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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Απόφαση της ΑΔΑΕ αριθμ. 205/2013

Κανονισμός για την Ασφάλεια και την 

Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Συνεδρίαση της 03.07.2013)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 37 του Ν. 4070/2012 «Ρυθ-
μίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφο-
ρών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 82/2012), 

β. των Οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοι-
νό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρε-
σίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ 
σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες κα-
θώς και με τη διασύνδεσή τους, 2002/20/ΕΚ 
για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και της 
Οδηγίας 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμ-
βρίου 2009, ιδίως το άρθρο 1 παρ.15 αυτής,

γ. του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 
Α΄47/2003), όπως ισχύει,

δ. του Ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμι-
κού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου 
της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄136/2008), 

ε. του Ν. 703/1977 «Έλεγχος Μονοπωλίων-
Ολιγοπωλίων-Ελεύθερος Ανταγωνισμός» (ΦΕΚ 
278/Α΄/1977), ο οποίος αντικαταστάθηκε με 
το Ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου 
ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/Α΄/2011), όπως ισχύει, 

2. Τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων 
φορέων, όπως διατυπώθηκαν στο πλαί-
σιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, 
η οποία έλαβε χώρα κατά το διάστημα από 
09.04.2013 έως 17.05.2013,

3. Τις υπ’ αριθμ. 224/2013 και 234/2013 ει-
σηγήσεις προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, 

4. Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της 
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ της 26.06.2013 και 
03.07.2013,

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα-
ρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για το τρέ-
χον και τα επόμενα οικονομικά έτη εις βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έκδοση του παρόντος Κανονισμού, οι 
διατάξεις του οποίου έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται τα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να 
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λαμβάνουν oι επιχειρήσεις που παρέχουν δη-
μόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο 
κοινό (εφεξής καλούμενοι για λόγους συντο-
μίας «οι πάροχοι»), για:

α)  Την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου 
όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύ-
ων και υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλί-
ζεται επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς 
τον υφιστάμενο κίνδυνο. 

β)  Την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων από περιστατικά ασφάλει-
ας που επηρεάζουν τους χρήστες και τα 
διασυνδεμένα δίκτυα.

γ)  Την ακεραιότητα των δικτύων τους, 
ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της 
παροχής των υπηρεσιών που διανέμο-
νται μέσω των δικτύων αυτών.

Άρθρο 2
Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού 
οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους 
αποδίδεται παρακάτω:

Ακεραιότητα δικτύων: Η κατάσταση κατά 
την οποία το δίκτυο διατηρεί τη λειτουργικό-
τητα για την οποία έχει σχεδιαστεί.

Περιστατικό ασφάλειας: Ένα γεγονός το 
οποίο επηρεάζει την ακεραιότητα του δημο-
σίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
τη συνέχεια παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό. 
Στο πλαίσιο του παρόντος, δεν εμπίπτουν 
γεγονότα που επηρεάζουν το απόρρητο των 
επικοινωνιών καθώς και προγραμματισμένες 
εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης συστη-
μάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη συνέχεια 
παροχής υπηρεσιών, στο βαθμό που αυτές 
υλοποιούνται σύμφωνα με το προγραμματι-
σμένο για τον πάροχο χρονοδιάγραμμα.

Συστήματα Δικτύου και Υπηρεσιών 
(ΣΔΥ): Το υλικό και λογισμικό του παρόχου 
που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του 
δικτύου και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών καθώς και τα συστήματα 
διαχείρισης και εποπτείας αυτών. Αναφέρο-
νται ενδεικτικά τα μέσα μετάδοσης και δια-
σύνδεσης, οι μεταγωγείς, οι δρομολογητές, 
τα συστήματα για την πρόσβαση στο διαδί-
κτυο και οι εξυπηρετητές ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου. 

Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορι-
σμοί που περιλαμβάνονται στο Ν. 4070/2012 
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Με-
ταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 82/2012), όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Γενικοί Όροι και Υποχρεώσεις Παρόχων

1. Ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κα-
τάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για 
την ικανοποίηση του σκοπού του Άρθρου 1 
του παρόντος Κανονισμού. 
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2. Σε περίπτωση που αποφασιστεί από την 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων (ΕΕΤΤ) η υποβολή κατ’ άρθρο 37 
παρ.7 του Ν. 4070/2012 τεκμηριωμένης πολι-
τικής ασφάλειας, ο πάροχος οφείλει να τηρεί 
αρχείο με αναλυτική αντιστοίχιση της πολιτι-
κής ασφάλειας με τις απαιτήσεις του παρό-
ντος Κανονισμού. 

3. Κάθε αδυναμία συμμόρφωσης με τις απαι-
τήσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, η οποία, ενδεικτικά μπορεί να οφείλεται 
σε μη εφαρμοσιμότητα ή σε τεχνική αδυναμία 
κάλυψης συγκεκριμένων απαιτήσεων, κατα-
γράφεται και τεκμηριώνεται επαρκώς.

4. Για την υλοποίηση των μέτρων και των 
απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού, ορί-
ζονται, τεκμηριώνονται, εφαρμόζονται και 
αναθεωρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες 
και οργανωτικές δομές. Επίσης, ορίζονται συ-
γκεκριμένες διοικητικές οντότητες ή φυσικά 
πρόσωπα και επιφορτίζονται με συγκεκριμέ-
νες αρμοδιότητες σχετικά με την εφαρμογή 
των μέτρων.

5. Ο πάροχος οφείλει να ορίσει συγκεκριμένο 
εργαζόμενό του ως Υπεύθυνο για την Ασφά-
λεια και την Ακεραιότητα των Δικτύων και 
Υπηρεσιών του, επιφορτισμένο με την ευθύ-
νη ελέγχου της υλοποίησης των μέτρων και 
των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού. 
Ο πάροχος οφείλει να κοινοποιεί στην ΑΔΑΕ 
τα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε Υπευ-
θύνου που έχει οριστεί. 

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α΄133), Ν. 3783/2009 (ΦΕΚ 
Α΄136) και Ν. 3917/2011 (ΦΕΚ Α΄ 22), όπως 
ισχύουν, καθώς και του άρθρου 5 παρ. 9 εδ. 
β΄ της υπ’ αριθμ. 675/7 Απόφασης της ΕΕΤΤ 
«Υποβολή Αναφορών Παρόχων σχετικά με 
την Αδιάλειπτη Λειτουργία Δικτύων και Υπη-
ρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β΄ 
107/2013), ο πάροχος υποχρεούται να δια-
τηρεί τα στοιχεία για τα οποία προβλέπεται 
η υποχρέωση τήρησης στα άρθρα 4 έως 19 
του παρόντος Κανονισμού, για χρονικό δι-
άστημα δύο (2) ετών από την καταγραφή ή 
τη δημιουργία του αντίστοιχου τηρούμενου 
στοιχείου. 

7. Ο πάροχος ευθύνεται για το σύνολο των 
πράξεων οποιουδήποτε συνεργάτη, φυσι-
κού ή νομικού προσώπου, χρησιμοποιεί για 
την κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση ή 
λειτουργία του δικτύου του και για την πα-
ροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών. Ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει 
προσηκόντως τους συνεργάτες του σχετικά 
με τα τηρούμενα μέτρα για την Ασφάλεια 
και την Ακεραιότητα των Δικτύων και Υπη-
ρεσιών του, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
της παρεχόμενης εργασίας, και να απαιτεί 
την αποδοχή, εκ μέρους τους, της υποχρέ-
ωσης τήρησης εκείνων των μέτρων ασφά-
λειας που έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την 
εργασία που προσφέρει ο καθένας από αυ-
τούς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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8. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ο πά-
ροχος οφείλει να συνεργάζεται κατά τις κεί-
μενες διατάξεις με τις Αρμόδιες Αρχές, και να 
εφαρμόζει όποτε αυτό είναι αναγκαίο σχέδιο 
εκτάκτων αναγκών, με το οποίο θα προσδιο-
ρίζεται η διαδικασία με την οποία θα παρέχει 
υπηρεσίες σε περιοχές που έχουν κηρυχτεί 
σε έκτακτη ανάγκη και για όσο διάστημα 
αυτή υφίσταται σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία. 

9. Ο πάροχος πρέπει να συμμορφώνεται με 
πρότυπα ή προδιαγραφές που θεσπίζονται 
σε κοινοτικό επίπεδο, χαρακτηρίζονται ως 
υποχρεωτικές και έχουν δημοσιευθεί σε κα-
τάλογο προτύπων ή και προδιαγραφών στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών 
διεπαφών ή και λειτουργιών δικτύων. Σε πε-
ρίπτωση που δεν έχουν δημοσιευθεί τέτοια 
πρότυπα και προδιαγραφές, εφαρμόζονται 
πρότυπα ή και προδιαγραφές που θεσπίζο-
νται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 
Τυποποίησης και έχουν υιοθετηθεί με απο-
φάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων. Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή και 
προδιαγραφών, εφαρμόζονται διεθνή πρό-
τυπα ή συστάσεις που εγκρίνονται από τη 
Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), τον 
Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη 
Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC). Ο πά-
ροχος εφαρμόζει την τελευταία έκδοση των 
προτύπων αυτών.

Άρθρο 4
Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων

1. Ο πάροχος υλοποιεί Ανάλυση Επιχειρησια-
κών Επιπτώσεων, με την οποία εντοπίζει και 
καταγράφει τις επιχειρησιακές λειτουργίες 
και τους πόρους που υποστηρίζουν τις λει-
τουργίες αυτές και σχετίζονται ή μπορεί να 
επηρεάσουν την ακεραιότητα του δικτύου 
και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

2. Ο πάροχος προσδιορίζει τις επιπτώσεις 
που δύνανται να επέλθουν από γεγονότα 
που μπορεί να επηρεάσουν τις επιχειρησια-
κές λειτουργίες της παραγράφου 1.

3. Ο πάροχος κατηγοριοποιεί τις επιχειρησι-
ακές λειτουργίες σύμφωνα με την προτεραι-
ότητα αποκατάστασής τους προκειμένου να 
επηρεάζεται στο ελάχιστο η λειτουργία του 
δικτύου και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. 
Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλ-
λων, ο αριθμός των χρηστών που επηρεάζε-
ται από τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, 
η γεωγραφική έκταση που εξυπηρετεί κάθε 
πόρος, καθώς και η γεωγραφική θέση αυτού.

