Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013)
Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.∆.Π.Χ.) και της
Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των
παροχών για την προστασία και ασφάλεια των δεδοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του
ν. 3917/2011, όπως ισχύει («∆ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία
σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή
εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις», ΦΕΚ Α'22).
Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π.∆.Π.Χ.)
ΚΑΙ
Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.∆.Α.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3917/2011 «∆ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη
λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις», ΦΕΚ Α' 22, όπως
ισχύει,
2. Τις απαντήσεις των ενδιαφερόµενων φορέων, όπως διατυπώθηκαν στο πλαίσιο 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 Ολοµέλειας της Α.∆.Α.Ε. της 11.12.2013,
4. Το Πρακτικό της συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α.Π.∆.Π.Χ. της 18.12.2013,
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για το τρέχον και τα
επόµενα οικονοµικά έτη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουν:
Την έκδοση της παρούσας Κοινής Πράξης, οι διατάξεις της οποίας έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής
Με την παρούσα πράξη ορίζονται τα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια των δεδοµένων που
οφείλουν να λαµβάνουν οι πάροχοι διαθέσιµων κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
δηµόσιου δικτύου επικοινωνιών (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:
α) «Σύστηµα ∆ιατήρησης ∆εδοµένων (Σ∆Ι∆Ε)»: η αποτελούµενη από υλικό και λογισµικό εξοπλισµό
υποδοµή του παρόχου που χρησιµοποιείται για τη διατήρηση των δεδοµένων του άρθρου 5 του
ν.3917/2011.
β) «Τόπος εγκατάστασης Σ∆Ι∆Ε»: ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστηµένο το σύστηµα Σ∆Ι∆Ε 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 εξουσιοδοτηµένη διάδοση ή
προσπέλαση των δεδοµένων του άρθρου 5 του ν. 3917/2011.
δ) «Οµάδα του Σ∆Ι∆Ε»: το προσωπικό του παρόχου, στο οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία και
διαχείριση του Σ∆Ι∆Ε.

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 διασφαλίζει την τήρηση των
αρχών ασφάλειας της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.
2. Ο πάροχος καταρτίζει το ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας και µεριµνά για την εφαρµογή του
καθ` όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Σ∆Ι∆Ε.
3. Το ειδικό σχέδιο πολιτικής ασφάλειας καταρτίζεται, εφαρµόζεται, αξιολογείται και αναθεωρείται
µε βάση τουλάχιστον τον προσδιορισµό και την αποτίµηση των κινδύνων, το σχεδιασµό και την
υλοποίηση των µέτρων ασφάλειας και τον έλεγχο εφαρµογής τους.
Άρθρο 4
∆ιαχωρισµός των δεδοµένων
Χωρίς να απαιτείται η υλική υποδοµή του Σ∆Ι∆Ε 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 Σ∆Ι∆Ε λογικό διαχωρισµό 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 υπάρχει όταν το λογισµικό, όλων των επιπέδων, που
χρησιµοποιείται για πρόσβαση στα δεδοµένα του Σ∆Ι∆Ε είναι διακριτό και λογικά αποµονωµένο από
το λογισµικό που χρησιµοποιείται για πρόσβαση σε δεδοµένα που τηρούνται για άλλους σκοπούς.
Άρθρο 5
Μέτρα σε σχέση µε το προσωπικό
5.1. Υπεύθυνος ασφάλειας των δεδοµένων του Σ∆Ι∆Ε
1. Ο πάροχος οφείλει να ορίσει εγγράφως υπεύθυνο ασφάλειας των δεδοµένων του Σ∆Ι∆Ε, στον
οποίο ανατίθεται η εποπτεία του ειδικού σχεδίου πολιτικής ασφάλειας. Προς τούτο ο υπεύθυνος
ασφάλειας έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο του Σ∆Ι∆Ε που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των
καθηκόντων του. Τα στοιχεία του υπευθύνου ασφάλειας των δεδοµένων του Σ∆Ι∆Ε γνωστοποιούνται
αµελλητί στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.∆.Π.Χ.) και την Αρχή
∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.∆.Α.Ε.).
2. Ο υπεύθυνος ασφάλειας των δεδοµένων του Σ∆Ι∆Ε πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα
επαγγελµατικά προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ιδίως αποδεδειγµένες γνώσεις και
εµπειρία σχετικά µε την ασφάλεια συστηµάτων πληροφορικής.
