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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 621 (1)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης για 

μόνιμους υπαλλήλους δημοσίου δικαίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙ−
ΚΑΙΑΣ−ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» για το έτος 2013.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ− ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 

που αντικαθιστούν τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 20 
του Ν. 4024/2011,

2. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 45 του Ν. 
4071/2012 όπου καταργούνται οι όμοιες του προτελευταί−
ου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011,

3. Τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 
όπως ισχύουν,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 περί 
αποδοχών−υπερωριακής εργασίας−επιδομάτων.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 103 του Ν. 3852/2010 
σε συνδυασμό με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τις εγγραφές πίστωσης ύψους 72.602,40 ευρώ στον 
Κ.Α. 10.6012,0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές», πίστωσης ύψους 132.600,00 ευρώ 
στον Κ.Α. 10.6051.0001 «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μόνιμοι», 

πίστωσης ύψους 8.750,00 ευρώ στον Κ.Α. 10.6051.0002 
«Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ», πίστωσης ύψους 98.700,00 
ευρώ στον Κ.Α. 10.6051.0003 «Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ», 
πίστωσης ύψους 14.950,00 ευρώ στον Κ.Α. 10.6051.0004 
«Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ τομέας ΤΑΔΚΥ» και πίστωσης 
ύψους 97.400,00 ευρώ στον Κ.Α. 10.6051.0006 «Εργοδοτική 
εισφορά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» του υπό κατάρτιση 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ−ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ έτους 2013 
για την κάλυψη της προκαλούμενης συνολικής δαπάνης 
ύψους 87.986,28 € [72.602,40+15.383,88 (σύνολο εργοδοτικών 
εισφορών)].

8. Τις υπ’ αριθμ. 138/2011 και 330/2011 αποφάσεις Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ− ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» και Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας−Αγ. Ι. Ρέντη, όπως 
εγκρίθηκαν με το υπ’ αριθμ. 11/2011 Πρακτικό του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Πειραιά καθώς και την υπ’ αριθ. 
110/2012 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και 294/2012 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφιση του Ορ−
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ−ΑΓ. Ι. ΡΕ−
ΝΤΗ» μετά τις διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης κενών 
οργανικών θέσεων και της κοινής υπουργικής απόφασης 
για διατήρηση κενών οργανικών θέσεων σχετικά με τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου, 
που τελεί υπό έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,

9. Τις ανάγκες της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδότησης 
προσωπικού και λόγω των δύο διαγωνισμών του ΑΣΕΠ 
που δεν έχουν ολοκληρωθεί εξαιτίας του Ν. 3833/2010.

10. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για υπερωριακή απασχό−
ληση από τις παρακάτω ειδικότητες όπως προκύπτουν 
από: Διοικητικά καθήκοντα ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες και τα χρονοδιαγράμματα (έκδοση μισθοδοτικών 
καταστάσεων, χορήγηση αποζημιώσεων εφάπαξ, τρίμηνων 
αποδοχών κ.λπ.) Διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών 
εκδηλώσεων, συνοδείες σε ημερήσιες και πολυήμερες εκ−
δρομές, συνοδεία σε θεατρικές παραστάσεις, περίπατοι και 
συνεστιάσεις, συνεδρίες και φυσιοθεραπευτικές πράξεις 
στο φυσιοθεραπευτήριο, κατ’ οίκον επισκέψεις από τους 
Κοινωνικούς Λειτουργούς και Φυσιοθεραπευτές. Παρακολού−
θηση εφαρμοσμένων θεραπειών, συνοδεία σε νοσοκομεία 
πασχόντων μελών, κατ’ οίκον επισκέψεις, ενημερώσεις και 
ομιλίες σε θέματα υγείας καθώς και ό,τι άλλο προκύψει όσον 
αφορά τις νοσηλευτικές πράξεις. Ομιλίες και ενημερώσεις 
συμβουλευτικού χαρακτήρα προς γονείς και κηδεμόνες για 
βρέφη και νήπια. Παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις−
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δραστηριότητες. Καθαριότητα και εποπτεία καθαριότητας 
στους χώρους μετά από εκδηλώσεις, δραστηριότητες, δια−
λέξεις και ενημερώσεις. Παρασκευή εδεσμάτων, ροφημάτων 
και σερβίρισμα αυτών σε απογευματινές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες. Μεταφορά και συνοδεία βρεφών και νηπίων 
σε απογευματινές δραστηριότητες και εκδηλώσεις καθώς 
και στις οικίες τους μετά το τέλος αυτών, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχό−
λησης για το έτος 2013, των Μονίμων Δημοσίου Δικαίου 
υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛ−
ΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ− ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ−
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 20