4. Ο πάροχος καθορίζει τους πόρους (ΣΔΥ, 
εγκαταστάσεις, προσωπικό) που απαιτούνται 
για τη συνέχιση κάθε επιχειρησιακής λει-
τουργίας, καθώς και τυχόν εξαρτήσεις αυτών.

5. Ο πάροχος αναθεωρεί περιοδικά, και κατ’ 
ελάχιστον ανά δύο (2) έτη, την Ανάλυση Επι-
χειρησιακών Επιπτώσεων λαμβάνοντας υπό-
ψη: α) επιχειρησιακές, οργανωτικές, ή τεχνο-
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λογικές αλλαγές, β) αλλαγές στο νομοθετικό 
πλαίσιο, σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο γ) τα 
αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων 
και δ) άλλα δεδομένα τα οποία οφείλει να λά-
βει υπόψη του.

6. O πάροχος τηρεί καταγεγραμμένα τα ακό-
λουθα: α) περιγραφή της εφαρμοσθείσας με-
θοδολογίας Ανάλυσης Επιχειρησιακών Επι-
πτώσεων, β) τα αποτελέσματα της Ανάλυσης 
Επιχειρησιακών Επιπτώσεων και γ) τα ενδιά-
μεσα αποτελέσματα μεταξύ όλων των στα-
δίων προκειμένου όλη η διαδικασία να είναι 
τεκμηριωμένη και πλήρης.

Άρθρο 5
Αξιολόγηση Επικινδυνότητας

1. Ο πάροχος, λαμβάνοντας υπόψη την Ανά-
λυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων πραγ-
ματοποιεί Αξιολόγηση Επικινδυνότητας με 
σκοπό την αναγνώριση των απειλών στην 
ακεραιότητα του δικτύου και τη διαθεσιμό-
τητα των υπηρεσιών.

2. Ο πάροχος αναγνωρίζει και εξετάζει τόσο 
ενδογενείς απειλές, οι οποίες εξαρτώνται 
από το επίπεδο της εσωτερικής αξιοπιστίας, 
ασφάλειας και ανθεκτικότητας του δικτύου, 
όσο και εξωγενείς απειλές, όπως καιρικές 
συνθήκες, φυσικές καταστροφές, ατυχήματα 
και πράξεις δολιοφθοράς, οι οποίες μπορούν 
να προκαλέσουν προσωρινή ή παρατεταμέ-
νη διακοπή των επιχειρησιακών λειτουργιών. 
Επίσης, εξετάζει απειλές, οι οποίες ενδεχομέ-

νως προέρχονται από άλλα διασυνδεόμενα 
δίκτυα.

3. Ο πάροχος καταρτίζει κατάλογο με τις δια-
φορετικές εκτιμώμενες απειλές που δύνανται 
να εκδηλωθούν σε πόρους του.

4. Ο πάροχος καταρτίζει κατάλογο με την 
ταξινόμηση των πόρων του, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απειλές που μπορεί να τους επη-
ρεάσουν. 

5. Ο πάροχος αναγνωρίζει τα ευάλωτα σημεία 
και τις αδυναμίες των πόρων (ΣΔΥ, εγκατα-
στάσεις, προσωπικό), που απαιτούνται για τη 
συνέχιση κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας.

6. Ο πάροχος, στο πλαίσιο της Αξιολόγησης 
Επικινδυνότητας που πραγματοποιεί και λαμ-
βάνοντας υπόψη τα ευάλωτα σημεία και τις 
αδυναμίες της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου, αξιολογεί την πιθανότητα πραγμα-
τοποίησης των απειλών που έχει αναγνω-
ρίσει και εκτιμά την επίδρασή τους στη λει-
τουργία του δικτύου και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

7. Ο πάροχος λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσμα-
τα της Αξιολόγησης Επικινδυνότητας, προσ-
διορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετω-
πίσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις 
επιχειρησιακές λειτουργίες και εφαρμόζει τα 
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

8. Ο πάροχος προσδιορίζει και εφαρμόζει δι-
αδικασίες αξιολόγησης της αποτελεσματικό-
τητας των μέτρων που εφαρμόζει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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9. Ο πάροχος αναθεωρεί την Αξιολόγηση Επι-
κινδυνότητας περιοδικά, και κατ’ ελάχιστον 
ανά δύο (2) έτη, λαμβάνοντας υπόψη: α) την 
αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων 
μέτρων, β) την αναγνώριση νέων απειλών, 
γ) οργανωτικές ή τεχνολογικές αλλαγές, δ) 
αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, σε εθνι-
κό ή κοινοτικό επίπεδο, ε) τα αποτελέσματα 
των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις 
Ελεγκτικές Αρχές και τις σχετικές υποδείξεις 
τους και στ) άλλα γεγονότα που θα έθεταν 
νέα δεδομένα τα οποία οφείλει να λάβει υπό-
ψη του ο πάροχος.

10. O πάροχος τηρεί καταγεγραμμένα: α) την 
περιγραφή της εφαρμοσθείσας μεθοδολογί-
ας Αξιολόγησης Επικινδυνότητας, β) τα απο-
τελέσματα της Αξιολόγησης Επικινδυνότητας 
(ευάλωτα σημεία, αδυναμίες που έχει ανα-
γνωρίσει, κινδύνους που έχει αξιολογήσει), 
γ) τα προτεινόμενα μέτρα και δ) τα ενδιάμε-
σα αποτελέσματα μεταξύ όλων των σταδίων 
προκειμένου όλη η διαδικασία να είναι τεκ-
μηριωμένη και πλήρης.

Άρθρο 6
 Επιχειρησιακή Συνέχεια

1. Για την εξασφάλιση Επιχειρησιακής Συνέ-
χειας, ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

α)  ορίζει το προσωπικό που εμπλέκεται 
στην περίπτωση που απειλείται η επιχει-

ρησιακή συνέχεια του παρόχου, καθώς 
και του ρόλου και των αρμοδιοτήτων 
του προσωπικού αυτού,

β)  ορίζει τις συνθήκες κατά τις οποίες ενερ-
γοποιούνται τα μέτρα για την εξασφάλι-
ση της Επιχειρησιακής Συνέχειας και το 
εξουσιοδοτημένο για την ενεργοποίησή 
τους προσωπικό,

γ)  ορίζει τις διαδικασίες διάχυσης πληρο-
φορίας στο αρμόδιο προσωπικό σχετικά 
με το εκάστοτε πρόβλημα,

δ)  ορίζει τις λειτουργικές διαδικασίες για 
την ανάλυση και εκτίμηση του προβλή-
ματος,

ε)  ορίζει τις ενέργειες κατά προτεραιότη-
τα, τις διαδικασίες και τους πόρους που 
απαιτούνται για την αποκατάσταση του 
δικτύου και των υπηρεσιών και το χρο-
νοδιάγραμμα υλοποίησης,

στ)  ορίζει τους εκτιμώμενους χρόνους 
αποκατάστασης (Recovery Time Ob-
jectives) σε διαφορετικές συνθήκες 
βλάβης,

ζ)  ορίζει τους τρόπους και στοιχεία επικοι-
νωνίας του προσωπικού του παρόχου 
με τεχνικούς, προμηθευτές, εργολάβους 
του παρόχου, με παρόχους άλλων δικτύ-
ων καθώς και διαδικασίες συνεργασίας 
μεταξύ τους, που αφορούν στην υλοποί-
ηση των μέτρων για την εξασφάλιση της 
Επιχειρησιακής Συνέχειας, 
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η)  ορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τη δια-
θεσιμότητα εξοπλισμού αντικατάστασης,

θ)  ορίζει την αξιολόγηση των μέτρων που 
ελήφθησαν για την επίλυση συγκεκρι-
μένου προβλήματος και διαδικασίες 
αναθεώρησης των μέτρων για την εξα-
σφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας.

2. Ο πάροχος προσδιορίζει τα απαιτούμενα 
μέτρα, με στόχο τη διατήρηση της διαθεσι-
μότητας του δικτύου και των υπηρεσιών που 
παρέχονται στο κοινό και τη διατήρηση του 
υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών, 
για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των δη-
μοσίων Αρχών σε περίπτωση καταστρεπτι-
κής βλάβης ή ανωτέρας βίας.

3. Ο πάροχος ορίζει προσωπικό, το οποίο 
θα είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση και την 
αναθεώρηση των μέτρων Ανάκαμψης από 
Καταστροφή.

4. Τα μέτρα για την τήρηση των ανωτέρω 
απαιτήσεων αναθεωρούνται και αναπροσαρ-
μόζονται από τον πάροχο σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη περιστα-
τικά ασφάλειας που ενδεχομένως έλαβαν 
χώρα κατά το παρελθόν και αποτελέσματα 
που προκύπτουν από δοκιμές και ασκήσεις. 

5. O πάροχος τηρεί καταγεγραμμένα τα μέ-
τρα της προηγούμενης παραγράφου, καθώς 
και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα μεταξύ όλων 
των σταδίων εκπόνησης των ανωτέρω μέ-
τρων, προκειμένου όλη η διαδικασία να είναι 
τεκμηριωμένη και πλήρης.

Άρθρο 7
Έλεγχοι Αποτελεσματικότητας 

1. Ο πάροχος οφείλει να ελέγχει το δίκτυό του 
και να προβαίνει σε προγραμματισμένες ασκή-
σεις (δοκιμές), τεχνικούς ελέγχους διείσδυσης 
(penetration tests) και αξιολόγηση αδυναμιών 
ασφάλειας (vulnerability assessment).

2. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει καταγε-
γραμμένες διαδικασίες βάσει των οποίων 
πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένοι έλεγ-
χοι. Η συχνότητα και το εύρος των ελέγχων 
καθορίζεται από τους κινδύνους που έχουν 
αναγνωριστεί και από τα εφαρμοζόμενα μέ-
τρα ασφάλειας.

