί η εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων
κατά τη λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση της
οδού.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
Ο Τµηµατάρχης ∆ιασφάλισης Ποιότητας της ΕΟΑΕ είναι υπεύθυνος για την
έκδοση του παρόντος εγγράφου.
Ο ∆ιευθυντής Υποστήριξης ∆ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ είναι υπεύθυνος για την
αναθεώρηση και συντήρηση του παρόντος εγγράφου.
Ο Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης είναι υπεύθυνος για την
εξουσιοδότηση του παρόντος εγγράφου.
Ο Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης ∆ικτύου είναι
υπεύθυνος:
•

να συντάσσει το Περιβαλλοντικό Σχέδιο ∆ράσης, το Πρόγραµµα Εφαρµογής
των Περιβαλλοντικών Όρων και τις ετήσιες Εκθέσεις Εφαρµογής των
Περιβαλλοντικών Όρων.

•

να ελέγχει την επαρκή τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) και
οτιδήποτε άλλο αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια
λειτουργίας, εκµετάλλευσης και συντήρησης του έργου.

•

να καθοδηγεί τους εµπλεκόµενους στην εφαρµογή και τήρηση των
Περιβαλλοντικών Όρων (Περιφερειακές Υπηρεσίες, Ανάδοχοι Συµβάσεων
Λειτουργίας και Συντήρησης κτλ.)

Ο Επιβλέπων των εργολαβιών λειτουργίας και συντήρησης θα συνεργάζεται µε το
Τµήµα Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης ∆ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ, για την
υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

5.
5.1

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Μετά την παράδοση σε κυκλοφορία ενός νέου τµήµατος της Οδού, το αρµόδιο
στέλεχος του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης ∆ικτύου θα
συγκεντρώνει και θα µελετά όλα τα υπάρχοντα στοιχεία (Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σχετική
Περιβαλλοντική Νοµοθεσία) που αφορούν στο συγκεκριµένο τµήµα της Οδού. Στη
συνέχεια, ακολουθεί 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.).
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5.2

Το “Περιβαλλοντικό Σχέδιο ∆ράσης” θα βασίζεται στους περιβαλλοντικούς όρους του
έργου και θα περιλαµβάνει:
•

συνοπτική περιγραφή του έργου και των ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντος
της περιοχής

•

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 “Περιβαλλοντικό Σχέδιο ∆ράσης” θα συντάσσεται από το Τµήµα Περιβάλλοντος
της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης ∆ικτύου, σε συνεργασία και µε τις ∆ιευθύνσεις
∆ιαχείρισης ∆ικτύου και Εκµετάλλευσης του Τοµέα ΛΕΣ και, εφόσον απαιτείται από
τους Περιβαλλοντικούς Όρους, θα αποστέλλεται και στις αρµόδιες υπηρεσίες του
ΥΠΕΚΑ ή/και ΥΠΟΜΕ∆Ι. Στη συνέχεια, θα κοινοποιείται στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες και στις ∆ιευθύνσεις ∆ιαχείρισης ∆ικτύου και Εκµετάλλευσης του Τοµέα
ΛΕΣ.
5.3

Μετά την οριστικοποίηση του “Περιβαλλοντικού Σχεδίου ∆ράσης”, θα συντάσσεται 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
το χρονοδιάγραµµά τους. Το Πρόγραµµα θα κοινοποιείται και στις αρµόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή/και ΥΠΟΜΕ∆Ι.

