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Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ, ΔΔΣΣ
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Ι. Πξόινγνο
Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε έρεη ζπληαρζεί από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ
θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) θαη αθνξά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηελ
Τπνβνιή Αλαθνξώλ Παξόρσλ ζρεηηθά κε ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία Γηθηύσλ θαη
Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ.
Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ε ΔΔΣΣ δεκνζηεύεη πξνηεηλόκελν ζρέδην γηα ηνλ λέν
Καλνληζκό πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απόςεηο θαη ζρόιηα από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
θνξείο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην πεξηερόκελν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο
αλαθνξώλ, θαζώο επίζεο θαη ηνπο ππόρξενπο θνξείο, ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρνπλ
πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ζηα δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. Οη
ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα ππνβάινπλ ηα ζρόιηα ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα
άξζξα ή παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη.
Η δηάξθεηα ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο είλαη από ηελ 23ε Ινπιίνπ 2012 κέρξη ηελ 20ε
επηεκβξίνπ 2012. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα,
ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα από ηελ 20ε επηεκβξίνπ 2012 θαη ώξα
16:30 µµ. Σπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα
δεκνζηεπηνύλ απηνύζηεο θαη επσλύκσο. ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ
εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ
λα κελ δεκνζηεπζνύλ.
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:
Γημόζια Γιαβούλεσζη αναθορικά με ηον Κανονιζμό «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ
ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΙΑΛΔΙΠΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:
ΔΔΣΣ
Λ. Κηθιζίας 60,
15125 Μαρούζι
Αηηική
Γιεύθσνζη Ηλεκηρονικού Σατσδρομείοσ : incident_reporting@eett.gr
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηόλ λα παξέρνληαη από ηελ ΔΔΣΣ
δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα
ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε:
incident_reporting@eett.gr
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Σν παξόλ θείκελν δελ δεζκεύεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο ξύζκηζεο
πνπ ζα επαθνινπζήζεη.

Πξνηεηλόκελν ρέδην Απόθαζεο

Τπνβνιή Αλαθνξώλ Παξόρσλ ζρεηηθά κε ηελ Αδηάιεηπηε Λεηηνπξγία Γηθηύσλ
θαη Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ

H Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),
Έρνληαο ππόςε :
α.

ην Ν.4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, κεηαθνξώλ,
Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ηδίσο ην άξζξν 37 θαη ην άξζξν
12 εδάθην κγ’ απηνύ, (ΦΔΚ 82/Α΄/2012),

β.

ηελ Απόθαζε 390/3/2006 ηεο ΔΔΣΣ «Καλνληζκόο Γεληθώλ Αδεηώλ»,
(ΦΔΚ 748/Β΄/2006, όπσο ηξνπνπνηεζείζα ηζρύεη,

γ.

ηηο Οδεγίεο 2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα
δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά
κε ηελ πξόζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ζπλαθείο
επθνιίεο θαζώο θαη κε ηε δηαζύλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ
αδεηνδόηεζε δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαζώο
θαη ηελ Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, ηδίσο ην άξζξν 1, παξ. 15 απηήο.

Απνθαζίδεη :
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Οη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ πξόζβαζε ζε δεκόζηα δίθηπα επηθνηλσληώλ ή ζε
ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πνπ δηαηίζεληαη ζην θνηλό, θνηλνπνηνύλ ζηελ
ΔΔΣΣ θάζε δηαηαξαρή ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ δηθηύνπ ή ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ
ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, πνπ έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζηε
ιεηηνπξγία δηθηύσλ ή ππεξεζηώλ, σο αθνινύζσο :
Άξζξν 1
Πεδίν εθαξκνγήο
Η παξνύζα Απόθαζε θαζνξίδεη:
α) ηηο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο, έηζη ώζηε λα
ελεξγνπνηείηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο αλαθνξάο ζηελ ΔΔΣΣ,
β) ηνπο ππόρξενπο παξόρνπο νη νπνίνη ζα ππνβάιινπλ ηηο αλαθνξέο ζηελ ΔΔΣΣ,
γ) ην πεξηερόκελν ησλ αλαθνξώλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ΔΔΣΣ,
δ) ηνλ ηξόπν θαη ην ρξόλν ππνβνιήο ησλ αλαθνξώλ ζηελ ΔΔΣΣ.