3. Ο πάροχος λαμβάνει υπόψη του τα αποτε-
λέσματα των ελέγχων, προσδιορίζει τις διορ-
θωτικές ενέργειες και τροποποιεί και ενημε-
ρώνει τα σχέδιά του σύμφωνα με αυτές.

4. O πάροχος τηρεί καταγεγραμμένα τα ακό-
λουθα: α) περιγραφή της εφαρμοσθείσας 
μεθοδολογίας ελέγχων, β) τα αποτελέσματα 
των ελέγχων του παρόντος άρθρου, γ) τα 
ενδιάμεσα αποτελέσματα μεταξύ όλων των 
σταδίων εκπόνησης των ανωτέρω ελέγχων, 
προκειμένου όλη η διαδικασία να είναι τεκ-
μηριωμένη και πλήρης.

Άρθρο 8
Αποδεκτή Χρήση

1. Οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του παρό-
χου οφείλουν να συμμορφώνονται προς τα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα Κα-
νονισμό. 

Για το σκοπό αυτό, ο πάροχος οφείλει να 
καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο εξασφα-
λίζει ότι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του 
λαμβάνουν γνώση και έχουν αποδεχτεί τα 
μέτρα για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα 
των Δικτύων και Υπηρεσιών. 

2. Ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει με πρό-
σφορα μέσα και να εκπαιδεύει τους εργαζό-
μενους και συνεργάτες του σχετικά με τα μέ-
τρα της παραγράφου 1.

3. Οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του παρό-
χου, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση στα ΣΔΥ 
και τα δεδομένα αυτών δεν επιτρέπεται να 
αποκαλύπτουν οποιαδήποτε πληροφορία ή 
στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή τους ή την 
κατοχή τους, ως αποτέλεσμα της φύσης της 
εργασίας τους. 

4. Οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του παρό-
χου υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα 
το αρμόδιο προσωπικό του σε περίπτωση 
που υποπέσει στην αντίληψή τους ένα κενό 
ασφάλειας ή σχετικό περιστατικό που θέτει 
σε κίνδυνο την Ασφάλεια και την Ακεραιότη-
τα των παρεχόμενων Δικτύων και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Άρθρο 9
Φυσική Ασφάλεια

1. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά για τη φυσική 
ασφάλεια των εγκαταστάσεων στις οποίες είναι 

εγκατεστημένα ΣΔΥ. Τα μέτρα που λαμβάνει 
ο πάροχος για τη φυσική ασφάλεια περιλαμ-
βάνουν την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές, που προκαλούνται από φαινό-
μενα όπως ο σεισμός, η υγρασία, οι πλημμύ-
ρες, η υπερθέρμανση, η φωτιά, ο κεραυνός.

2. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει και να 
εφαρμόζει διαδικασία φυσικής πρόσβασης, 
στην οποία περιγράφονται αναλυτικά όλες 
οι ενέργειες που απαιτούνται για την φυσική 
πρόσβαση των εργαζομένων, συνεργατών 
και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις του.

3. Ο πάροχος οφείλει να ορίσει ασφαλείς χώ-
ρους εντός των εγκαταστάσεών του, στους 
οποίους εγκαθίστανται τα ΣΔΥ. Οι χώροι αυ-
τοί πρέπει να προστατεύονται με επιπρόσθε-
τους ισχυρούς μηχανισμούς ασφάλειας και 
ελεγχόμενης πρόσβασης, τηρουμένης της 
κείμενης νομοθεσίας, οι οποίοι επιτρέπουν 
τον έλεγχο της πρόσβασης και την ταυτοποί-
ηση των ατόμων που εισέρχονται σε αυτούς. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα μέτρα: 
κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αυτόματο σύ-
στημα συναγερμού που αναφέρει κάθε εξω-
τερική παραβίαση εντός των χώρων, ειδικές 
κάρτες αναγνώρισης για τους εργαζόμενους 
και τους συνεργάτες του παρόχου.

4. Ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη 
του, κατά την επιλογή ή κατασκευή των εγκα-
ταστάσεων στους οποίους εγκαθιστά ΣΔΥ, 
καθώς και κατά την τοποθέτηση εξοπλισμού 
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και υλοποίηση μέτρων φυσικής προστασίας, 
τις ιδιαίτερες φυσικές και άλλες συνθήκες, οι 
οποίες επικρατούν στην περιοχή. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα ακόλουθα μέτρα: ανιχνευτής 
φωτιάς, θερμοκρασίας και υγρασίας.

5. Ο πάροχος μεριμνά ώστε τα κρίσιμα στοι-
χεία του δικτύου να είναι εγκατεστημένα σε 
διαφορετικές εγκαταστάσεις ή σε χώρους 
φυσικά ανεξάρτητους. Όπου αυτό δεν είναι 
δυνατόν, αυτά θα πρέπει να προστατεύονται 
από ανεξάρτητα μέσα φυσικής προστασίας.

6. Ο πάροχος επιλέγει, όπου είναι τεχνικά εφι-
κτό, την υπόγεια εγκατάσταση καλωδίων από 
την εναέρια εγκατάσταση.

7. Ο πάροχος οφείλει να συνεργάζεται με τις 
υπηρεσίες, οι οποίες ενδεχομένως εκτελούν 
εργασίες δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως, εν-
δεικτικά, έργα οδοποιίας ή αποχέτευσης, με 
στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 
ζημίας στα ΣΔΥ.

8. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά για την τα-
κτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, στις 
οποίες είναι εγκατεστημένα ΣΔΥ.

Άρθρο 10
Εφεδρεία

1. Ο πάροχος υποχρεούται να εξασφαλίζει 
ότι υπάρχει στο δίκτυό του η κατάλληλη εφε-
δρεία ούτως ώστε πιθανή βλάβη σε κάποιο 
ΣΔΥ να μην επηρεάσει καθοριστικά τη λει-
τουργία του δικτύου ή τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες.

2. Ο πάροχος οφείλει να υλοποιεί λύσεις εφε-
δρείας, οι οποίες είναι ανάλογες της κρισι-
μότητας των ΣΔΥ, όπως αυτή έχει προκύψει 
από την Αξιολόγηση Επικινδυνότητας. Για τα 
κρίσιμα ΣΔΥ, ο πάροχος υλοποιεί λύσεις αυ-
τόματης εφεδρείας, οι οποίες επιτρέπουν την 
αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου. 

3. Σε περιπτώσεις που για κρίσιμα ΣΔΥ δεν εί-
ναι δυνατή η ύπαρξη μηχανισμού αυτόματης 
εφεδρείας, ο πάροχος οφείλει να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα και να προβεί στις απαραί-
τητες ενέργειες για την ταχεία αποκατάσταση 
των λειτουργιών τους και την ελαχιστοποίη-
ση των επιπτώσεων ενδεχόμενης βλάβης αυ-
τών. Ο πάροχος οφείλει να προβεί σε σχεδι-
ασμό, δοκιμή και έγγραφη τεκμηρίωση των 
μέτρων της παρούσας παραγράφου. 

4. Όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, ο πάροχος 
υλοποιεί την εφεδρεία κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε τα ΣΔΥ, τα οποία παρέχουν εφεδρεία 
μεταξύ τους, να είναι τοποθετημένα σε δια-
φορετικές εγκαταστάσεις. Εάν τα ΣΔΥ αυτά 
δεν είναι τεχνικά εφικτό να τοποθετηθούν 
σε διαφορετικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει, 
όπου αυτό είναι δυνατόν, να είναι τοποθετη-
μένα σε χώρους με ανεξάρτητα μέσα φυσι-
κής προστασίας.

5. Ο πάροχος διασφαλίζει ότι υπάρχουν λει-
τουργικά διαθέσιμοι εφεδρικοί μηχανισμοί 
εναλλακτικής και φυσικά ανεξάρτητης όδευ-
σης, ιδίως στο δίκτυο κορμού μετάδοσης, με-
ταγωγής και δρομολόγησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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Άρθρο 11
Τροφοδοσία Ισχύος 

1. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά για την προ-
στασία των ΣΔΥ από διακοπές ή διαταραχές 
του δημοσίου δικτύου τροφοδοσίας ισχύος, 
ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουρ-
γία των στοιχείων αυτών. 

2. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά ώστε η πα-
ροχή του δημοσίου δικτύου τροφοδοσίας 
ισχύος προς τα ΣΔΥ να γίνεται βάσει των εν-
δεδειγμένων προδιαγραφών.

3. Στην περίπτωση διακοπής του δημοσίου 
δικτύου τροφοδοσίας ισχύος, ο πάροχος 
οφείλει να εφαρμόζει τρόπους/μέσα εφε-
δρικής τροφοδοσίας (ενδεικτικά: εφεδρι-
κές συστοιχίες, μπαταρίες, γεννήτριες) που 
ενεργοποιούνται αυτόματα. Για τον καθο-
ρισμό του χρόνου για τον οποίο εξασφαλί-
ζεται η συνέχεια λειτουργίας των ΣΔΥ μέσω 
εφεδρικής τροφοδοσίας λαμβάνονται υπό-
ψη τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Επι-
κινδυνότητας. 

4. Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα ΣΔΥ δεν εξυ-
πηρετούνται από την ίδια πηγή τροφοδοσίας. 

5. Τα εφαρμοζόμενα μέσα συντηρούνται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα-
σκευαστή και λαμβάνονται όλα τα μέτρα για 
την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
τους. Σε περίπτωση που για τη λειτουργία 
των μέσων εφεδρικής τροφοδοσίας απαιτού-
νται πρώτες ύλες ή άλλα υλικά, ο πάροχος 

οφείλει να διαθέτει και να εφαρμόζει διαδι-
κασίες για την εξασφάλιση της επαρκούς δια-
θεσιμότητάς τους.

Άρθρο 12
Λογική Πρόσβαση

1. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει μηχανι-
σμούς ελέγχου λογικής πρόσβασης για την 
απόκτηση πρόσβασης των εργαζομένων και 
συνεργατών του στα ΣΔΥ. Κατ’ ελάχιστον ο 
έλεγχος πρόσβασης επιτυγχάνεται με τη χρή-
ση ενός λογαριασμού πρόσβασης που απο-
τελείται από ένα ζεύγος ονόματος χρήστη και 
κωδικού πρόσβασης. 

