Κανονιςμόσ Αςφάλειασ
Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων
Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ
Προςκοπικό Μέγαρο «Αντώνησ Μπενάκησ»

Αθήνα, 23 Νοέμβριου 2015

Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γενικά ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1. Πρόςβαςη ςτουσ χώρουσ ………………………………………………………………………………………………. 3
2. Εργαςία πέραν του προβλεπομένου ωραρίου ………………………………………………………………. 3
3. Προςταςία πληροφοριών ςτα γραφεία και χώρουσ εργαςίασ ………………………………………. 3
4. Προςταςία πληροφοριακών υςτημάτων από Κοινή Θέα …………………………………………….. 3
5. Προςταςία Τπολογιςτικών υςτημάτων ……………………………………………………………………….. 4
6. Μεταφορά εξοπλιςμοφ …………………………………………………………………………………………………. 4
7. Αςφαλήσ Καταςτροφή Κρίςιμων και Ευαίςθητων Πληροφοριών ………………………………….. 4
8. Αλληλογραφία ………………………………………………………………………………………………………………. 4
9. Πυραςφάλεια – Πυροπροςταςία ………………………………………………………………………………….. 5
10. Σελική Διάταξη ……………………………………………………………………………………………………………… 5

________________________________________________________________
2

Κανονιςμόσ Αςφάλειασ Χώρων Εργαςίασ & Τπολογιςτικών υςτημάτων Κτηρίου Κεντρικήσ Διοίκηςησ

Γενικά
Ο Κανονιςμόσ αυτόσ διζπει τουσ Χώρουσ και τα Πλθροφοριακά Συςτιματα που βρίςκονται ςτο
Προςκοπικό Μζγαρο «Αντώνθσ Μπενάκθσ». Εφαρμόηεται από τθ Διοίκθςθ, το Προςωπικό, τα
Μζλθ, κακώσ και τουσ επιςκζπτεσ του Σώματοσ Ελλινων Προςκόπων.
1. Πρόςβαςη ςτουσ Χώρουσ
Οι χώροι του Σ.Ε.Π. ανοίγουν και κλείνουν από εξουςιοδοτθμζνα προσ τοφτο άτομα του
προςωπικοφ ι και εκελοντζσ μζλθ του. Προσ τοφτο, με απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ
του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. καταρτίηεται ςχετικόσ κατάλογοσ όλων όςων διακζτουν κλειδιά, κακώσ και
κωδικοφσ για τθ χριςθ των ςυςτθμάτων αςφαλείασ. Κάκε μεταβολι ςτον κατάλογο γίνεται με
ζγκριςθ τθσ Ε.Ε.
Στουσ χώρουσ που φυλάςςονται με εγκατάςταςθ ςυναγερμοφ (Οικονομικι Υπθρεςία, Ιςτορικό
Αρχείο, Αποκικεσ κ.λπ.) τθρείται θλεκτρονικό θμερολόγιο από τθν εταιρεία φφλαξθσ, το οποίο
επιςκοπείται ςε μθνιαία βάςθ από τον Γενικό Γραμματζα ι τον Αναπλθρωτι Γενικό Γραμματζα
και τον Διευκυντι Υπθρεςιών.

2. Εργαςία Πέραν του Προβλεπόμενου Ωραρίου
Δεν επιτρζπεται ςτουσ Υπαλλιλουσ του Σ.Ε.Π., ςε Ενιλικα Στελζχθ του Σ.Ε.Π. και τρίτουσ θ
είςοδοσ και παραμονι ςτο Κτιριο τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ςε μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ώρεσ,
παρά μόνο μετά από άδεια του Διευκυντι Υπθρεςιών Σ.Ε.Π.
Εξαίρεςη:
Οι Υπάλλθλοι μποροφν να παραμζνουν ςτο χώρο εργαςίασ μετά τθ λιξθ του ωραρίου τουσ,
εφόςον υπάρχει άδεια του Διευκυντι Υπθρεςιών Σ.Ε.Π.

3. Προςταςία Πληροφοριών ςτα Γραφεία και Χώρουσ Εργαςίασ
Αποκθκευτικά μζςα (ςκλθροί δίςκοι, CD, DVD, διςκζτεσ, κ.λπ.), εκτυπώςεισ, εγχειρίδια και
ζντυπα γενικότερα που περιλαμβάνουν ευαίςκθτεσ πλθροφορίεσ πρζπει να φυλάςςονται από
τουσ χριςτεσ τουσ ςε κατάλλθλα ντουλάπια ι φοριαμοφσ αςφαλείασ όταν δεν
χρθςιμοποιοφνται. Ιδιαίτερα αυτό εφαρμόηεται μετά τθ λιξθ του ωραρίου εργαςίασ. Με αυτόν
τον τρόπο προςτατεφονται τόςο από προςπάκειεσ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ, όςο και
από ακοφςια καταςτροφι. Η προςταςία των πλθροφοριών πρζπει να γίνεται βάςει τθσ
κριςιμότθτασ των πλθροφοριών.
4. Προςταςία Πληροφοριακών υςτημάτων από Κοινή Θέα
Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ πρζπει να προςτατεφονται από τθν
κοινι κζα. Ειδικότερα, τα πλθροφοριακά ςυςτιματα που δεν βρίςκονται ςε προςτατευμζνεσ
περιοχζσ, όπωσ προςωπικοί υπολογιςτζσ, πρζπει να τοποκετοφνται ζτςι ώςτε να μθν είναι
εφκολθ θ παρατιρθςθ των πλθροφοριών που επεξεργάηονται από άλλα άτομα που βρίςκονται
ςτον ίδιο χώρο.
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5. Προςταςία Τπολογιςτικών υςτημάτων
Κάκε χριςτθσ Η/Υ που βρίςκεται εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ διακζτει προςωπικό
κωδικό πρόςβαςθσ, ο οποίοσ δεν διαβιβάηεται οφτε γνωςτοποιείται ςε τρίτουσ. Οι χριςτεσ δεν
πρζπει να αφινουν υπολογιςτικά ςυςτιματα (προςωπικοφσ υπολογιςτζσ, διακομιςτζσ,
τερματικά) ςυνδεδεμζνα (logged in) όταν δεν είναι παρόντεσ, ενώ πρζπει να τερματίηουν
πάντοτε τθ λειτουργία των προςωπικών υπολογιςτών και τερματικών τουσ, πριν τθν
αποχώρθςι τουσ από το γραφείο ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ τουσ.
Εξαίρεςη:
Οι Τεχνικοί Υπεφκυνοι (Στελζχθ Σ.Ε.Π. ι Εξωτερικοί Συνεργάτεσ), εφόςον απαιτείται, ορίηουν
ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ και ώρεσ κατά τισ οποίεσ θ λειτουργία των προςωπικών υπολογιςτών και
τερματικών δεν τερματίηεται μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ, ώςτε να είναι δυνατι θ εκτζλεςθ
ςυγκεκριμζνων εργαςιών (π.χ. εγκατάςταςθ λογιςμικοφ διορκώςεωσ αδυναμιών αςφαλείασ,
εργαςίασ back up).