Άξζξν 2
Οξηζκνί
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο νη αθόινπζνη όξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο
απνδίδεηαη παξαθάησ:
Αθεξαηόηεηα δηθηύσλ: Η θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην δίθηπν δηαηεξεί ηε
ιεηηνπξγηθόηεηα γηα ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζηεί.
Πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο: Έλα γεγνλόο ην νπνίν επεξεάδεη ηελ αθεξαηόηεηα δηθηύνπ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ή ηε ζπλέρεηα παξνρήο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ
επηθνηλσληώλ. ην πιαίζην ηνπ παξόληνο, δελ εκπίπηνπλ γεγνλόηα πνπ επεξεάδνπλ ην
απόξξεην ησλ επηθνηλσληώλ.
Γηα ηνπο ππόινηπνπο όξνπο ηζρύνπλ νη νξηζκνί πνπ ππάξρνπλ ζην Ν.4070/2012 όπσο
ηζρύεη, ζηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΔΔΣΣ θαη ζηηο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ.

Άξζξν 3
Τπόρξενη θνξείο
1. Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ πξόζβαζε ζε δεκόζηα δίθηπα
επηθνηλσληώλ ή ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πνπ δηαηίζεληαη ζην
θνηλό θνηλνπνηνύλ ζηελ ΔΔΣΣ θάζε παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ή απώιεηα ηεο
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αθεξαηόηεηάο πνπ είρε ζεκαληηθό αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία δηθηύσλ ή
ππεξεζηώλ.
2. Δληόο 15 εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο νη ππόρξενη θνξείο πνπ
νξίδνληαη ζην παξόλ άξζξν νθείινπλ λα θνηλνπνηήζνπλ ζηελ ΔΔΣΣ ηα
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο δύν ηνπιάρηζηνλ ζηειερώλ ηνπο, ηα νπνία ζα είλαη
ππεύζπλα γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ ΔΔΣΣ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
Απόθαζεο.
Κάζε αιιαγή ζηα ζηνηρεία ησλ ζηειερώλ απηώλ, ζα πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη
άκεζα ζηελ ΔΔΣΣ.
Άξζξν 4
Πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αλαθνξά ζηελ ΔΔΣΣ
1. Έλα πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο θνηλνπνηείηαη ζηελ ΔΔΣΣ, όηαλ έρεη ζεκαληηθό
αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηύσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ.
2. Έλα πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο ζεσξείηαη όηη έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν όηαλ νη
επηπηώζεηο απηνύ μεπεξλνύλ ηα παξαθάησ πνζνηηθά ή πνηνηηθά θαηώθιηα:
α) Σν πιήζνο ησλ ρξεζηώλ πνπ επεξεάδνληαη θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ
πεξηζηαηηθνύ, είλαη κεγαιύηεξν από απηό πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 γηα
ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ππεξεζίαο.
Τπεξεζία/Γηάξθεηα
Υξήζηεο θηλεηήο
ηειεθσλίαο
Υξήζηεο ζηαζεξήο
ηειεθσλίαο
Υξήζηεο δηαδηθηύνπ
κέζσ ζηαζεξνύ
δηθηύνπ
Υξήζηεο δηαδηθηύνπ
κέζσ θηλεηνύ
δηθηύνπ