4 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 80

2 ΤΕ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 40

2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 40

1 ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ 
ΑΔΕΛΦΩΝ 20

2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 40

22 ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 440

2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 40

1 ΔΕ 
ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 20

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 20

3 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 60

1 ΔΕ ΕΠΟΠΤΡΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20

19 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟ−
ΜΩΝ−ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 380

7
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 140

1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟ−
ΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 20

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Νίκαια – Αγ. Ι. Ρέντη, 31 Δεκεμβρίου 2012

Η Πρόεδρος 
ΑΝΝΑ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθ. απόφ. 622 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 

για υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓ−
ΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ−ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» για το έτος 2013.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 

που αντικαθιστούν τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 20 
του Ν. 4024/2011,

2. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 45 του Ν. 
4071/2012 όπου καταργούνται οι όμοιες του προτελευταί−
ου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011,

3. Τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 
όπως ισχύουν,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007, περί 
υπερωριακής εργασίας και απασχόλησης κατά τις Κυρια−
κές και αργίες.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 103 του Ν. 3852/2010 
σε συνδυασμό με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τις εγγραφές πίστωσης ύψους 48.026,40 ευρώ 
στον Κ.Α. 10.6022.0001 «Υπερωρίες αορίστου» και ύψους 
205.900,00 ευρώ στον Κ.Α. 10.6052.0001 «Εργοδοτικές ει−
σφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» 
του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ−
ΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ−ΑΓ. 
Ι. ΡΕΝΤΗ έτους 2013 για την κάλυψη της προκαλούμενης 
συνολικής δαπάνης ύψους 61.340,40 € [48.026,40+13.314,00 
(εργοδοτικές εισφορές)].

8. Τις υπ’ αριθμ. 138/2011 και 330/2011 αποφάσεις Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ− ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» και Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας−Αγ. Ι. Ρέντη, όπως 
εγκρίθηκαν με το υπ’ αριθμ. 11/2011 Πρακτικό του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Πειραιά καθώς και την υπ’ αριθ. 
110/2012 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και 294/2012 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφιση του Ορ−
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ−ΑΓ. Ι. ΡΕ−
ΝΤΗ» μετά τις διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης κενών 
οργανικών θέσεων και της κοινής υπουργικής απόφασης 
για διατήρηση κενών οργανικών θέσεων σχετικά με τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου, 
που τελεί υπό έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,

9. Τις ανάγκες της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδότησης 
προσωπικού και λόγω των δύο διαγωνισμών του ΑΣΕΠ 
που δεν έχουν ολοκληρωθεί εξαιτίας του Ν. 3833/2010.

10. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για υπερωριακή απασχό−
ληση από τις παρακάτω ειδικότητες όπως προκύπτουν 
από: Διοικητικά καθήκοντα ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες και τα χρονοδιαγράμματα (έκδοση μισθοδοτικών 
καταστάσεων, χορήγηση αποζημιώσεων εφάπαξ, τρίμηνων 
αποδοχών κ.λπ.) Διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών 
εκδηλώσεων, συνοδείες σε ημερήσιες και πολυήμερες εκ−
δρομές, συνοδεία σε θεατρικές παραστάσεις, περίπατοι και 
συνεστιάσεις, συνεδρίες και φυσιοθεραπευτικές πράξεις 
στο φυσιοθεραπευτή ριο, κατ’ οίκον επισκέψεις από τους 
Κοινωνικούς Λειτουργούς και Φυσιοθεραπευτές. Παρακολού−
θηση εφαρμοσμένων θεραπειών, συνοδεία σε νοσοκομεία 
πασχόντων μελών, κατ’ οίκον επισκέψεις, ενημερώσεις και 
ομιλίες σε θέματα υγείας καθώς και ό,τι άλλο προκύψει όσον 
αφορά τις νοσηλευτικές πράξεις. Ομιλίες και ενημερώσεις 
συμβουλευτικού χαρακτήρα προς γονείς και κηδεμόνες για 
βρέφη και νήπια. Παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές εκδηλώ−
σεις−δραστηριότητες. Καθαριότητα στους χώρους μετά από 
εκδηλώσεις, δραστηριότητες, διαλέξεις και ενημερώσεις. κατ’ 
οίκον καθαριότητα και διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέ−
σεων σε ανήμπορα και εξυπηρετούμενα μέλη. Παρασκευή 
εδεσμάτων, ροφημάτων και σερβίρισμα σε απογευματινές 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλη−
σης για το έτος 2013, των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
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Αορίστου Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ− ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 60