2. Κατά τη λογική πρόσβαση των εργαζομένων 
και συνεργατών του παρόχου στα ΣΔΥ θα πρέ-
πει να εξασφαλίζεται η αντιστοίχιση του συ-
γκεκριμένου προσώπου με την πρόσβαση και 
τις ενέργειες που τελούνται σε κάθε ΣΔΥ, είτε 
αυτή πραγματοποιείται από προσωπικό λογα-
ριασμό πρόσβασης είτε από κοινό ή προκαθο-
ρισμένο λογαριασμό. Η αντιστοίχιση αυτή θα 
πρέπει να καταγράφεται σε σχετικό αρχείο.

3. Ο πάροχος οφείλει να καταγράφει τις δια-
φορετικές κατηγορίες χρηστών και τα δικαι-
ώματα πρόσβασης που αποδίδονται σε αυτές 
για κάθε ΣΔΥ.

4. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει διαδικασία 
διαχείρισης χρηστών, στην οποία περιγράφε-
ται κάθε περίπτωση προσθήκης ή διαγραφής 
χρηστών και η απονομή και η μεταβολή των 
δικαιωμάτων ή επιπέδων πρόσβασης. 
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5. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει κανόνες, οι 
οποίοι τηρούνται σε σχετικό αρχείο, αναφο-
ρικά με τη δημιουργία και διαχείριση των λο-
γαριασμών πρόσβασης. 

6. Η λογική πρόσβαση εργαζομένων και συ-
νεργατών στα ΣΔΥ θα πρέπει να περιορίζεται 
στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο 
για τις επιχειρησιακές ανάγκες του παρόχου.

7. Ο πάροχος οφείλει να έχει καταγεγραμμέ-
να τα ΣΔΥ, στα οποία επιτρέπεται η λογική 
πρόσβαση, καθώς και τους τρόπους με τους 
οποίους πραγματοποιείται αυτή από τους ερ-
γαζόμενους και τους συνεργάτες. 

8. Ο πάροχος οφείλει να διατηρεί αρχείο με 
τους εργαζόμενους και συνεργάτες, οι οποίοι 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για χρήση της λογικής 
πρόσβασης.

9. Η λογική πρόσβαση των εργαζομένων και 
συνεργατών πραγματοποιείται με χρήση μη-
χανισμών ασφαλούς αυθεντικοποίησης και 
κρυπτογράφησης.

10. Η λογική πρόσβαση των συνεργατών του 
παρόχου θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβανο-
μένου υπόψη του απαιτούμενου χρόνου δι-
εκπεραίωσης της αντίστοιχης εργασίας. Αυτό 
είναι δυνατόν είτε με τη χρήση προσωρινών 
κωδικών, οι οποίοι θα μεταβάλλονται μετά το 
πέρας του προκαθορισμένου χρονικού δια-
στήματος, είτε με την απενεργοποίηση των 
λογαριασμών μετά το πέρας του διαστήμα-
τος αυτού. 

11. Ο πάροχος οφείλει να επιτρέπει τη λογική 
πρόσβαση των συνεργατών του μόνο κατό-
πιν έγκρισης των σχετικών αιτημάτων, στα 
οποία αναγράφονται όλες οι σχετικές πλη-
ροφορίες (λόγος της πρόσβασης, σύστημα, 
χρονικό διάστημα).

Άρθρο 13
Ασφάλεια Δικτύων από Εξωτερικά Δίκτυα

1. Ο πάροχος οφείλει να πραγματοποιεί λο-
γικό διαχωρισμό του δικτύου του από εξω-
τερικά δίκτυα και κατάτμηση αυτού σε ζώνες 
ασφάλειας ή υποδίκτυα με στόχο την απο-
μόνωση των ΣΔΥ σε ζώνες ασφάλειας, τον 
έλεγχο ροής δεδομένων μεταξύ τους και την 
προστασία από κακόβουλες ενέργειες.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, ο πάροχος οφείλει να δι-
αθέτει μηχανισμούς και συστήματα (ενδει-
κτικά αναφέρονται: αναχώματα ασφάλειας, 
συστήματα ανίχνευσης και αποτροπής ει-
σβολών, λίστες ελέγχου πρόσβασης, ιδεατά 
ιδιωτικά δίκτυα), των οποίων η λειτουργία 
και η τεχνική διαμόρφωση λαμβάνει υπόψη 
τις διεθνείς, ευρέως αποδεκτές πρακτικές και 
πρότυπα και την Αξιολόγηση Επικινδυνότη-
τας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του πα-
ρόντος Κανονισμού. 

3. Ο πάροχος οφείλει να διατηρεί τη διαμόρ-
φωση των προαναφερομένων μηχανισμών 
και συστημάτων πλήρως επικαιροποιημένη 
στην περίπτωση ύπαρξης αποδεδειγμένων 
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αδυναμιών και κενών ασφάλειας των μηχα-
νισμών αυτών και εφόσον δεν υφίστανται 
συμπληρωματικοί μηχανισμοί ασφάλειας 
σύμφωνα με την πραγματοποιηθείσα Αξιο-
λόγηση Επικινδυνότητας.

4. Η λειτουργία των μηχανισμών και συστη-
μάτων του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι 
απρόσκοπτη και συνεχής, με την εξαίρεση 
των περιπτώσεων προγραμματισμένης συ-
ντήρησης ή αναβάθμισης. 

5. Ο πάροχος οφείλει να παραμετροποιεί και 
να διαμορφώνει τους μηχανισμούς και τα συ-
στήματα του παρόντος άρθρου κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ο περιορισμός 
της εξάπλωσης και των επιπτώσεων του κα-
κόβουλου λογισμικού. 

6. Ο πάροχος οφείλει να καταγράφει την αρ-
χιτεκτονική που έχει υλοποιηθεί, τις ζώνες 
ασφάλειας και τα ΣΔΥ που έχουν τοποθετη-
θεί σε κάθε ζώνη, λαμβάνοντας υπόψη τους 
μηχανισμούς και τα συστήματα της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, που χρησι-
μοποιεί.

7. Στην περίπτωση που διατίθενται στο κοινό 
υπηρεσίες που απαιτούν πρόσβαση σε εξυ-
πηρετητές από εξωτερικά δίκτυα (αναφέρο-
νται ενδεικτικά οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), τα ΣΔΥ που προσφέρουν αυ-
τές τις υπηρεσίες πρέπει να τοποθετούνται 
σε μία ή περισσότερες αποστρατικοποιημέ-
νες ζώνες.

Άρθρο 14
Διαχείριση και Παρακολούθηση Δικτύου

1. Ο πάροχος οφείλει να παρακολουθεί την 
υφιστάμενη κίνηση του δικτύου και τη διαθε-
σιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
να πραγματοποιεί συνεχείς μετρήσεις κίνη-
σης και φόρτου του δικτύου να αναλύει τα 
προβλήματα και να προβλέπει τις μελλοντι-
κές του ανάγκες, ώστε να προβαίνει έγκαιρα 
στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλι-
ση της διαθεσιμότητας, όπως είναι, ενδεικτι-
κά, η εισαγωγή νέων ΣΔΥ, η επέκταση ή ανα-
βάθμιση υφιστάμενων ΣΔΥ και η αλλαγή στη 
διαμόρφωση των ΣΔΥ. 

2. Ο πάροχος οφείλει να προστατεύει το δί-
κτυό του από συνθήκες αυξημένης κίνησης. 
Ο πάροχος χρησιμοποιεί τεχνικές διαχείρισης 
κίνησης για να παρακολουθεί και να ελέγχει 
την κίνηση στο δίκτυό του και να εντοπίζει 
έγκαιρα την αύξηση κίνησης, προβαίνοντας 
στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να προστα-
τεύει το δίκτυό του από ενδεχόμενη συμ-
φόρηση λόγω αυξημένης κίνησης, εξασφα-
λίζοντας παράλληλα τη βελτιστοποίηση της 
απόδοσης του δικτύου.

3. Ο πάροχος οφείλει να προβαίνει σε προ-
βλέψεις αναφορικά με περιοδικά ή μη γεγο-
νότα, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν 
σημαντική αύξηση της κίνησης στο δίκτυό 
του, όπως είναι, ενδεικτικά, οι εθνικές ή θρη-
σκευτικές εορτές και οι διαγωνισμοί εθνικής 
εμβέλειας σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό 
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διάστημα. Επίσης, οφείλει να παρακολουθεί 
την επικαιρότητα, στο βαθμό που αυτή εν-
δέχεται να επηρεάσει την κίνηση στο δίκτυό 
του, όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση κατα-
στροφών ή φυσικών φαινομένων, εθνικής ή 
τοπικής εμβέλειας. 

4. Ο πάροχος οφείλει να καταγράφει τις τεχνι-
κές διαχείρισης κίνησης και τις συνθήκες υπό 
τις οποίες τις εφαρμόζει. Καταγράφει, επίσης, 
τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιεί προκειμένου 
να εξασφαλίσει την προτεραιότητα της κίνη-
σης προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ιδι-
αίτερα σε καταστάσεις εκτάκτων συνθηκών.

5. Ο πάροχος εξασφαλίζει τους απαραίτητους 
μηχανισμούς, ώστε πιθανή βλάβη σε κάποιο 
ΣΔΥ να μην επηρεάσει καθοριστικά τη λειτουρ-
γία του δικτύου ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

6. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει κατάλλη-
λους μηχανισμούς για τη διαχείριση του δι-
κτύου του, ώστε να προλαβαίνει τυχόν βλάβες 
ή να τις αποκαθιστά άμεσα σε περίπτωση εμ-
φάνισής τους, όπως, ενδεικτικά, βλαβοληψία, 
προληπτική συντήρηση, διαχείριση ανταλλα-
κτικών, διαδικασία εσωτερικής κλιμάκωσης 
αναφοράς προβλημάτων, δείκτες αποκατά-
στασης βλαβών με τους προμηθευτές.

7. Ο πάροχος αξιολογεί και αξιοποιεί πιθανές 
αναφορές που προκύπτουν από χρήστες του 
δικτύου σχετικά με προβλήματα που παρου-
σιάζονται αναφορικά με τη διαθεσιμότητα.