Έσο 2 ώξεο

>2 ώξεο

>4 ώξεο

>6 ώξεο

>8 ώξεο

1.800.000

1.200.000

600.000

240.000

120.000

750.000

500.000

250.000

100.000

50.000

350.000

200.000

100.000

40.000

20.000

620.000

420.000

200.000

80.000

40.000

Πίλαθαο 1
Ωο ρξνληθή δηάξθεηα νξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή πνπ ην
πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο έιαβε ρώξα ή, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό δελ είλαη
γλσζηό, από ηε ζηηγκή πνπ ν πάξνρνο αληηιήθζεθε ην πεξηζηαηηθό
αζθάιεηαο, έσο ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ δηθηύνπ ή ηεο
ζπλέρεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.
β) Δπεξεάδεη ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ εθηάθησλ αλαγθώλ πξνο ηνπο
ρξήζηεο, αλεμάξηεηα από ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηζηαηηθνύ, ηνλ αξηζκό ησλ
ρξεζηώλ πνπ αθνξά ή ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή.
ηελ πεξίπησζε απηή ππάγνληαη ηα πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνπο πόξνπο ηνπ δηθηύνπ ηνπ παξόρνπ θαη αθνξνύλ ηε δηαζύλδεζή ηνπ κε
ηηο ππεξεζίαο έθηαθηεο αλάγθεο.
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3. Η ΔΔΣΣ κε Απόθαζή ηεο κεηαβάιιεη ηα όξηα/ ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο έλα
πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο ζεσξείηαη όηη έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν, θαη θαηά
ζπλέπεηα ν πάξνρνο ππέρεη ππνρξέσζεο ππνβνιήο αλαθνξάο.

Άξζξν 5
Γηαδηθαζίεο ππνβνιήο αλαθνξώλ
1. Οη πάξνρνη παξαθνινπζνύλ ζπλερώο ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ ηνπο θαη
άιινπ εμνπιηζκνύ ή εγθαηαζηάζεσλ από ηα νπνία εμαξηάηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
δηθηύνπ, κέζσ δηαδηθαζηώλ θαη ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο.
2. Ο πάξνρνο αμηνινγεί θάζε πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο βάζεη ησλ παξακέηξσλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4.
3. Ο πάξνρνο ππνβάιιεη αξρηθή αλαθνξά ζηελ ΔΔΣΣ εληόο 24 σξώλ από ηε
ζηηγκή πνπ ην πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο πνπ εληόπηζε ππεξέβε ηα πνζνηηθά ή
πνηνηηθά θαηώθιηα, όπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 4.
4. Η αξρηθή απηή αλαθνξά πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ, θαη όπνπ απηό έρεη εθαξκνγή,
ηα αθόινπζα ζηνηρεία:
α) εθηίκεζε πνηα δίθηπα ή ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ έρνπλ
επεξεαζηεί ή/θαη πξόθεηηαη λα επεξεαζηνύλ, πνηα είλαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή
πνπ έρεη ή/θαη πξόθεηηαη λα επεξεαζηεί θαη ην εύξνο ησλ ρξεζηώλ πνπ έρνπλ
επεξεαζηεί ή/θαη πξόθεηηαη λα επεξεαζηνύλ
β) εθηίκεζε αλ επεξεάδνληαη νη ππεξεζίεο εθηάθησλ αλαγθώλ
γ) εθηίκεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ αλάθακςεο
δ) ζύληνκε αλαθνξά ησλ αηηηώλ νη νπνίεο εθηηκά όηη πξνθάιεζαλ ην
πεξηζηαηηθό αζθάιεηαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηύνπ ηα νπνία έρνπλ
επεξεαζηεί
5. Η αξρηθή αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηελ ΔΔΣΣ κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε incident.reporting@eett.gr θαη κέζσ fax.
6. ηελ πεξίπησζε όπνπ ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4, ν πάξνρνο ππνβάιιεη άκεζα λέα αλαθνξά
ζηελ ΔΔΣΣ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5.
7. Δληόο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ιήμε ηνπ πεξηζηαηηθνύ
αζθαιείαο ν πάξνρνο ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ ηειηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ην
πεξηζηαηηθό, ην πεξηερόκελν θαη ε κνξθή ηεο νπνίαο παξαηίζεληαη ζην
Παξάξηεκα 1. Η εξκελεία ησλ πεδίσλ ηεο αλαθνξάο θαη νη ηηκέο πνπ απηά
κπνξνύλ λα ιάβνπλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα 2.
8. Η ηειηθή αλαθνξά ππνβάιιεηαη όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5
αλσηέξσ.
9. H EETT δύλαηαη λα δεηεί ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο
ζρεηηθά κε ηα πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο πέξαλ ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ
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αλαθνξά ηεο παξ. 7. Γηα ην ιόγν απηό νη πάξνρνη νθείινπλ λα ηεξνύλ όιεο ηηο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο γηα ηα νπνία έρνπλ
ππνβάιεη αλαθνξά γηα δηάζηεκα δύν εηώλ από ηνλ ρξόλν ππνβνιήο απηήο.
Άξζξν 7
Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ
Η ΔΔΣΣ επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη από ηνπο παξόρνπο θαη αζθεί
ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 37 ηνπ λ. 4070/2012 ηεξώληαο ηηο
δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ απνξξήηνπ.
Άξζξν 8
Όια ηα άξζξα ηζρύνπλ κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο.
Άξζξν 9
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1. Οη πάξνρνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ εληόο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο, ηηο αλαθνξέο αζθάιεηαο όπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 γηα όζα πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο έρνπλ ιάβεη ρώξα από ηελ
1/1/2012 κέρξη ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ παξόληνο θαη νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 4. Οη πάξνρνη νθείινπλ λα παξάζρνπλ ηηο απαηηνύκελεο
πιεξνθνξίεο ζηηο αλαθνξέο αζθάιεηαο, ζην βαζκό πνπ απηέο είλαη δηαζέζηκεο θαη
είλαη ηερληθά δπλαηό.