1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 20

4 ΤΕ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 80

2 ΤΕ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 40

23 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 460

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟ−
ΚΟΜΩΝ−ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 20

2 ΔΕ ΒΟΗΘ. 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 40

2 ΔΕ 
ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 40

1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 20

1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 20

6 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 120

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20

2 ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 40

1 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 20

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Νίκαια – Αγ. Ι. Ρέντη, 31 Δεκεμβρίου 2012

Η Πρόεδρος 
ΑΝΝΑ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

F
 Αριθ. 675/7 (3)
    Υποβολή Αναφορών Παρόχων σχετικά με την Αδιάλειπτη 

Λειτουργία Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επι−
κοινωνιών .

 H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) 

 Έχοντας υπόψη:
α. το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

μεταφορών, Δημοσίων Έργων και λοιπές διατάξεις», ιδίως το 
άρθρο 37 και το άρθρο 12 εδάφιο μγ’ αυτού, (ΦΕΚ 82/Α΄/2012),

β. την απόφαση 390/3/2006 της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Γενικών 
Αδειών», (ΦΕΚ 748/Β΄/2006), όπως τροποποιηθείσα ισχύει,

γ. τις Οδηγίες 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό 
πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς 
και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειο−
δότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
καθώς και την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
ιδίως το άρθρο 1, παρ. 15 αυτής.

δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 661/8/19−7−12 «Διεξαγωγή 
Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Κα−
νονισμό Υποβολής Αναφορών Παρόχων σχετικά με την 
αδιάλειπτη λειτουργία Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρο−

νικών Επικοινωνιών» καθώς και τις απαντήσεις των ενδι−
αφερόμενων φορέων στην ως άνω δημόσια διαβούλευση 
που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ κατά το διάστημα από 23 Ιουλίου 
έως 20 Σεπτεμβρίου 2012.

ε. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ.

στ. την υπ’ αριθ. 26233/Φ.600/7−12−2012 Εισήγηση της αρ−
μόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική 
Εισήγηση των Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Δρ. Κωνσταντίνου 
Σ. Δεληκωστόπουλου) και Προέδρου της ΕΕΤΤ (Δρ. Λεω−
νίδα Ι. Κανέλλου), αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση αφορά την υποχρέωση των επι−
χειρήσεων που παρέχουν πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα επι−
κοινωνιών ή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
διατίθενται στο κοινό, να κοινοποιούν στην ΕΕΤΤ κάθε παρα−
βίαση της ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας, που είχε 
σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών.

2. Η παρούσα απόφαση καθορίζει:
α) τις συνθήκες που πρέπει να πληροί ένα περιστατικό 

ασφάλειας, έτσι ώστε να ενεργοποιείται η υποχρέωση 
υποβολής αναφοράς στην ΕΕΤΤ, 

β) τους υπόχρεους παρόχους οι οποίοι θα υποβάλλουν 
τις αναφορές στην ΕΕΤΤ, 

γ) το περιεχόμενο των αναφορών που υποβάλλονται 
στην ΕΕΤΤ,

δ) τον τρόπο και το χρόνο υποβολής των αναφορών 
στην ΕΕΤΤ. 

