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Κοινοποίθςθ ςυμβάντων αςφάλειασ με ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ λειτουργία των 

δικτφων και υπθρεςιών από τουσ παρόχουσ δθμοςίων δικτφων θλεκτρονικών 

επικοινωνιών ι διακζςιμων ςτο κοινό υπθρεςιών θλεκτρονικών επικοινωνιών 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Πεδίο Εφαρμογισ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ απόφαςθσ αποτελεί θ ρφκμιςθ τθσ υποχρζωςθσ των παρόχων 

δθμόςιων δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι διακζςιμων ςτο κοινό θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν (ςτο εξισ: οι πάροχοι) να κοινοποιοφν ςτθν ΑΔΑΕ κάκε ςυμβάν αςφάλειασ που είχε 

ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ λειτουργία των δικτφων και υπθρεςιϊν για τουσ ςκοποφσ του άρκρου 

148 παρ. 2 του Ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2029/1024) - Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ 

(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 

184/2020), όπωσ ιςχφει.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Οριςμοί 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται 

παρακάτω: 

α) Συμβάν αςφάλειασ: ςυμβάν που ζχει πραγματικι αρνθτικι επίπτωςθ ςτθν αςφάλεια των 

δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι υπθρεςιϊν, με εξαίρεςθ τισ προγραμματιςμζνεσ 

εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ι αναβάκμιςθσ ςυςτθμάτων, οι οποίεσ επθρεάηουν τθ λειτουργία των 

δικτφων και υπθρεςιϊν, ςτον βακμό που αυτζσ υλοποιοφνται ςφμφωνα με 

προγραμματιςμζνο από τον πάροχο χρονοδιάγραμμα.  

β) Για τουσ υπόλοιπουσ όρουσ ιςχφουν οι οριςμοί που περιλαμβάνονται ςτο άρκρο 110 του Ν. 

4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184/2020), όπωσ ιςχφει. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

Yποχρεώςεισ των παρόχων 

1. Οι πάροχοι  κοινοποιοφν αμελλθτί ςτθν ΑΔΑΕ κάκε ςυμβάν αςφάλειασ που είχε ςθμαντικό 

αντίκτυπο ςτθ λειτουργία των δικτφων και υπθρεςιϊν και υπερβαίνει τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 4 τθσ παροφςασ ποςοτικά και ποιοτικά κριτιρια.  

2. Eντόσ…. θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ οι πάροχοι κοινοποιοφν ςτθν ΑΔΑΕ τα 

ςτοιχεία επικοινωνίασ  ςτελζχουσ τουσ, το οποίο κα είναι υπεφκυνο για τθν επικοινωνία με 

τθν ΑΔΑΕ για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. Κάκε αλλαγι ςτα ςτοιχεία του εν 

λόγω προςϊπου κοινοποιείται αμελλθτί ςτθν ΑΔΑΕ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Οριςμόσ παραμζτρων που κακορίηουν τθν υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ ςυμβάντοσ αςφάλειασ  

1. Κακοριςμόσ Ποςοτικών παραμζτρων 

1.1 υμβάντα αςφάλειασ που αφοροφν ςτθν ακεραιότθτα, ςτθ διακεςιμότθτα και ςτθν 

αυκεντικότθτα. 

Για τθν περίπτωςθ ςυμβάντων  αςφάλειασ που αφοροφν ςτθν ακεραιότθτα δικτφων, ςτθ 

διακεςιμότθτα και ςτθν αυκεντικότθτα, ο Πίνακασ 1 αποτυπϊνει το πλικοσ των χρθςτϊν που 

επθρεάηονται ςε ςυνάρτθςθ με τθ χρονικι διάρκεια εκδιλωςθσ του ςυμβάντοσ  αςφάλειασ, για 

τουσ ςκοποφσ του κακοριςμοφ τθσ υποχρζωςθσ κοινοποίθςθσ του ςυμβάντοσ.  