5.4

Ο Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης ∆ικτύου, σε συνεργασία
µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, θα φροντίζει για την εφαρµογή του “Προγράµµατος
Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων”, καθώς και για την τήρηση του
χρονοδιαγράµµατος που αναφέρεται σε αυτό. Επίσης, θα δίνει τις αναγκαίες οδηγίες
ή κατευθύνσεις που βασίζονται στο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα ∆ράσης, για κάθε
περιβαλλοντικό ζήτηµα που προκύπτει. Σε περίπτωση διαπίστωσης µη τήρησης του
Προγράµµατος, θα εκτελούνται οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες.
Για τον παραπάνω έλεγχο, είναι απαραίτητες τουλάχιστον τριµηνιαίες αυτοψίες επί
τόπου του έργου. Επιπρόσθετα, οι κατά τόπους επιβλέποντες των εργολαβιών
λειτουργίας και συντήρησης θα πρέπει να ενηµερώνουν το Τµήµα Περιβάλλοντος της
∆ιεύθυνσης Υποστήριξης ∆ικτύου για κάθε περιβαλλοντικό θέµα που προκύπτει και,
κατά περίπτωση, θα πραγµατοποιούνται και έκτακτες αυτοψίες ή συσκέψεις.

5.5

Ετήσιες Εκθέσεις Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων
Σε ετήσια βάση, θα πρέπει να συντάσσονται, σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς
Όρους, “Εκθέσεις Προόδου Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων” κατά τη
λειτουργία της Οδού, στις οποίες θα περιλαµβάνονται στοιχεία που αφορούν:
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•

στην παρακολούθηση και έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε τµήµατα
ανοικτής οδοποιίας και εντός των σηράγγων

•

στην παρακολούθηση και έλεγχο των επιπέδων θορύβου

•

στην παρακολούθηση και έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων

•

στην παρακολούθηση της αποκατάστασης του τοπίου σε διαταραγµένες
επιφάνειες

•

στις µετρήσεις των κυκλοφοριακών φόρτων

•

στη συντήρηση και καθαρισµό Κιβωτοειδών Οχετών και ∆ιαβάσεων Πανίδας

•

στην αποµάκρυνση απορριµµάτων και εύφλεκτων υλών

•

στη διαχείριση των παραγόµενων απορριµµάτων

•

στη διαχείριση περιστατικών µε εµπλοκή πανίδας

•

στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που αφορούν επικίνδυνα φορτία

•

στην ύπαρξη εργοταξιακών υποδοµών εξυπηρέτησης των αναγκών της Οδού
κατά τη λειτουργία και συντήρηση της Οδού (π.χ., αποχιονισµός)

•

στη λειτουργία και συντήρηση των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης.

Οι Εκθέσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/01 κάθε έτους στην Ειδική Υπηρεσία
Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ.
5.6

6.

Σε περίπτωση που υπάρξουν καταγγελίες από πλευράς φορέων ή πολιτών για
θέµατα που άπτονται των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία, εκµετάλλευση
και συντήρηση της Οδού, θα πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες αυτοψίες και θα
γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες/δράσεις για την αντιµετώπιση των περιστατικών,
εφόσον απαιτείται. Το σύνολο των οχλήσεων και οι επιδιορθωτικές δράσεις θα
περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις που θα υποβάλλονται στην ΕΥΠΕ του
ΥΠΕΚΑ.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
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Συνεχίζεται / Continuation

∆ραστηριότητα / Activity

Σύσκεψη / Meeting

Απόφαση / Decision
ST

END

Συµµετοχή / Participant

Αρχή / Start
ή / or

Τέλος / End

Σύνδεση µε άλλη
δραστηριότητα /
Interface Activity
Παραποµπές /
Text Ref.

Περιγραφή ∆ραστηριότητας /
Activity Description

No.

1.0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ

1.1

Ενηµέρωση σχετικά µε όλα τα υπάρχοντα στοιχεία του
τµήµατος της Εγνατίας Οδού που δίνεται σε κυκλοφορία. Αυτοψία - Αναγνώριση της περιοχής.

5.1

1.2

Σύνταξη του "Περιβαλλοντικού Σχεδίου ∆ράσης".

5.2

1.3

Σύσκεψη συζήτησης για το "Περιβαλλοντικό Σχέδιο
∆ράσης". Συµφωνία χρόνων, διαδικασιών,
µεθοδολογίας.

5.2

1.4

∆ιαµόρφωση του τελικού "Περιβαλλοντικού Σχεδίου
∆ράσης". Αποστολή στο ΥΠΟΜΕ∆Ι ή/και ΥΠΕΚΑ,
εάν αυτό απαιτείται.