5.2. Ρόλοι και δικαιώµατα πρόσβασης στα δεδοµένα του Σ∆Ι∆Ε
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της παρούσας πράξης ο πάροχος διασφαλίζει ότι πρόσβαση στα
δεδοµένα του Σ∆Ι∆Ε έχουν αποκλειστικά και µόνον ο υπεύθυνος ασφάλειας και τα µέλη της οµάδας
του Σ∆Ι∆Ε.
2. Ο αριθµός των µελών της οµάδας του Σ∆Ι∆Ε είναι ο ελάχιστος απαιτούµενος, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Σ∆Ι∆Ε.
3. Ο πάροχος προβλέπει τους εξής διακριτούς ρόλους για τα µέλη της οµάδας Σ∆Ι∆Ε:

(α) «∆ιαχειριστής Σ∆Ι∆Ε»: πρόσωπο, αρµόδιο για τη διαµόρφωση, συντήρηση και υποστήριξη του
Σ∆Ι∆Ε και την υλοποίηση των µέτρων ασφάλειας αυτού.
(β) «Χειριστής Σ∆Ι∆Ε»: πρόσωπο, αρµόδιο για τη χρήση των δεδοµένων του. Σ∆Ι∆Ε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3917/2011.
(γ) «∆ιαχειριστής αρχείων καταγραφής Σ∆Ι∆Ε»: πρόσωπο, αρµόδιο για τη διαµόρφωση, συντήρηση
και υποστήριξη του εξυπηρετητή ηλεκτρονικής καταγραφής συµβάντων και των µέτρων ασφάλειας
αυτού. Ο ρόλος του διαχειριστή αρχείων καταγραφής Σ∆Ι∆Ε είναι ασυµβίβαστος µε άλλους ρόλους.
4. Τα µέλη της οµάδας του Σ∆Ι∆Ε έχουν πρόσβαση µόνον στα υποσυστήµατα και δεδοµένα 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 Σ∆Ι∆Ε και τα µέλη της
οµάδας του Σ∆Ι∆Ε:
(α) συνδέονται µε σχέση εργασίας µε τον πάροχο,
(β) ασκούν τα καθήκοντα τους βάσει έγγραφης ανάθεσης,
(γ) τηρούν ως εµπιστευτική κάθε πληροφορία σχετικά µε τη λειτουργία του Σ∆Ι∆Ε, καθώς και
οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψη τους ή την κατοχή τους, ως αποτέλεσµα
του ρόλου τους,
(δ) είναι κατάλληλα και επαρκώς εκπαιδευµένοι σε σχέση µε τις απαιτήσεις του ρόλου τους, και
γνωρίζουν τις διαδικασίες και τα µέτρα ασφάλειας που εφαρµόζει ο πάροχος για την τήρηση των
δεδοµένων,
(ε) είναι ενηµερωµένοι ως προς τις νοµικές, τεχνικές και άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το
ρόλο τους.
Άρθρο 6
Μέτρα φυσικής ασφάλειας
1. Ο πάροχος λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης φυσικής
πρόσβασης στους τόπους εγκατάστασης του Σ∆Ι∆Ε. Ειδικότερα:
(α). Οι τόποι εγκατάστασης του Σ∆Ι∆Ε είναι καταγεγραµµένοι και περιορίζονται στον ελάχιστο
δυνατό αριθµό.
(β) Οι τόποι εγκατάστασης του Σ∆Ι∆Ε προστατεύονται µε σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης, πόρτα
ασφαλείας και σύστηµα άµεσης ανίχνευσης µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης (όπως σύστηµα
ανίχνευσης κίνησης και συναγερµού).
(γ) Ο πάροχος τηρεί για τα δύο προηγούµενα έτη τα στοιχεία των προσώπων που έχουν δικαίωµα
φυσικής πρόσβασης στους τόπους εγκατάστασης του Σ∆Ι∆Ε, καθώς και περιγραφή του είδους του
δικαιώµατος πρόσβασης εκάστου εξ αυτών.
2. Η πρόσβαση στο υλικό του Σ∆Ι∆Ε επιτρέπεται µόνον στον υπεύθυνο ασφάλειας και στα αρµόδια
µέλη της οµάδας Σ∆Ι∆Ε. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόσβαση σε τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση
εργασιών συντήρησης και υποστήριξης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 της
παρούσας πράξης.
3. Οι τόποι εγκατάστασης του Σ∆Ι∆Ε διαθέτουν ενσωµατωµένα συστήµατα κλιµατισµού,
πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας, ανιχνευτών 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 αυθεντικοποίηση του
υπευθύνου ασφάλειας των δεδοµένων και των µελών της οµάδας του Σ∆Ι∆Ε, ώστε να αποτρέπεται η
µη εξουσιοδοτηµένη λογική πρόσβαση στα τηρούµενα δεδοµένα.