8. Ο πάροχος ενημερώνεται συνεχώς, μέσω 
συστημάτων παρακολούθησης και ενημέρω-

σης, για ενέργειες ή αλλαγές που γίνονται στα 
ΣΔΥ, οι οποίες είναι πιθανόν να οδηγήσουν 
στην εκδήλωση περιστατικού ασφάλειας. Εν-
δεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι 
επανειλημμένες ανεπιτυχείς προσπάθειες πρό-
σβασης, οι αλλαγές στη διαμόρφωση των ΣΔΥ, 
οι αλλαγές στην κατάσταση και τη λειτουργία 
των ΣΔΥ, όπως η επανεκκίνηση ή η βίαιη δια-
κοπή λειτουργίας των ΣΔΥ.

Άρθρο 15
Συντήρηση και Διαχείριση Αλλαγών

1. Ο πάροχος οφείλει να εκτελεί προληπτική 
συντήρηση του εξοπλισμού του, καθώς και 
των κτηρίων στα οποία αυτός στεγάζεται, 
βάσει προδιαγεγραμμένου χρονοδιαγράμ-
ματος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 
πιθανότητα δυσλειτουργίας του δικτύου και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών.

2. Ο πάροχος υποχρεούται να πραγματοποι-
εί τις εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης ή 
άλλες τεχνικές επεμβάσεις στο δίκτυο και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς να διακόπτε-
ται η λειτουργία τους. Όπου αυτό δεν είναι τε-
χνικά εφικτό, ο πάροχος επιλέγει οι εργασίες 
αυτές να πραγματοποιούνται σε ώρες χαμη-
λής κίνησης.

3. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει διαδικασία 
διαχείρισης αλλαγών, στην οποία περιγρά-
φονται όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για 
κάθε αλλαγή στο υλικό ή λογισμικό των ΣΔΥ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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4. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι υπάρχουν ανά 
πάσα στιγμή διαθέσιμα αντίγραφα ασφαλεί-
ας της πλέον πρόσφατης διαμόρφωσης του 
εξοπλισμού του, τα οποία είναι απαραίτητα 
για την αποκατάσταση του δικτύου του και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα αντίγραφα 
ασφαλείας φυλάσσονται σε προστατευμένο 
χώρο. 

Άρθρο 16
Καταγραφή Ενεργειών 

1. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι, κατ’ ελάχι-
στο, καταγράφονται οι ακόλουθες ενέργειες 
(Event Logging): 

α) οι προσβάσεις (επιτυχείς και ανεπιτυχείς 
προσπάθειες) στα ΣΔΥ, καθώς και στους χώ-
ρους και τις εγκαταστάσεις αυτών, 

β) οι ενέργειες των χρηστών κατά την χρή-
ση των ΣΔΥ,

γ) οι μεταβολές στη διαμόρφωση των ΣΔΥ, 

δ) η αποσύνδεση/διακοπή της δικτυακής 
σύνδεσης ενός ΣΔΥ, η ανίχνευση σύνδεσης συ-
στήματος που φέρει δικτυακή διεύθυνση που 
ήδη χρησιμοποιείται από άλλο ΣΔΥ και η επα-
νεκκίνηση ή βίαιη διακοπή λειτουργίας ΣΔΥ.

2. Ο πάροχος διατηρεί καταγεγραμμένη: 
α) την αρχιτεκτονική και τις επιμέρους μεθό-
δους δημιουργίας, συλλογής, αποθήκευσης 
και διαχείρισης των αρχείων καταγραφής, 
β) την περιγραφή του περιεχομένου αυτών 
και γ) τα μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραι-

ότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθε-
σιμότητας αυτών.

3. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι οι απαιτούμε-
νες καταγραφές είναι πλήρεις και συνεχείς.

4. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι οι καταγεγραμ-
μένες πληροφορίες προστατεύονται από 
οποιαδήποτε αλλοίωση και μη εξουσιοδοτη-
μένη πρόσβαση.

Άρθρο 17
Διαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας 

1. Ο πάροχος οφείλει να εφαρμόζει διαδι-
κασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας, 
η οποία θα ενεργοποιείται αμελλητί σε κάθε 
περίπτωση περιστατικού ασφάλειας.

2. Η διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών 
Ασφάλειας προβλέπει τις ακόλουθες ενέργει-
ες: α) την καταγραφή στοιχείων για κάθε πε-
ριστατικό ασφάλειας, β) τη διερεύνηση των 
αιτιών και τον προσδιορισμό των τεχνικών 
ή/και οργανωτικών αδυναμιών στις οποί-
ες ενδεχομένως οφείλεται το περιστατικό 
ασφάλειας, γ) την υλοποίηση των ενεργειών 
αποκατάστασης με συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα και δ) την ενημέρωση του Υπεύθυ-
νου Ασφάλειας και Ακεραιότητας Δικτύου 
και Υπηρεσιών, των αρμοδίων στελεχών του 
παρόχου και των αρμοδίων Αρχών.

3. Ο πάροχος οφείλει να διατηρεί όλα τα έγγρα-
φα που σχετίζονται με τα περιστατικά ασφάλει-
ας, από τα οποία θα τεκμηριώνεται η εκτέλεση 
των αντίστοιχων προβλεπόμενων ενεργειών.
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Άρθρο 18
Εσωτερικός Έλεγχος για την Ασφάλεια 

και την Ακεραιότητα των Δικτύων και Υπηρεσιών

1. Ο πάροχος οφείλει να διαθέτει και να 
εφαρμόζει διαδικασία εσωτερικού ελέγχου 
εφαρμογής των Μέτρων για την Ασφάλεια 
και την Ακεραιότητα των Δικτύων και Υπηρε-
σιών, στην οποία περιγράφονται τα ακόλου-
θα στάδια:

α) προετοιμασία του ελέγχου (καθορι-
σμός ΣΔΥ/εγκαταστάσεων/επιμέρους πολι-
τικών που θα ελεγχθούν, χρονοδιάγραμμα, 
κλπ),

β) διεξαγωγή του ελέγχου,

γ) αποτελέσματα του ελέγχου (τυχόν ευ-
ρήματα, επιγενόμενες ενέργειες κλπ).

2. Για κάθε εσωτερικό έλεγχο, ο πάροχος 
οφείλει να διατηρεί σε αρχείο την τεκμηρίω-
ση κάθε σταδίου του ελέγχου. Ο εσωτερικός 
έλεγχος είναι δυνατόν να πραγματοποιείται 
από εξωτερικό φορέα ή από εξουσιοδοτημέ-
νους προς τούτο εργαζόμενους του παρόχου.

Άρθρο 19
Έλεγχος

Οι πάροχοι υποβάλλονται σε έλεγχο ασφά-
λειας, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, 

που διενεργείται από την Αρχή Διασφάλισης 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του 
Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012). Κατά τη διενέρ-
γεια του ελέγχου της, η ΑΔΑΕ έχει την εξουσία 
και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το 
Ν. 3115/2003 (Α΄ 47), το Ν. 703/1977 (Α΄ 278) 
και το Ν. 3674/2008 (Α΄ 136), όπως ισχύουν. 

Άρθρο 20
Τελικές Διατάξεις

Οι όροι του παρόντος Κανονισμού είναι 
υποχρεωτικοί για τον πάροχο και, σε περί-
πτωση που απαιτηθεί η κατάρτιση εκ μέρους 
του παρόχου πολιτικής ασφάλειας, περιλαμ-
βάνονται στους όρους αυτής. 

Άρθρο 21
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει 
6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2013

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



104

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 

της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών ως προς τις υποχρεώσεις των 

παροχών για την προστασία και ασφάλεια 

των διατηρούμενων δεδομένων 

επικοινωνίας

(Αριθμ. 1/2013)

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ) και

Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του 
Ν.  3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που 
παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία 
σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο 
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συ-
στημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγρα-
φή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και 
συναφείς διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 22), όπως ισχύει,

2. Τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων 
φορέων, όπως διατυπώθηκαν στο πλαί-
σιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, 

η οποία έλαβε χώρα κατά το διάστημα από 
18.10.2013 έως 11.11.2013,

3. Το Πρακτικό της συνεδρίασης της Ολο-
μέλειας της ΑΔΑΕ της 11.12.2013,

4. Το Πρακτικό της συνεδρίασης της Ολο-
μέλειας της ΑΠΔΠΧ της 18.12.2013,

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα-
ρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για το τρέ-
χον και τα επόμενα οικονομικά έτη εις βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

Την έκδοση της παρούσας Κοινής Πρά-
ξης, οι διατάξεις της οποίας έχουν ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα πράξη ορίζονται τα μέτρα 
για την προστασία και ασφάλεια των δεδομέ-
νων που οφείλουν να λαμβάνουν οι πάροχοι 
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών ή δημόσιου δικτύου επι-
κοινωνιών (εφεξής «πάροχοι») σύμφωνα με 
τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 
του Ν. 3917/2011, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης 
εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 του 
Ν. 3917/2011, επιπλέον δε νοούνται ως: 
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α) «Σύστημα Διατήρησης Δεδομένων 
(ΣΔΙΔΕ)»: η αποτελούμενη από υλικό και λογι-
σμικό εξοπλισμό υποδομή του παρόχου που 
χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των δεδο-
μένων του άρθρου 5 του Ν. 3917/2011.

β) «Τόπος εγκατάστασης ΣΔΙΔΕ»: ο χώρος 
στον οποίο είναι εγκατεστημένο το σύστημα 
ΣΔΙΔΕ ή μέρος αυτού.

γ) «Περιστατικό παραβίασης ασφάλειας»: 
η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί ή 
δύναται να οδηγήσει σε τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσι-
οδοτημένη διάδοση ή προσπέλαση των δε-
δομένων του άρθρου 5 του Ν. 3917/2011. 

δ) «Ομάδα του ΣΔΙΔΕ»: το προσωπικό του 
παρόχου, στο οποίο έχει ανατεθεί η λειτουρ-
γία και διαχείριση του ΣΔΙΔΕ. 