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας οι ακόλουθοι όροι 
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:

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

Περιστατικό ασφάλειας: Ένα γεγονός το οποίο επηρεάζει 
την ακεραιότητα δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τη 
συνέχεια παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο 
πλαίσιο της παρούσας, δεν εμπίπτουν γεγονότα που επηρεά−
ζουν το απόρρητο των επικοινωνιών καθώς και προγραμμα−
τισμένες εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης συστημάτων 
οι οποίες επηρεάζουν τη συνέχεια παροχής υπηρεσιών στο 
βαθμό που αυτές υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμμα−
τισμένο από τον πάροχο χρονοδιάγραμμα.

Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί που υπάρ−
χουν στο Ν.4070/2012 όπως ισχύει, στους κανονισμούς της 
ΕΕΤΤ και στις Οδηγίες της Ε.Ε.

Άρθρο 3
Υπόχρεοι φορείς

1. Όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε δη−
μόσια δίκτυα επικοινωνιών ή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό κοινοποιούν στην 
ΕΕΤΤ κάθε παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της ακε−
ραιότητας που είχε σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία 
δικτύων ή υπηρεσιών. 

2. Εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας οι 
υπόχρεοι φορείς που ορίζονται στο παρόν άρθρο οφείλουν 
να κοινοποιήσουν στην ΕΕΤΤ τα στοιχεία επικοινωνίας δύο 
τουλάχιστον στελεχών τους, τα οποία θα είναι υπεύθυνα 
για την επικοινωνία με την ΕΕΤΤ για τους σκοπούς της 
παρούσας απόφασης.
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Κάθε αλλαγή στα στοιχεία των στελεχών αυτών, θα 
πρέπει να κοινοποιείται άμεσα στην ΕΕΤΤ.

Άρθρο 4
Περιστατικά ασφάλειας 

για τις οποίες υποβάλλεται αναφορά στην ΕΕΤΤ

1. Ένα περιστατικό ασφάλειας κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ, 
όταν έχει σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των δικτύ−
ων και των υπηρεσιών.

2. Ένα περιστατικό ασφάλειας θεωρείται ότι έχει σημα−
ντικό αντίκτυπο όταν οι επιπτώσεις αυτού ξεπερνούν τα 
παρακάτω ποσοτικά κατώφλια:

Το πλήθος των χρηστών που επηρεάζονται κατά τη 
χρονική διάρκεια του περιστατικού, είναι μεγαλύτερο από 
αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα 1 για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία υπηρεσίας.

Πίνακας 1
Ως χρονική διάρκεια ορίζεται το χρονικό διάστημα από 

τη στιγμή που το περιστατικό ασφάλειας έλαβε χώρα ή, 
στην περίπτωση που αυτό δεν είναι γνωστό, από τη στιγμή 
που ο πάροχος εκτιμά ότι ξεκίνησε ή αν αυτό δεν είναι 
εφικτό, από τη στιγμή που αντιλήφθηκε το περιστατικό 
ασφάλειας, έως την αποκατάσταση της ακεραιότητας του 
δικτύου ή της συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Η ΕΕΤΤ με απόφασή της τροποποιεί τα όρια/συνθήκες 
υπό τις οποίες ένα περιστατικό ασφάλειας θεωρείται ότι 
έχει σημαντικό αντίκτυπο, και κατά συνέπεια ο πάροχος 
υπέχει υποχρέωσης υποβολής αναφοράς.

Άρθρο 5
Διαδικασίες υποβολής αναφορών

1. Οι πάροχοι παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση 
του δικτύου τους και άλλου εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων 
από τα οποία εξαρτάται η ακεραιότητα του δικτύου τους 
και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών τους μέσω διαδικα−
σιών και συστημάτων παρακολούθησης. 

2. Ο πάροχος αξιολογεί κάθε περιστατικό ασφάλειας 
βάσει των παραμέτρων που περιγράφονται στο άρθρο 4.

3. Ο πάροχος υποβάλλει αρχική αναφορά στην ΕΕΤΤ 
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που το 
περιστατικό ασφάλειας που εντόπισε υπερέβη τα κατώ−
φλια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4. 