Ειδικότερα:
(α) Η πρόσβαση πραγµατοποιείται µε χρήση αντίστοιχου λογαριασµού, ήτοι, ζεύγους ονόµατος
χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Οι λογαριασµοί των χρηστών δηµιουργούνται βάσει συγκεκριµένων
κανόνων που περιλαµβάνουν τουλάχιστον την πολυπλοκότητα των κωδικών πρόσβασης (ελάχιστο
µήκος και επιτρεπτούς χαρακτήρες), την ιστορικότητα τους και την συχνότητα αλλαγής τους. Οι
χρήστες φροντίζουν για την ορθή χρήση των λογαριασµών που τους έχουν αποδοθεί. Ο λογαριασµός
κάθε χρήστη προορίζεται για αποκλειστική χρήση από τον ίδιον.
(β). Ο πάροχος διατηρεί για τη χρονική περίοδο των δύο (2) προηγούµενων ετών, ενηµερωµένο
αρχείο, στο οποίο περιέχονται τουλάχιστον, τα ονόµατα χρήστη, η ταυτότητα χρηστών και οι
σχετικές ηµεροµηνίες δηµιουργίας και κατάργησης των λογαριασµών πρόσβασης στο Σ∆Ι∆Ε.
(γ) Ο πάροχος ορίζει το µέγιστο αριθµό ανεπιτυχών προσπαθειών λογικής πρόσβασης στο Σ∆Ι∆Ε,
πέραν του οποίου εκκινείται η διαδικασία χειρισµού περιστατικών παραβίασης δεδοµένων του Σ∆Ι∆Ε,
σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας πράξης.
2. Η λογική πρόσβαση στο Σ∆Ι∆Ε για κάθε λειτουργία, ήτοι χρήση, διαχείριση και έλεγχο,
πραγµατοποιείται από προκαθορισµένους και καταγεγραµµένους τερµατικούς σταθµούς.
7.2. ∆ικτυακή Πρόσβαση
1. Η λογική πρόσβαση στο Σ∆Ι∆Ε πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσω έµπιστου δικτύου του
παρόχου για το οποίο χρησιµοποιείται κρυπτογράφηση µε ασφαλές µήκος κλειδιού βάσει διεθνώς
αποδεκτών προτύπων.
2. Το µέλος της οµάδας του Σ∆Ι∆Ε που αποκτά λογική πρόσβαση στο έµπιστο δίκτυο του παρόχου,
διακόπτει κάθε σύνδεση στο σύστηµα Σ∆Ι∆Ε προ της αποµάκρυνσης του από τον χρησιµοποιούµενο
τερµατικό εξοπλισµό. Οι συνδέσεις στο Σ∆Ι∆Ε διακόπτονται αυτόµατα σε
περίπτωση που µείνουν ανενεργές για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
3. Η λογική πρόσβαση στο Σ∆Ι∆Ε πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω προκαθορισµένου τερµατικού
εξοπλισµού, χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση στο Σ∆Ι∆Ε µέσω άλλων συστηµάτων του παρόχου.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η εξαγωγή δεδοµένων από το σύστηµα Σ∆Ι∆Ε (όπως µε χρήση
αποσπώµενων µέσων ή µέσω προγραµµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) για σκοπούς διαφορετικούς
από αυτούς του Α` Κεφαλαίου του ν. 3917/2011, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 9 της
παρούσας πράξης.
Άρθρο 8
Κρυπτογράφηση δεδοµένων
Τα τηρούµενα δεδοµένα προστατεύονται µε τη χρήση κατάλληλων κρυπτογραφικών µηχανισµών,
βάσει διεθνώς αποδεκτών προτύπων. Το µήκος του σχετικού κλειδιού κρυπτογράφησης παρέχει
προστασία και ασφάλεια από επιθέσεις και απειλές. Η διαχείριση των κλειδιών κρυπτογράφησης
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 αποθήκευση τους καθώς
και µέτρα για τον έλεγχο της ορθής εξαγωγής τους (περιοδικός έλεγχος ακεραιότητας/αξιοπιστίας των
αντιγράφων). Τα αντίγραφα ασφαλείας περιέχουν τις µεταβολές στις
οποίες υπόκεινται τα δεδοµένα 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 προέλευση του (εφαρµογή, λειτουργικό σύστηµα, δεδοµένα
δικτύου κλπ), το είδος (διαφορικό, αυξητικό ή πλήρες), 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 θεωρείται κάθε σύνολο αυτοµατοποιηµένων ή µη διαδικασιών και
µέτρων που µετά από την ολοκλήρωση της εφαρµογής τους δεν επιτρέπει την αναγνώριση των
υποκειµένων των δεδοµένων. Η καταστροφή των δεδοµένων είναι µη αναστρέψιµη, δηλαδή δεν είναι
δυνατή η ανάκτηση 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 καταστροφής των δεδοµένων.