Άρθρο 3
Ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας

1. Το ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας, 
όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 
7 του Ν. 3917/2011, αποτελείται από ειδική 
πολιτική και μέτρα ασφάλειας και διασφα-
λίζει την τήρηση των αρχών ασφάλειας της 
παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

2. Ο πάροχος καταρτίζει το ειδικό σχέδιο πο-
λιτικής ασφάλειας και μεριμνά για την εφαρ-
μογή του καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 
του ΣΔΙΔΕ. 

3. Το ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας κα-
ταρτίζεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και 

αναθεωρείται με βάση τουλάχιστον τον 
προσδιορισμό και την αποτίμηση των κιν-
δύνων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
μέτρων ασφάλειας και τον έλεγχο εφαρμογής 
τους. 

Άρθρο 4
Διαχωρισμός των δεδομένων

Χωρίς να απαιτείται η υλική υποδομή του 
ΣΔΙΔΕ να είναι φυσικά διαχωρισμένη από τα 
υπόλοιπα συστήματα του παρόχου, και με 
την επιφύλαξη του άρθρου 6 της παρούσας 
πράξης, ο πάροχος εφαρμόζει σε σχέση με 
όλες τις λειτουργίες του ΣΔΙΔΕ λογικό διαχω-
ρισμό επί των δεδομένων του άρθρου 5 του 
Ν. 3917/2011 ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά 
χρησιμοποιούνται μόνον για το σκοπό του 
νόμου αυτού. Λογικός διαχωρισμός υπάρ-
χει όταν το λογισμικό, όλων των επιπέδων, 
που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δε-
δομένα του ΣΔΙΔΕ είναι διακριτό και λογικά 
απομονωμένο από το λογισμικό που χρησι-
μοποιείται για πρόσβαση σε δεδομένα που 
τηρούνται για άλλους σκοπούς. 

Άρθρο 5
Μέτρα σε σχέση με το προσωπικό

5.1. Υπεύθυνος ασφάλειας των δεδομένων 
του ΣΔΙΔΕ

1. Ο πάροχος οφείλει να ορίσει εγγράφως 
υπεύθυνο ασφάλειας των δεδομένων του 
ΣΔΙΔΕ, στον οποίο ανατίθεται η εποπτεία του 
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ειδικού σχεδίου πολιτικής ασφάλειας. Προς 
τούτο ο υπεύθυνος ασφάλειας έχει πρόσβαση 
σε κάθε στοιχείο του ΣΔΙΔΕ που είναι αναγκαίο 
για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα στοι-
χεία του υπευθύνου ασφάλειας των δεδομένων 
του ΣΔΙΔΕ γνωστοποιούνται αμελλητί στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και την Αρχή Διασφάλι-
σης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). 

2. Ο υπεύθυνος ασφάλειας των δεδομένων 
του ΣΔΙΔΕ πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα 
επαγγελματικά προσόντα για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του, ιδίως αποδεδειγμένες 
γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την ασφά-
λεια συστημάτων πληροφορικής.

5.2. Ρόλοι και δικαιώματα πρόσβασης στα 
δεδομένα του ΣΔΙΔΕ 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της πα-
ρούσας πράξης ο πάροχος διασφαλίζει ότι 
πρόσβαση στα δεδομένα του ΣΔΙΔΕ έχουν 
αποκλειστικά και μόνον ο υπεύθυνος ασφά-
λειας και τα μέλη της ομάδας του ΣΔΙΔΕ. 

2. Ο αριθμός των μελών της ομάδας του 
ΣΔΙΔΕ είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος, προ-
κειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή και απρό-
σκοπτη λειτουργία του ΣΔΙΔΕ.

3. Ο πάροχος προβλέπει τους εξής διακρι-
τούς ρόλους για τα μέλη της ομάδας ΣΔΙΔΕ:

(α) «Διαχειριστής ΣΔΙΔΕ»: πρόσωπο, αρ-
μόδιο για τη διαμόρφωση, συντήρηση και 
υποστήριξη του ΣΔΙΔΕ και την υλοποίηση 
των μέτρων ασφάλειας αυτού. 

(β) «Χειριστής ΣΔΙΔΕ»: πρόσωπο, αρμόδιο 
για τη χρήση των δεδομένων του ΣΔΙΔΕ σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3917/2011. 

(γ) «Διαχειριστής αρχείων καταγραφής 
ΣΔΙΔΕ»: πρόσωπο, αρμόδιο για τη διαμόρφω-
ση, συντήρηση και υποστήριξη του εξυπηρε-
τητή ηλεκτρονικής καταγραφής συμβάντων 
και των μέτρων ασφάλειας αυτού. Ο ρόλος 
του διαχειριστή αρχείων καταγραφής ΣΔΙΔΕ 
είναι ασυμβίβαστος με άλλους ρόλους.

4. Τα μέλη της ομάδας του ΣΔΙΔΕ έχουν πρό-
σβαση μόνον στα υποσυστήματα και δεδο-
μένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 
ενεργειών σύμφωνα με το ρόλο τους. 

5.3. Καθήκον εχεμύθειας και κατάρτιση του 
προσωπικού

1. Ο πάροχος διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος 
ασφάλειας των δεδομένων του ΣΔΙΔΕ και τα 
μέλη της ομάδας του ΣΔΙΔΕ:

(α) συνδέονται με σχέση εργασίας με τον 
πάροχο, 

(β) ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει έγ-
γραφης ανάθεσης,

(γ) τηρούν ως εμπιστευτική κάθε πληρο-
φορία σχετικά με τη λειτουργία του ΣΔΙΔΕ, 
καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή στοι-
χείο υποπίπτει στην αντίληψή τους ή την κα-
τοχή τους, ως αποτέλεσμα του ρόλου τους,

(δ) είναι κατάλληλα και επαρκώς εκπαιδευ-
μένοι σε σχέση με τις απαιτήσεις του ρόλου 
τους, και γνωρίζουν τις διαδικασίες και τα μέ-
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τρα ασφάλειας που εφαρμόζει ο πάροχος για 
την τήρηση των δεδομένων,

(ε) είναι ενημερωμένοι ως προς τις νομικές, 
τεχνικές και άλλες υποχρεώσεις που απορρέ-
ουν από το ρόλο τους.

Άρθρο 6
Μέτρα φυσικής ασφάλειας

1. Ο πάροχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης φυ-
σικής πρόσβασης στους τόπους εγκατάστα-
σης του ΣΔΙΔΕ. Ειδικότερα:

(α) Οι τόποι εγκατάστασης του ΣΔΙΔΕ εί-
ναι καταγεγραμμένοι και περιορίζονται στον 
ελάχιστο δυνατό αριθμό.

(β) Οι τόποι εγκατάστασης του ΣΔΙΔΕ 
προστατεύονται με σύστημα ελεγχόμενης 
πρόσβασης, πόρτα ασφαλείας και σύστημα 
άμεσης ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης (όπως σύστημα ανίχνευσης κίνη-
σης και συναγερμού). 

(γ) Ο πάροχος τηρεί για τα δύο προηγού-
μενα έτη τα στοιχεία των προσώπων που 
έχουν δικαίωμα φυσικής πρόσβασης στους 
τόπους εγκατάστασης του ΣΔΙΔΕ, καθώς και 
περιγραφή του είδους του δικαιώματος πρό-
σβασης εκάστου εξ αυτών.

2. Η πρόσβαση στο υλικό του ΣΔΙΔΕ επιτρέ-
πεται μόνον στον υπεύθυνο ασφάλειας και 
στα αρμόδια μέλη της ομάδας ΣΔΙΔΕ. Κατ’ 
εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόσβαση σε τρίτα 
πρόσωπα για την εκτέλεση εργασιών συ-

ντήρησης και υποστήριξης σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας 
πράξης. 

3. Οι τόποι εγκατάστασης του ΣΔΙΔΕ διαθέ-
τουν ενσωματωμένα συστήματα κλιματι-
σμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας, ανι-
χνευτών υγρασίας και πλημμύρας.

Άρθρο 7
Μέτρα λογικής ασφάλειας 

7.1. Αναγνώριση και αυθεντικοποίηση

1. Ο πάροχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για την αναγνώριση και την αυθεντικοποίη-
ση του υπευθύνου ασφάλειας των δεδομέ-
νων και των μελών της ομάδας του ΣΔΙΔΕ, 
ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη 
λογική πρόσβαση στα τηρούμενα δεδομένα. 
Ειδικότερα:

(α) Η πρόσβαση πραγματοποιείται με 
χρήση αντίστοιχου λογαριασμού, ήτοι, ζεύ-
γους ονόματος χρήστη και κωδικού πρό-
σβασης. Οι λογαριασμοί των χρηστών δημι-
ουργούνται βάσει συγκεκριμένων κανόνων 
που περιλαμβάνουν τουλάχιστον την πολυ-
πλοκότητα των κωδικών πρόσβασης (ελά-
χιστο μήκος και επιτρεπτούς χαρακτήρες), 
την ιστορικότητά τους και την συχνότητα 
αλλαγής τους. Οι χρήστες φροντίζουν για 
την ορθή χρήση των λογαριασμών που τους 
έχουν αποδοθεί. Ο λογαριασμός κάθε χρή-
στη προορίζεται για αποκλειστική χρήση 
από τον ίδιον. 
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(β) Ο πάροχος διατηρεί για τη χρονική 
περίοδο των δύο (2) προηγούμενων ετών. 
ενημερωμένο αρχείο, στο οποίο περιέχονται 
τουλάχιστον, τα ονόματα χρήστη, η ταυτότη-
τα χρηστών και οι σχετικές ημερομηνίες δη-
μιουργίας και κατάργησης των λογαριασμών 
πρόσβασης στο ΣΔΙΔΕ. 

(γ) Ο πάροχος ορίζει το μέγιστο αριθμό 
ανεπιτυχών προσπαθειών λογικής πρόσβα-
σης στο ΣΔΙΔΕ, πέραν του οποίου εκκινείται 
η διαδικασία χειρισμού περιστατικών παρα-
βίασης δεδομένων του ΣΔΙΔΕ, σύμφωνα με 
το άρθρο 13 της παρούσας πράξης.

2. Η λογική πρόσβαση στο ΣΔΙΔΕ για κάθε 
λειτουργία, ήτοι χρήση, διαχείριση και έλεγχο, 
πραγματοποιείται από προκαθορισμένους και 
καταγεγραμμένους τερματικούς σταθμούς. 