6. Μεταφορά Εξοπλιςμοφ
Οι Υπάλλθλοι του Σ.Ε.Π. κακώσ και εκελοντζσ Μζλθ του Σ.Ε.Π. δεν πρζπει να μετακινοφν
πλθροφοριακό εξοπλιςμό (τερματικά, επιτραπζηια υπολογιςτικά ςυςτιματα, διακομιςτζσ,
δικτυακό εξοπλιςμό κ.λπ.) εντόσ των χώρων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, χωρίσ τθν άδεια του
Διευκυντι Υπθρεςιών.
7. Αςφαλήσ Καταςτροφή Κρίςιμων και Ευαίςθητων Πληροφοριών
Τα ζγγραφα που περιζχουν ευαίςκθτεσ και κρίςιμεσ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ δεν χρειάηεται
πλζον να διατθροφνται, πρζπει να καταςτρζφονται φυςικά με αςφαλι διαδικαςία διαγραφισ.
Τα ζγγραφα που περιλαμβάνουν ευαίςκθτεσ και κρίςιμεσ πλθροφορίεσ πρζπει να
καταςτρζφονται με τθ χριςθ καταςτροφζων εγγράφων.
Πρζπει να δίδεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ φυςικι προςταςία αποκθκευτικών μζςων και
εγγράφων που ςυγκεντρώνονται για καταςτροφι ςε κεντρικό ςθμείο (π.χ. να φυλάςςονται ςε
φοριαμό αςφαλείασ πριν τθν καταςτροφι τουσ).
8. Αλληλογραφία
Στο πλαίςιο του περιοριςμοφ τθσ χριςθσ χαρτιοφ αλλά και μείωςθσ των ταχυδρομικών
δαπανών επιδιώκεται θ αλλθλογραφία τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ να γίνεται με τα μζλθ, τα
προςκοπικά κλιμάκια, τισ Αρχζσ και τουσ τρίτουσ θλεκτρονικά.
Ειδικότερα, τα Ειςερχόμενα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ από 1.1.2016 κα διακινοφνται μόνο ςε
θλεκτρονικι μορφι. Τα εντεταλμζνα όργανα του ΣΕΠ (Πρόεδροσ Δ.Σ., Γενικόσ Γραμματζασ,
Γενικόσ Ζφοροσ, Διευκυντισ Υπθρεςιών) κα λαμβάνουν γνώςθ επ’ αυτών μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου. Τα ειςερχόμενα & εξερχόμενα ζγγραφα ςε φυςικι μορφι τθροφνται ςε
ςχετικοφσ φακζλουσ οι οποίοι κα φυλάςςονται με αςφάλεια.
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9. Πυραςφάλεια - Πυροπροςταςία
Στο κτιριο Κεντρικισ Διοίκθςθσ Σ.Ε.Π. υπάρχει ο προβλεπόμενοσ από τθν Νομοκεςία αρικμόσ
πυροςβεςτιρων, οι οποίοι ςυντθροφνται, κατά τα προβλεπόμενα από τον καταςκευαςτι τουσ,
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Τεχνικοφ Αςφαλείασ.
Το κτιριο διακζτει τον προβλεπόμενο από τθν Νομοκεςία φωτιςμό αςφαλείασ, ο οποίοσ
ςυντθρείται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του εγκαταςτάτθ και του Τεχνικοφ Αςφαλείασ.
Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ :
α) ειδοποιείται άμεςα θ Πυροςβεςτικι Υπθρεςία, από τουσ χριςτεσ του χώρου και ςτθ
ςυνζχεια ενθμερώνεται ο Διευκυντισ Υπθρεςιών Σ.Ε.Π.
β) γίνεται προςπάκεια κατάςβεςθσ, λαμβάνοντασ όλεσ τισ αναγκαίεσ προφυλάξεισ, αν θ
πυρκαγιά είναι μικρισ ζκταςθσ, με τθ χριςθ των πυροςβεςτιρων
γ) γίνεται προςπάκεια απομόνωςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, με τθν ενεργοποίθςθ του ρελζ
αςφαλείασ, αν δεν ζχει ιδθ κλείςει
δ)για τθν εκκζνωςθ του κτιρίου χρθςιμοποιείται μόνο το κλιμακοςτάςιο και όχι ο
ανελκυςτιρασ.

10. Σελική Διάταξη
Ο παρών Κανονιςμόσ εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτισ 23 Νοεμβρίου 2015.
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