5.2

1.5

Αποστολή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, στη ∆/νση
Εκµετάλλευσης και στη ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου.

5.2

∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡ. ∆ΙΚΤΥΟΥ

Ανάδραση / Feedback
∆/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

FB

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡ. ∆ΙΚΤΥΟΥ

Σύµβολα: / Symbols:

1

2

3

4

5 6

7

8

9 10

2

3

4

5

7

8

9 10

ST

END

1

6

Σχετικά έγγραφα: / References:
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Συνεχίζεται / Continuation

∆ραστηριότητα / Activity

Σύσκεψη / Meeting

Απόφαση / Decision
ST

END

Ανάδραση / Feedback

Συµµετοχή / Participant

Αρχή / Start
ή / or

Τέλος / End

Σύνδεση µε άλλη
δραστηριότητα /
Interface Activity
Παραποµπές /
Text Ref.

Περιγραφή ∆ραστηριότητας /
Activity Description

No.

2.0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

2.1

Κατάρτιση "Προγράµµατος Εφαρµογής Περιβαλλοντικών Όρων". Κοινοποίησή του σε ΥΠΕΚΑ/ΥΠΟΜΕ∆Ι.

5.3

2.2

Έλεγχος - Παρακολούθηση της εφαρµογής του "Προγράµµατος Εφαρµογής Περιβαλλοντικών Όρων".

5.4

2.3

Τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι; Έλεγχος, σε
συνεργασία µε Επιβλέποντα Μηχανικό.

5.4

1

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

FB

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡ. ∆ΙΚΤΥΟΥ

Σύµβολα: / Symbols:

2

3

4

5 6

7

8

9 10

ST

ΟΧΙ
ΝΑΙ
END

2.4

∆ιερεύνηση και εξακρίβωση του προβλήµατος, µε
επιτόπου µετάβαση.

5.4

2.5

Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών.

5.4

2.6

Έλεγχος υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.

5.4

2.6

2.5

ΟΧΙ
ΝΑΙ
END

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Σχετικά έγγραφα: / References:
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Τέλος / End

3.1

Σύνδεση µε άλλη
δραστηριότητα /
Interface Activity

Περιγραφή ∆ραστηριότητας /
Activity Description

No.

3.0

ή / or

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Συνεργασία µε ∆/νση Εκµετάλλευσης, ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Παραποµπές /
Text Ref.

1

2

3

4

ΦΟΡΕΙΣ / ΠΟΛΙΤΕΣ

END

Συµµετοχή / Participant

Αρχή / Start

ΥΠΕΚΑ

ST

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σύσκεψη / Meeting

Απόφαση / Decision

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Συνεχίζεται / Continuation

∆ραστηριότητα / Activity

∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡ. ∆ΙΚΤΥΟΥ

Ανάδραση / Feedback
∆/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

FB

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡ. ∆ΙΚΤΥΟΥ

Σύµβολα: / Symbols:

5 6

7

8

9 10

8

9 10

ST

5.5

3.2

Σύνταξη Ετήσιων Εκθέσεων Εφαρµογής
Περιβαλλοντικών Όρων.

5.5

3.3

Αποστολή στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΚΑ.

5.5

3.4

Έγκριση από ΕΥΠΕ / ΥΠΕΚΑ.

5.5

END

4.0

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ / ΠΟΛΙΤΩΝ

4.1

Ενηµέρωση Τµήµατος Περιβάλλοντος ∆/νσης Υποστήριξης ∆ικτύου Τοµέα ΛΕΣ για καταγγελίες φορέων ή
πολιτών.
Πραγµατοποίηση αυτοψιών, µετρήσεων και διατύπωση
προτάσεων για τη λήψη απαραίτητων µέτρων και
εφαρµογή επιδιορθωτικών ενεργειών.

ST

5.6

END

1

2

3

4

5

6

7

Σχετικά έγγραφα: / References:
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