4. Η αρχική αυτή αναφορά περιέχει τουλάχιστον, και 
όπου αυτό έχει εφαρμογή, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) εκτίμηση ποια δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών έχουν επηρεαστεί ή/και πρόκειται να επηρεα−
στούν, ποια είναι η γεωγραφική περιοχή που έχει ή/και 
πρόκειται να επηρεαστεί και το εύρος των χρηστών που 
έχουν επηρεαστεί ή/και πρόκειται να επηρεαστούν 

β) εκτίμηση αν επηρεάζονται οι υπηρεσίες εκτάκτων 
αναγκών

γ) εκτίμηση του προγραμματισμού ανάκαμψης
δ) σύντομη αναφορά των αιτιών οι οποίες ο πάροχος 

εκτιμά ότι προκάλεσαν το περιστατικό ασφάλειας και των 
στοιχείων του δικτύου τα οποία έχουν επηρεαστεί

5. Η αρχική αναφορά υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ μέσω ηλε−
κτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση incident.reporting@
eett.gr και μέσω fax. 

6. Στην περίπτωση όπου υπάρξουν σημαντικές αλλα−
γές των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 
4, ο πάροχος υποβάλλει άμεσα νέα αναφορά στην ΕΕΤΤ, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4 και 5.

7. Εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την λήξη 
του περιστατικού ασφαλείας ο πάροχος υποβάλλει στην 
ΕΕΤΤ τελική αναφορά σχετικά με το περιστατικό, το περιε−
χόμενο και η μορφή της οποίας παρατίθενται στο Παράρτη−
μα 1. Η ερμηνεία των πεδίων της αναφοράς και οι τιμές που 
αυτά μπορούν να λάβουν παρατίθενται στο Παράρτημα 2.

8. Η τελική αναφορά υποβάλλεται στην ηλεκτρονική δι−
εύθυνση incident.reporting@eett.gr και εντύπως.

9. H EETT δύναται να ζητεί συμπληρωματικές πληροφο−
ρίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα περιστατικά ασφάλει−
ας πέραν των συμπεριλαμβανομένων στην αναφορά της 
παρ. 7. Για το λόγο αυτό οι πάροχοι οφείλουν να τηρούν 
όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα περιστατικά ασφά−
λειας για τα οποία έχουν υποβάλει αναφορά για διάστημα
δεκαοκτώ (18) μηνών από τον χρόνο υποβολής αυτής.

Άρθρο 6
Επεξεργασία στοιχείων

Η ΕΕΤΤ επεξεργάζεται τα στοιχεία που υποβάλλονται 
από τους παρόχους και ασκεί τις αρμοδιότητες που προ−
βλέπονται από το άρθρο 37 του ν. 4070/2012 τηρώντας τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την 
προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου.

Άρθρο 7

Όλα τα άρθρα ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομέ−
νων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

Άρθρο 8
Μεταβατική διάταξη 

Οι πάροχοι οφείλουν να υποβάλουν εντός είκοσι (20 ) 
εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, τις 
αναφορές ασφάλειας όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 7 του 
άρθρου 5 για όσα περιστατικά ασφάλειας έχουν λάβει χώρα 
από την 1/1/2012 μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας και οι 
οποίες εμπίπτουν στις απαιτήσεις του άρθρου 4. Οι πάροχοι 
οφείλουν να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στις 
αναφορές ασφάλειας, στο βαθμό που αυτές είναι διαθέσιμες 
και εφόσον τούτο είναι τεχνικά δυνατό.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της ληφθησομένης απόφασης αρχίζει με τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χρήστες 
Υπηρεσίας/Διάρκεια >1 ώρα >2 ώρες >4 ώρες >6 ώρες >8 ώρες

Χρήστες 
κινητής τηλεφωνίας 1.700.000 1.100.000 500.000 200.000 100.000

Χρήστες 
σταθερής τηλεφωνίας 700.000 450.000 200.000 80.000 40.000

Χρήστες διαδικτύου 
μέσω σταθερού δικτύου 350.000 200.000 100.000 40.000 20.000

Χρήστες διαδικτύου 
μέσω κινητού δικτύου 620.000 400.000 200.000 80.000 40.000
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
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