Ωσ χρονικι διάρκεια ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθ ςτιγμι που το ςυμβάν  αςφάλειασ 

ζλαβε χϊρα ι, ςτθν περίπτωςθ που αυτό δεν είναι γνωςτό, από τθ ςτιγμι που ο πάροχοσ εκτιμά 

ότι ξεκίνθςε ι αν αυτό δεν είναι εφικτό, από τθ ςτιγμι που αντιλιφκθκε το περιςτατικό 

αςφάλειασ, ζωσ τθν αποκατάςταςθ τθσ ακεραιότθτασ του δικτφου ι τθσ ςυνζχειασ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Πίνακας 1: Ποζοηικές παράμεηροι για ηον καθοριζμό σποτρέωζης κοινοποίηζης περιζηαηικών διαθεζιμόηηηας 

Χρονικι Διάρκεια 
1 – 2ώρεσ 2 – 4 ώρεσ 4-6 ώρεσ 6–8 ώρεσ > 8 ώρεσ 

Χριςτεσ Τπθρεςίασ 

(κινθτισ/ςτακερισ/πρόςβαςθσ 

ςτο internet) 

>350.000 >200.000 >100.000  >50.000 >30000 
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1.2 υμβάντα  αςφάλειασ που αφοροφν ςτο απόρρθτο. 

Για τθν περίπτωςθ των ςυμβάντων αςφάλειασ που αφοροφν ςτο απόρρθτο, ο παρόχοσ οφείλει να 

κοινοποιιςει το ςυμβάν αςφάλειασ ανεξάρτθτα από το πλικοσ των χρθςτϊν που επθρεάςτθκαν ι 

τθ χρονικι του διάρκεια. 

 

2. Κακοριςμόσ Ποιοτικών παραμζτρων 

Οι ποιοτικζσ παράμετροι που λαμβάνονται υπόψθ ςτο πλαίςιο τθσ υποχρζωςθσ κοινοποίθςθσ 

ςυμβάντων είναι οι ακόλουκεσ:  

i) Σθμαντικόσ αντίκτυποσ ςε ςυνάρτθςθ με το γεωγραφικό εφροσ του ςυμβάντοσ π.χ. 

διαςυνοριακό περιςτατικό, ι ευρείεσ απομακρυςμζνεσ/αγροτικζσ/νθςιωτικζσ 

γεωγραφικζσ περιοχζσ ι πρωτεφουςα/κρίςιμθ πλθγείςα περιοχι κ.λπ.  

ii)  Σθμαντικόσ αντίκτυποσ ςε ςυνάρτθςθ με τισ επιπτϊςεισ  ςτισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ 

δραςτθριότθτεσ ι ςτουσ χριςτεσ, π.χ. ζλλειψθ πρόςβαςθσ ςτο 112 ι/καιςε εκνικοφσ 

αρικμοφσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι δθμόςια ςυςτιματα προειδοποίθςθσ, υψθλό κόςτοσ, 

υψθλζσ υλικζσ ηθμιζσ, υψθλόσ κίνδυνοσ για τθ δθμόςια αςφάλεια, αντίκτυποσ ςτθ 

ςυνζχεια παροχισ βαςικϊν υπθρεςιϊν ι κρίςιμων τομζων/φορζων εκμετάλλευςθσ, 

αντίκτυποσ ςε ιδιαίτερα κρίςιμεσ θμζρεσ όπωσ θμζρεσ εκλογϊν ι δθμοψθφιςμάτων. 

iii) Σθμαντικόσ αντίκτυποσ λόγω διακινδφνευςθσ του απορριτου.  

3. Η ΑΔΑΕ με απόφαςι τθσ δφναται να τροποποιεί τα ανωτζρω όρια/ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ 

ζνα ςυμβάν κεωρείται ότι ζχει ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ λειτουργία των δικτφων και 

υπθρεςιϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Διαδικαςία κοινοποίθςθσ  

1. Για κάκε ςυμβάν αςφάλειασ οι πάροχοι υποβάλλουν ςτθν ΑΔΑΕ τθν  «Ζκκεςθ Αρχικισ  

Αναφοράσ Συμβάντοσ Αςφάλειασ», ςτθν οποία  καταγράφονται, κατ’ ελάχιςτον, τα ακόλουκα: 

i. εκτίμθςθ αναφορικά με το ποια δίκτυα ι υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ζχουν 

επθρεαςτεί ι/και πρόκειται να επθρεαςτοφν, ποια είναι θ γεωγραφικι περιοχι που 
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ζχει ι/και πρόκειται να επθρεαςτεί και το πλικοσ  των χρθςτϊν που ζχουν επθρεαςτεί 

ι/και πρόκειται να επθρεαςτοφν  

ii. εκτίμθςθ αν επθρεάηονται οι υπθρεςίεσ εκτάκτων αναγκϊν  

iii. εκτίμθςθ του προγραμματιςμοφ ανάκαμψθσ  

iv. ςφντομθ αναφορά των αιτιϊν οι οποίεσ προκάλεςαν το ςυμβάν  αςφάλειασ, και των 