Άρθρο 11
Καταγραφή και παρακολούθηση συµβάντων
1. Ο πάροχος διατηρεί αναλυτικό σχέδιο αρχείων καταγραφής, το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) την αρχιτεκτονική και τις επιµέρους µεθόδους δηµιουργίας, συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης
των αρχείων καταγραφής, β) πλήρη περιγραφή του περιεχοµένου τους και γ) τα µέτρα για τη
διασφάλιση της ακεραιότητας, της εµπιστευτικότητας και της διαθεσιµότητάς τους.
2. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι, κατ` ελάχιστο, καταγράφονται τα ακόλουθα συµβάντα για χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών από την πραγµατοποίηση τους:
α) Οι προσπάθειες φυσικής πρόσβασης (επιτυχείς και ανεπιτυχείς) στους τόπους εγκατάστασης του
Σ∆Ι∆Ε.
β) Οι προσπάθειες λογικής πρόσβασης (επιτυχείς και ανεπιτυχείς) στο Σ∆Ι∆Ε.
γ) Οι ενεργείες/εντολές των χρηστών και διαχειριστών του Σ∆Ι∆Ε.
δ) Οι µεταβολές στη διαµόρφωση του Σ∆Ι∆Ε.
ε) Τα γεγονότα που αφορούν στην ασφάλεια, και. ιδίως όταν σχετίζονται µε αλλαγές στην κατάσταση
και στην λειτουργία του Σ∆Ι∆Ε. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγµατα:
αποσύνδεση/διακοπή της δικτυακής σύνδεσης του Σ∆Ι∆Ε, ανίχνευση σύνδεσης συστήµατος µε
δικτυακή διεύθυνση του Σ∆Ι∆Ε, µη προγραµµατισµένη επανεκκίνηση ή βίαιη διακοπή λειτουργίας του
Σ∆Ι∆Ε.
3. Τα συµβάντα της περίπτωσης α της προηγούµενης παραγράφου τηρούνται εγγράφως ή
ηλεκτρονικά. Τα συµβάντα των περιπτώσεων β έως και ε της προηγούµενης παραγράφου 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 διαχείριση αρχείων καταγραφής από το Σ∆Ι∆Ε ή/και
από άλλα συστήµατα του παρόχου.

4. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι οι καταγραφές είναι πλήρεις, συνεχείς και προστατεύονται από
οποιαδήποτε αλλοίωση και µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Οι εγγραφές για τα συµβάντα της
περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κρυπτογραφούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 8 της παρούσας πράξης.
5. Σε περίπτωση αποτυχίας καταγραφής συµβάντων ή δυσλειτουργίας του εξυπηρετητή καταγραφής
συµβάντων, ενεργοποιείται µηχανισµός άµεσης ειδοποίησης του υπευθύνου ασφάλειας των δεδοµένων
του Σ∆Ι∆Ε και εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 της παρούσας
πράξης µέτρα.
6. Ο πάροχος εφαρµόζει συστήµατα παρακολούθησης και ενηµέρωσης για συµβάντα, τα οποία είναι
πιθανόν να οδηγήσουν στην εκδήλωση περιστατικού παραβίασης ασφάλειας. Ενδεικτικά, και όχι
περιοριστικά, αναφέρονται οι επανειληµµένες ανεπιτυχείς προσπάθειες πρόσβασης, οι αλλαγές στη
διαµόρφωση του Σ∆Ι∆Ε, οι αλλαγές στην κατάσταση και τη λειτουργία του Σ∆Ι∆Ε, όπως η
επανεκκίνηση ή η βίαιη διακοπή λειτουργίας του Σ∆Ι∆Ε.