7.2. Δικτυακή Πρόσβαση

1. Η λογική πρόσβαση στο ΣΔΙΔΕ πραγματο-
ποιείται αποκλειστικά μέσω έμπιστου δικτύ-
ου του παρόχου για το οποίο χρησιμοποιείται 
κρυπτογράφηση με ασφαλές μήκος κλειδιού 
βάσει διεθνώς αποδεκτών προτύπων.

2. Το μέλος της ομάδας του ΣΔΙΔΕ που απο-
κτά λογική πρόσβαση στο έμπιστο δίκτυο 
του παρόχου, διακόπτει κάθε σύνδεση στο 
σύστημα ΣΔΙΔΕ προ της απομάκρυνσής του 
από τον χρησιμοποιούμενο τερματικό εξο-
πλισμό. Οι συνδέσεις στο ΣΔΙΔΕ διακόπτο-
νται αυτόματα σε περίπτωση που μείνουν 
ανενεργές για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

3. Η λογική πρόσβαση στο ΣΔΙΔΕ πρέπει να 
πραγματοποιείται μέσω προκαθορισμένου 
τερματικού εξοπλισμού, χωρίς να είναι δυνα-
τή η πρόσβαση στο ΣΔΙΔΕ μέσω άλλων συ-
στημάτων του παρόχου. Επίσης, δεν επιτρέ-
πεται η εξαγωγή δεδομένων από το σύστημα 
ΣΔΙΔΕ (όπως με χρήση αποσπώμενων μέσων 
ή μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου) για σκοπούς διαφορετικούς από 
αυτούς του Α΄ Κεφαλαίου του Ν. 3917/2011, 
με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρ-
θρο 9 της παρούσας πράξης.

Άρθρο 8
Κρυπτογράφηση δεδομένων

Τα τηρούμενα δεδομένα προστατεύονται με τη 
χρήση κατάλληλων κρυπτογραφικών μηχανι-
σμών, βάσει διεθνώς αποδεκτών προτύπων. Το 
μήκος του σχετικού κλειδιού κρυπτογράφησης 
παρέχει προστασία και ασφάλεια από επιθέσεις 
και απειλές. Η διαχείριση των κλειδιών κρυ-
πτογράφησης πραγματοποιείται με ασφάλεια 
εντός των εγκαταστάσεων του παρόχου. Κάθε 
κλειδί κρυπτογράφησης χρησιμοποιείται για 
ορισμένο χρονικό διάστημα και τηρείται όσο 
απαιτείται για τη διαχείριση των δεδομένων.

Άρθρο 9
Αντίγραφα ασφαλείας

1. Ο πάροχος διαθέτει συγκεκριμένη πολιτική 
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, η οποία 
περιλαμβάνει το χρόνο δημιουργίας των 
αντιγράφων, μέτρα για την ασφαλή αποθή-
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κευσή τους καθώς και μέτρα για τον έλεγχο 
της ορθής εξαγωγής τους (περιοδικός έλεγ-
χος ακεραιότητας/αξιοπιστίας των αντιγρά-
φων). Τα αντίγραφα ασφαλείας περιέχουν τις 
μεταβολές στις οποίες υπόκεινται τα δεδομέ-
να ή/και αυτούσια τα δεδομένα. 

2. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται 
σε ασφαλή τόπο, σε διαφορετική τοποθεσία 
από τον τόπο δημιουργίας τους και φέρουν 
κατάλληλη περιγραφή, η οποία, ενδεικτικά, 
περιλαμβάνει την ημερομηνία λήψης του 
αντιγράφου, την προέλευσή του (εφαρμο-
γή, λειτουργικό σύστημα, δεδομένα δικτύου 
κλπ), το είδος (διαφορικό, αυξητικό ή πλή-
ρες), το χρόνο αναφοράς του αντιγράφου 
(ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο, ετήσιο) και 
αρίθμηση των τυχόν επιμέρους τμημάτων.

Άρθρο 10
Καταστροφή των δεδομένων

1. Ο πάροχος καταστρέφει με ασφαλή τρόπο 
τα τηρούμενα δεδομένα μετά το πέρας του 
προβλεπόμενου χρόνου τήρησης σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του Ν. 3917/2011. Ως ασφαλής 
τρόπος καταστροφής των δεδομένων θεωρεί-
ται κάθε σύνολο αυτοματοποιημένων ή μη δι-
αδικασιών και μέτρων που μετά από την ολο-
κλήρωση της εφαρμογής τους δεν επιτρέπει 
την αναγνώριση των υποκειμένων των δεδο-
μένων. Η καταστροφή των δεδομένων είναι μη 
αναστρέψιμη, δηλαδή δεν είναι δυνατή η ανά-
κτηση των δεδομένων με τεχνικά ή άλλα μέσα.

2. Ο πάροχος μεριμνά για το σχεδιασμό, την 
καταγραφή, την τήρηση και τον περιοδικό 
έλεγχο της εφαρμογής της διαδικασίας κατα-
στροφής των δεδομένων.

Άρθρο 11
Καταγραφή και παρακολούθηση συμβάντων

1. Ο πάροχος διατηρεί αναλυτικό σχέδιο αρ-
χείων καταγραφής, το οποίο περιλαμβάνει 
τουλάχιστον: α) την αρχιτεκτονική και τις 
επιμέρους μεθόδους δημιουργίας, συλλογής, 
αποθήκευσης και διαχείρισης των αρχείων 
καταγραφής, β) πλήρη περιγραφή του περιε-
χομένου τους και γ) τα μέτρα για τη διασφάλι-
ση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας 
και της διαθεσιμότητάς τους.

2. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι, κατ’ ελάχι-
στο, καταγράφονται τα ακόλουθα συμβάντα 
για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την 
πραγματοποίησή τους: 

α) Οι προσπάθειες φυσικής πρόσβασης 
(επιτυχείς και ανεπιτυχείς) στους τόπους 
εγκατάστασης του ΣΔΙΔΕ.

β) Οι προσπάθειες λογικής πρόσβασης 
(επιτυχείς και ανεπιτυχείς) στο ΣΔΙΔΕ.

γ) Οι ενέργειες/εντολές των χρηστών και 
διαχειριστών του ΣΔΙΔΕ.

δ) Οι μεταβολές στη διαμόρφωση του ΣΔΙΔΕ. 

ε) Τα γεγονότα που αφορούν στην ασφά-
λεια, και ιδίως όταν σχετίζονται με αλλαγές 
στην κατάσταση και στην λειτουργία του 
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ΣΔΙΔΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα 
παραδείγματα: αποσύνδεση/διακοπή της δι-
κτυακής σύνδεσης του ΣΔΙΔΕ, ανίχνευση σύν-
δεσης συστήματος με δικτυακή διεύθυνση 
του ΣΔΙΔΕ, μη προγραμματισμένη επανεκκί-
νηση ή βίαιη διακοπή λειτουργίας του ΣΔΙΔΕ. 
3. Τα συμβάντα της περίπτωσης α της προη-
γούμενης παραγράφου τηρούνται εγγράφως 
ή ηλεκτρονικά. Τα συμβάντα των περιπτώ-
σεων β έως και ε της προηγούμενης παρα-
γράφου τηρούνται ηλεκτρονικά σε ειδικό 
εξυπηρετητή καταγραφής συμβάντων (log 
server), διαφορετικό από τους εξυπηρετητές 
από τους οποίους προέρχονται τα συμβάντα. 
Ο εξυπηρετητής χρησιμοποιείται από τον 
πάροχο αποκλειστικά για την τήρηση και δι-
αχείριση αρχείων καταγραφής από το ΣΔΙΔΕ 
ή/και από άλλα συστήματα του παρόχου.
4. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι οι καταγραφές 
είναι πλήρεις, συνεχείς και προστατεύονται 
από οποιαδήποτε αλλοίωση και μη εξουσι-
οδοτημένη πρόσβαση. Οι εγγραφές για τα 
συμβάντα της περίπτωσης γ της παραγρά-
φου 2 του παρόντος άρθρου κρυπτογραφού-
νται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 
της παρούσας πράξης. 
5. Σε περίπτωση αποτυχίας καταγραφής συμ-
βάντων ή δυσλειτουργίας του εξυπηρετητή 
καταγραφής συμβάντων, ενεργοποιείται μη-
χανισμός άμεσης ειδοποίησης του υπευθύ-
νου ασφάλειας των δεδομένων του ΣΔΙΔΕ και 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
13 της παρούσας πράξης μέτρα.

6. Ο πάροχος εφαρμόζει συστήματα παρα-
κολούθησης και ενημέρωσης για συμβά-
ντα, τα οποία είναι πιθανόν να οδηγήσουν 
στην εκδήλωση περιστατικού παραβίασης 
ασφάλειας. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, 
αναφέρονται οι επανειλημμένες ανεπιτυχείς 
προσπάθειες πρόσβασης, οι αλλαγές στη δι-
αμόρφωση του ΣΔΙΔΕ, οι αλλαγές στην κατά-
σταση και τη λειτουργία του ΣΔΙΔΕ, όπως η 
επανεκκίνηση ή η βίαιη διακοπή λειτουργίας 
του ΣΔΙΔΕ.

Άρθρο 12
Ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη του ΣΔΙΔΕ

1. Οι εργασίες ανάπτυξης, συντήρησης και 
υποστήριξης του ΣΔΙΔΕ πραγματοποιούνται 
από μέλη της ομάδας του ΣΔΙΔΕ. Κατ’ εξαίρε-
ση οι παραπάνω εργασίες δύνανται να πραγ-
ματοποιούνται και από τρίτα πρόσωπα, υπό 
την επίβλεψη μέλους της ομάδας του ΣΔΙΔΕ 
και ύστερα από ειδική έγγραφη εξουσιοδό-
τηση (άδεια πρόσβασης) του υπευθύνου 
ασφάλειας των δεδομένων του ΣΔΙΔΕ. Στην 
άδεια πρόσβασης καταγράφονται: α) ο σκο-
πός για τον οποίο παρέχεται πρόσβαση, β) το 
ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του προσώ-
που στο οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση, γ) 
το χρονικό διάστημα για το οποίο επιτρέπε-
ται η πρόσβαση και δ) το επιβλέπον μέλος 
της ομάδας ΣΔΙΔΕ. Ο υπεύθυνος ασφάλειας 
τηρεί μητρώο με τα στοιχεία των ανωτέρω 
αδειών. 
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2. Ο πάροχος τηρεί αρχείο, στο οποίο κα-
ταγράφεται ο εξοπλισμός του ΣΔΙΔΕ (υλι-
κό, λογισμικό και τρέχουσα έκδοση αυτών), 
όλες οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα στον 
εξοπλισμό αυτό βάσει της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, οι αιτίες μεταβολής, 
τα πρόσωπα που τις πραγματοποιούν και οι 
εξουσιοδοτήσεις της παραγράφου 1. Σχετικά 
με το αρχείο αυτό ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 της πα-
ρούσας πράξης. 