ςτοιχείων του δικτφου, τα οποία ζχουν επθρεαςτεί 

2. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ και τθσ διερεφνθςθσ του ςυμβάντοσ, οι πάροχοι 

υποβάλλουν ςτθν ΑΔΑΕ τθν «Τελικι Ζκκεςθ Αναφοράσ Συμβάντοσ  Αςφάλειασ», ςτθν οποία 

καταγράφονται, κατ’ ελάχιςτον, τα ακόλουκα : 

i. Ημερομθνία και ϊρα εκδιλωςθσ του ςυμβάντοσ 

ii. Ημερομθνία και ϊρα που ζγινε αντιλθπτό το ςυμβάν 

iii. Κατθγορία Δικτφου (π.χ. Στακερό, Κινθτό, Δορυφορικό) και Υπθρεςιϊν που 

επθρεάςτθκαν [π.χ. Τθλεφωνία, Γραπτά μθνφματα (SMS), Πολυμεςικά μθνφματα 

(MMS), Περιιγθςθ ςτο Διαδίκτυο (Web Browsing)] 

iv. Αρικμόσ χρθςτϊν που επθρεάςτθκαν ανά υπθρεςία 

v. Χρονικι Διάρκεια ςυμβάντοσ 

vi. Γεωγραφικι Κάλυψθ (π.χ. διοικθτικι περιφζρεια, Νομόσ, Διμοσ) 

vii. Στοιχεία του Δικτφου που επθρεάςτθκαν: 

1. είδοσ, όνομα καταςκευαςτι, ςφντομθ περιγραφι τθσ βαςικισ του 

λειτουργίασ  

2. κατθγορία του κόμβου (π.χ. πρωτεφον PoP, δευτερεφον PoP, ΑΚ) 

3. κατθγορία του δικτφου ςτο οποίο ανικει (π.χ. επίπεδο πρόςβαςθσ, 

ςυγκζντρωςθσ, άκρου δικτφου, διανομισ, πυρινα) 

viii. Συνζπειεσ ςτισ Υπθρεςίεσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 

ix. Πρωτεφουςα Αιτία του ςυμβάντοσ  (π.χ. ανκρϊπινο λάκοσ, αςτοχία υλικοφ ι 

λογιςμικοφ, φυςικά φαινόμενα ι καταςτροφζσ, κακόβουλθ ενζργεια, ανεπάρκεια 

τρίτου μζρουσ ι εξωτερικοφ φορζα) 

x. Δευτερεφουςα Αιτία του ςυμβάντοσ  

xi. Εκτίμθςθ του προγραμματιςμοφ ανάκαμψθσ  

xii. Ενζργειεσ διαχείριςθσ και ανταπόκριςθσ ςτο ςυμβάν  

xiii. Συλλεχκζντα ςτοιχεία για τθ διερεφνθςθ του ςυμβάντοσ  

xiv. Διορκωτικά μζτρα και ςχετικό χρονοδιάγραμμα 
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3. Οι ωσ άνω  εκκζςεισ υποβάλλονται  ςτθν ΑΔΑΕ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ 

διεφκυνςθ info@adae.gr  και εντφπωσ μζςω ταχυδρομείου. 

4. H ΑΔΑΕ δφναται να ηθτεί ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ ςχετικά με τα 

ςυμβάντα  αςφάλειασ, πζραν των ςυμπεριλαμβανομζνων ςτισ εκκζςεισ των παραγράφων 1 

και 2 του παρόντοσ άρκρου. Για τον λόγο αυτόν,  οι πάροχοι  τθροφν όλεσ τισ διακζςιμεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςυμβάντα  αςφάλειασ για τα οποία ζχουν υποβάλει Ζκκεςθ 

Αναφοράσ Συμβάντοσ Αςφάλειασ, για διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τον χρόνο υποβολισ τθσ 

Τελικισ Ζκκεςθσ Αναφοράσ Συμβάντοσ Αςφάλειασ, με τθν επιφφλαξθ  τιρθςθσ τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τυχόν υποχρζωςθσ 

διατιρθςισ τουσ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα, εφόςον προβλζπεται από άλλεσ  

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Κυρώςεισ 

Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παραβάςεωσ των διατάξεων τθσ παροφςθσ απόφαςθσ, θ ΑΔΑΕ 

δφναται να επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ ςτο άρκρο 149 του Ν. 4727/2020, διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

ΑΡΘΡΟ 7 

 Ζναρξθ ιςχφοσ 

Η ιςχφσ τθσ παροφςασ αρχίηει  από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 