Άρθρο 12
Ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη του Σ∆Ι∆Ε
1. Οι εργασίες ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης του Σ∆Ι∆Ε πραγµατοποιούνται από µέλη της
οµάδας του Σ∆Ι∆Ε. Κατ` εξαίρεση οι παραπάνω εργασίες δύνανται να πραγµατοποιούνται και από
τρίτα πρόσωπα, υπό την επίβλεψη µέλους της οµάδας του Σ∆Ι∆Ε και ύστερα από ειδική έγγραφη
εξουσιοδότηση (άδεια πρόσβασης) του υπευθύνου ασφάλειας των δεδοµένων του Σ∆Ι∆Ε. Στην άδεια
πρόσβασης καταγράφονται: α) ο σκοπός για τον οποίο παρέχεται πρόσβαση, β) το
ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του προσώπου στο οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση, γ) το χρονικό
διάστηµα για το οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση και δ) το επιβλέπον µέλος της οµάδας Σ∆Ι∆Ε. Ο
υπεύθυνος ασφάλειας τηρεί µητρώο µε τα στοιχεία των ανωτέρω αδειών,
2. Ο πάροχος τηρεί αρχείο, στο οποίο καταγράφεται ο εξοπλισµός του Σ∆Ι∆Ε (υλικό, 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 παρούσας πράξης.
3. Ο πάροχος οφείλει να ελέγχει την αυθεντικότητα και ακεραιότητα του λογισµικού του Σ∆Ι∆Ε,
συµπεριλαµβανοµένων των εκδόσεων αναβάθµισης και διορθώσεων του κώδικα.
4. Κατά τη διαδικασία απεγκατάστασης ή απενεργοποίησης εξοπλισµού (υλικού ή λογισµικού) του
Σ∆Ι∆Ε, ο πάροχος οφείλει να αποτρέπει τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση 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 περιβάλλον
δοκιµών, το οποίο είναι αποµονωµένο από το σύστηµα Σ∆Ι∆Ε. Τόσο κατά την ανάπτυξη του
λογισµικού όσο και κατά την δοκιµή του τα χρησιµοποιούµενα δεδοµένα είναι µη πραγµατικά
(dummy data).

Άρθρο 13
∆ιαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφάλειας
1. Ο πάροχος αναπτύσσει και εφαρµόζει ειδική διαδικασία για τη διαχείριση των περιστατικών
παραβίασης ασφάλειας. Η διαδικασία ορίζει κατ` ελάχιστο την καταγραφή των περιστατικών, τα µέτρα
για την αντιµετώπιση τους και την επικαιροποίηση ή/και την απαραίτητη προσαρµογή της διαδικασίας
χειρισµού περιστατικών παραβίασης ασφάλειας.
2. Η διαχείριση των περιστατικών γίνεται από τον υπεύθυνο ασφάλειας των δεδοµένων του Σ∆Ι∆Ε
και τα µέλη της οµάδας Σ∆Ι∆Ε.

3. Ο πάροχος τηρεί αρχείο µε τα περιστατικά 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 πρόσωπο έχει αµφισβητήσει τη νοµιµότητα των ενεργειών του παρόχου. Σε
αυτήν την περίπτωση τα στοιχεία διαγράφονται µετά την αµετάκλητη επίλυση της υπόθεσης.
Άρθρο 14
Σχέδιο ανάκαµψης από καταστροφές
1. Ο πάροχος οφείλει να εκπονήσει σχέδιο ανάκαµψης από καταστροφές. Το σχέδιο περιγράφει τις
βασικές διαδικασίες που ακολουθούνται για την προστασία των δεδοµένων του Σ∆Ι∆Ε σε περιπτώσεις
έκτακτων περιστατικών. Ειδικότερα, το σχέδιο ορίζει τουλάχιστον τις συνθήκες ενεργοποίηςής του,
τους σχετικούς ρόλους και αρµοδιότητες του προσωπικού, καθώς και τους τρόπους αντιµετώπισης των
περιστατικών. Περιλαµβάνει επίσης τη σχεδίαση δοκιµών και την περιοδική εκτέλεση τους. Το σχέδιο
πρέπει να αναθεωρείται µετά από κάθε σηµαντική αλλαγή στο Σ∆Ι∆Ε αλλά και σε τακτική βάση.
Άρθρο 15
Εσωτερικός έλεγχος
Ο πάροχος προβαίνει σε εσωτερικούς ελέγχους για την τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας
πράξης. Ο εσωτερικός έλεγχος πραγµατοποιείται κατ` ελάχιστον κάθε τετράµηνο για τις προσβάσεις
στα διατηρούµενα δεδοµένα και κατά τα λοιπά ετησίως. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου
καταγράφονται.
Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει µετά την πάροδο εξαµήνου από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 ∆εκεµβρίου 2013
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