3. Ο πάροχος οφείλει να ελέγχει την αυθεντι-
κότητα και ακεραιότητα του λογισμικού του 
ΣΔΙΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων 
αναβάθμισης και διορθώσεων του κώδικα. 

4. Κατά τη διαδικασία απεγκατάστασης ή 
απενεργοποίησης εξοπλισμού (υλικού ή λο-
γισμικού) του ΣΔΙΔΕ, ο πάροχος οφείλει να 
αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβα-
ση στα δεδομένα που έχουν εγγραφεί στον 
εν λόγω εξοπλισμό και, εφόσον απαιτείται, 
να προβαίνει στην ασφαλή καταστροφή του 
εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 10 της παρούσας πράξης.

5. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται 
ανάπτυξη λογισμικού, αυτό γίνεται σε περι-
βάλλον δοκιμών, το οποίο είναι απομονω-
μένο από το σύστημα ΣΔΙΔΕ. Τόσο κατά την 
ανάπτυξη του λογισμικού όσο και κατά την 
δοκιμή του τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα 
είναι μη πραγματικά (dummy data). 

Άρθρο 13
Διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφάλειας

1. Ο πάροχος αναπτύσσει και εφαρμόζει ει-
δική διαδικασία για τη διαχείριση των περι-
στατικών παραβίασης ασφάλειας. Η διαδικα-
σία ορίζει κατ’ ελάχιστο την καταγραφή των 
περιστατικών, τα μέτρα για την αντιμετώπισή 
τους και την επικαιροποίηση ή/και την απα-
ραίτητη προσαρμογή της διαδικασίας χειρι-
σμού περιστατικών παραβίασης ασφάλειας. 

2. Η διαχείριση των περιστατικών γίνεται από 
τον υπεύθυνο ασφάλειας των δεδομένων του 
ΣΔΙΔΕ και τα μέλη της ομάδας ΣΔΙΔΕ.

3. Ο πάροχος τηρεί αρχείο με τα περιστατι-
κά παραβίασης ασφάλειας για πέντε έτη από 
την καταγραφή του περιστατικού, εκτός και 
εάν σε σχέση με το περιστατικό οι αρμόδιες 
αρχές διενεργούν έρευνα ή το θιγόμενο πρό-
σωπο έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα των 
ενεργειών του παρόχου. Σε αυτήν την περί-
πτωση τα στοιχεία διαγράφονται μετά την 
αμετάκλητη επίλυση της υπόθεσης.

Άρθρο 14
Σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφές

Ο πάροχος οφείλει να εκπονήσει σχέδιο ανά-
καμψης από καταστροφές. Το σχέδιο περι-
γράφει τις βασικές διαδικασίες που ακολου-
θούνται για την προστασία των δεδομένων 
του ΣΔΙΔΕ σε περιπτώσεις έκτακτων περι-
στατικών. Ειδικότερα, το σχέδιο ορίζει του-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
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λάχιστον τις συνθήκες ενεργοποίησής του, 
τους σχετικούς ρόλους και αρμοδιότητες του 
προσωπικού, καθώς και τους τρόπους αντι-
μετώπισης των περιστατικών. Περιλαμβάνει 
επίσης τη σχεδίαση δοκιμών και την περιοδι-
κή εκτέλεσή τους. Το σχέδιο πρέπει να ανα-
θεωρείται μετά από κάθε σημαντική αλλαγή 
στο ΣΔΙΔΕ αλλά και σε τακτική βάση.

Άρθρο 15
Εσωτερικός έλεγχος

Ο πάροχος προβαίνει σε εσωτερικούς ελέγ-
χους για την τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας πράξης. Ο εσωτερικός έλεγχος 
πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστον κάθε τετρά-
μηνο για τις προσβάσεις στα διατηρούμενα 
δεδομένα και κατά τα λοιπά ετησίως. Τα απο-
τελέσματα του ελέγχου καταγράφονται. 

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά την πά-
ροδο εξαμήνου από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

Πέτρος Χριστόφορος

Ανδρέας Λαμπρινόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Έντυπο κοινοποίησης περιστατικού 

παραβίασης προσωπικών δεδομένων 

σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 

(611/2013) για την κοινοποίηση 

παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων 

βάσει της οδηγίας 2002/58/ΕΚ)

Κοινοποίηση περιστατικού παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων
Φόρμα κοινοποίησης παραβιάσεων προσω-
πικών δεδομένων από τους παρόχους υπη-
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
ΑΔΑΕ, με βάση τον Κανονισμό 611/2013 της 
ΕΕ σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την 
κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δε-
δομένων βάσει της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Γενικά στοιχεία περιστατικού παραβίασης 

προσωπικών δεδομένων- Τμήμα Ι

1. Ονομασία του παρόχου 

2. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του 
υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ή άλλου 
αρμόδιου επικοινωνίας από τον οποίο μπο-
ρούν να ληφθούν περισσότερες πληροφο-
ρίες. 

Όνομα: 
Επίθετο: 
Email: 
Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: 
Ιδιότητα, Επάγγελμα: 
ΑΔΤ: 

3. Πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη κοινοποίηση. 
4. Ημερομηνία και ώρα του περιστατικού και 
της ανίχνευσης του περιστατικού 

Ημερομηνία του περιστατικού: 
Ώρα του περιστατικού: 
Ημερομηνία ανίχνευσης: 
Ώρα ανίχνευσης: 

5. Περιστάσεις της παραβίασης προσωπικών 
δεδομένων (π.χ. απώλεια, κλοπή, αντιγραφή) 
6. Χαρακτήρας και περιεχόμενο των σχετι-
κών προσωπικών δεδομένων 
7. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ελήφθη-
σαν (ή που θα ληφθούν) από τον πάροχο όσο 
αφορά τα θιγόμενα προσωπικά δεδομένα 
8. Σχετική χρήση άλλου παρόχου (όπου ισχύει) 
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την 

παραβίαση προσωπικών δεδομένων - 

Τμήμα ΙΙ

9. Περίληψη του συμβάντος που προκάλεσε 
την παραβίαση προσωπικών δεδομένων (συ-
μπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής θέσης 
της παραβίασης και των εμπλεκόμενων μέ-
σων αποθήκευσης): 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ
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10. Αριθμός θιγόμενων συνδρομητών ή ατό-
μων: 

11. Δυνητικές συνέπειες και δυνητικά δυσμε-
νείς επιπτώσεις σε συνδρομητές ή άτομα: 

12. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έλαβε 
ο πάροχος για την άμβλυνση δυνητικά δυ-
σμενών επιπτώσεων: 

Πιθανή πρόσθετη κοινοποίηση σε συν-

δρομητές ή άτομα

13. Περιεχόμενο της κοινοποίησης: 

14. Μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιήθη-
καν: 

15. Αριθμός συνδρομητών ή ατόμων που 
έχουν ενημερωθεί: 

Πιθανά διασυνοριακά θέματα

16. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων που 
αφορά συνδρομητές ή άτομα σε άλλα κράτη 
μέλη: 

17. Κοινοποίηση σε άλλες αρμόδιες εθνικές 
αρχές: 
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ΑΔΑΕ

Αρχή Διασφάλισης του 
Απορρήτου 
των Επικοινωνιών

ΑΠΔΠΧ

Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικoύ 
Χαρακτήρα 

ΑΕ Ανώνυμη Εταιρεία

ΑΕΒΕ
Ανώνυμη Εμπορική και 
Βιομηχανική Εταιρεία

ΑΕΙ
Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα

ΔΑΕΕΒ 
Διεύθυνσης Αντιμετώπισης 
Ειδικών Εγκλημάτων Βίας 

ΔΕ
Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΤΤ

Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων

ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΕΚΔΔΑ

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης

ΕΛ.ΑΣ Ελληνική Αστυνομία

ΕΜΠ
Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο

ΕΣΑΕ

Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας 
των Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών

ΕΣΠΑ 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς

ΕΥΠ
Εθνική Υπηρεσία 
Πληροφοριών

ΙΝΕΠ Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

Ν. Νόμος

ΝΠΔΔ
Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου

ΝΠΙΔ
Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου

ΟΠΣ
Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα

ΟΤΑ 
Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

ΟΤΕ
Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
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ΠΔΑΤΥ 

Πολιτική Διασφάλισης 
του Απορρήτου των 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

ΠΕ 
Πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση 

ΣΔΙΔΕ
Σύστημα Διατήρησης 
Δεδομένων

ΣΔΥ 
Συστήματα Δικτύου 
και Υπηρεσιών 

ΤΕ Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις

ΤΕ Τεχνολογική εκπαίδευση 

ΤΕΙ 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα

ΥΕ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 

Υποδιεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος

ΥΟΔΔ

Τεύχος Υπαλλήλων 
Ειδικών Θέσεων 
και Οργάνων Διοίκησης 
Δημόσιων Φορέων

ΦΕΚ
Φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως

ENISA

European Network and 
Information Security 
Agency

ETSI

European 
Telecommunication 
Standards Institute

FICORA
Finnish Communications 
Regulatory Authority

IEC 
Διεθνής Ηλεκτροτεχνική 
Επιτροπή 

IRG
Independent Regulators 
Group

ISO 
Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης 

ITU 
Διεθνής Ένωση 
Τηλεπικοινωνιών

ΝΑΤ 
Network Address 
Translation

NIS
Network and Information 
Security