Άξζξν 10
Έλαξμε ηζρύνο
1. Η ηζρύο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο αξρίδεη κε ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.
2. Η παξνύζα Απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
Τπόδεηγκα Αλαθνξάο πεξηζηαηηθνύ Αζθάιεηαο
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ
Πάξνρνο:
Ηκεξνκελία θαη ώξα ηνπ πεξηζηαηηθνύ:
Τπεξεζίεο νη νπνίεο έρνπλ επεξεαζηεί (επηιέμηε κία ή πεξηζζόηεξεο):
ηαζεξή ηειεθσλία
Κηλεηή ηειεθσλία
ηαζεξή πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ ζηαζεξνύ δηθηύνπ
Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο
Παξάκεηξνη αμηνιόγεζεο πεξηζηαηηθνύ αζθάιεηαο (λα ζπκπιεξσζεί όπνπ έρεη
εθαξκνγή)
Αξηζκόο ρξεζηώλ πνπ επεξεάδνληαη αλά ππεξεζία:
Υξνληθή Γηάξθεηα:
Γεσγξαθηθή θάιπςε:
πλέπεηεο ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο:
Άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο:

Αηηία πεξηζηαηηθνύ (επηιέμηε κία ή πεξηζζόηεξεο):
Φπζηθέο θαηαζηξνθέο ή θαηλόκελα
Αλζξώπηλν ιάζνο
Καθόβνπιε επίζεζε
Αζηνρία πιηθνύ ή ινγηζκηθνύ
Αλεπάξθεηα/αζηνρία ηξίηνπ κέξνπο ή εμσηεξηθνύ θνξέα
Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αηηία:

8

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηζηαηηθό :
Γεληθή πεξηγξαθή:

Δλέξγεηεο δηαρείξηζεο θαη αληαπόθξηζεο ζην πεξηζηαηηθό:

Δλέξγεηεο κεηά ην πεξηζηαηηθό:

Γηαζπλδέζεηο πνπ επεξεάζηεθαλ:

πκπεξάζκαηα - Πεξαηηέξσ παξαηεξήζεηο

ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Όλνκα:
Οξγαληζκόο:
Δmail:
Γ/λζε
Σειέθσλν:
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2
Πεξηγξαθή ησλ πεδίσλ ηεο αλαθνξάο
Ηκεξνκελία θαη ώξα

Αλαθνξά ζηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα όπνπ έιαβε
ρώξα ην πεξηζηαηηθό. Μπνξεί λα εξκελεπζεί θαη σο
ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία έγηλε αληηιεπηό ην
πεξηζηαηηθό, ζηελ πεξίπησζε όπνπ δελ ππάξρνπλ
παξαπάλσ πιεξνθνξίεο.

Τπεξεζίεο νη νπνίεο έρνπλ
επεξεαζηεί

Τπεξεζία ε νπνία έρεη επεξεαζηεί νξίδεηαη σο ε
ππεξεζία ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ηεο νπνίαο ε
δηαζεζηκόηεηα έρεη επεξεαζηεί γηα ηνλ ηειηθό
ρξήζηε.

Αξηζκόο ρξεζηώλ πνπ
επεξεάδνληαη αλά ππεξεζία:

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ρξεζηώλ (ζε απόιπηνπο
αξηζκνύο) πνπ επεξεάδνληαη αλά ππεξεζία όηαλ
ιακβάλεη ρώξα έλα πεξηζηαηηθό.

Υξνληθή δηάξθεηα:

Η ρξνληθή δηάξθεηα από ηελ έλαξμε ηνπ
πεξηζηαηηθνύ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο πιήξνπο
απνθαηάζηαζήο ηνπ.

Γεσγξαθηθή θάιπςε:

Η γεσγξαθηθή πεξηνρή ε νπνία επεξεάδεηαη από ην
πεξηζηαηηθό, όπνπ απηή ε πιεξνθνξία είλαη
δηαζέζηκε

πλέπεηεο ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο
αλάγθεο:

Όπνπ απηό έρεη εθαξκνγή, αλαθέξνληαη
πιεξνθνξίεο όπσο νη αξηζκνί εθηάθησλ αλαγθώλ
πνπ επεξεάδνληαη, ν αξηζκόο ησλ ρξεζηώλ πνπ
επεξεάδνληαη.

Άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
ζπλέπεηεο:

πκπιεξώλεηαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία
ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο.

Αηηία:

Η αξρηθή αηηία ηνπ πεξηζηαηηθνύ (π.ρ. αλζξώπηλν
ιάζνο, θαθόβνπιε επίζεζε θιπ)

Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά
κε ηελ αηηία:

Δηδηθόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αηηία ηνπ
πεξηζηαηηθνύ.

Δλέξγεηεο δηαρείξηζεο θαη
αληαπόθξηζεο ζην πεξηζηαηηθό:

Όιεο νη ελέξγεηεο πνπ ιήθζεθαλ κεηά ηνλ εληνπηζκό
ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη ηα κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ αξρηθή
ηεο θαηάζηαζε/επίπεδν.

Δλέξγεηεο κεηά ην πεξηζηαηηθό:

Πεξηγξαθή ελεξγεηώλ νη νπνίεο έγηλαλ κε ζηόρν ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ ζην δίθηπν .
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Γηαζπλδέζεηο πνπ επεξεάζηεθαλ:

πκπιεξώλεηαη αλ ε ππεξεζία ε νπνία επεξεάζηεθε
έρεη πξνθαιέζεη βιάβε/αιιαγή ζε θάπνην πόξν
δηθηύνπ ή ππεξεζία πνπ αλήθεη ζε άιινλ πάξνρν
εληόο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ή άιινπ Κξάηνπο
Μέινπο.

πκπεξάζκαηα – Πεξαηηέξσ
παξαηεξήζεηο:

Πεξηγξάςηε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο θάλαηε κεηά ην
πεξηζηαηηθό γηα λα εληζρύζεηε ηελ αλζεθηηθόηεηα
ησλ πόξσλ ηνπ δηθηύνπ ζαο ή ησλ δηαδηθαζηώλ ζαο,
θαζώο θαη ηα κέηξα πνπ ζθνπεύεηε λα πάξεηε ζην
κέιινλ. Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν αθνξά
καθξνπξόζεζκεο ελέξγεηεο.
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