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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 251/2021 
Αρ. 5547, 18.6.2021 

Αριθμός 251 
 

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020 
 
 

Απόφαση δυνάμει των άρθρων 17(κε), 17(κστ), 17(λ), 19, 20(1)(δ), 20(1)(ε), 20(1)(στ), 20(2), 21, 23, 24(δ), 
26, 43, 46(1), 46(2), 46(4) και 46(5) του Ν. 89(Ι)/2020 

 
Προοίμιο.                      Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (στο εξής «η Αρχή»), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα 

άρθρα 17(κε), 17(κστ), 17(λ), 19, 20(1)(δ), 20(1)(ε), 20(1)(στ), 20(2), 21, 23, 24(δ), 26, 43, 
46(1), 46(2), 46(4) και 46(5) του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου 
του 2020 ως εκάστοτε τροποποιείται, εκδίδει την παρούσα Απόφαση με την οποία καθορίζεται η 
διαδικασία επιβολής Διοικητικού Προστίμου κατά προσώπου που διενεργεί πράξη ή τελεί σε 
παράλειψη κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου. 

 
ΜΕΡΟΣ Ι 

Εισαγωγικές Διατάξεις 
 

Συνοπτικός τίτλος.        1.  Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής 
Διοικητικού Προστίµου Απόφαση του 2021. 

Ερμηνεία. 
 
 
 
 

89(Ι)/2020. 

2. (1) Στην παρούσα Απόφαση εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 

 
«Νομικό   πρόσωπο» σημαίνει οποιαδήποτε οντότητα η οποία έχει συσταθεί  βάση  ειδικού 
Νόμου ο οποίος καθορίζει τα σχετικά μ ε τη σύσταση και τη λειτουργία της· 

 
«Νόμος» σημαίνει ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2020 
και περιλαμβάνει κάθε Νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά· 

 
«Πρόσωπο» σημαίνει τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, τους φορείς κρίσιμων 
υποδομών πληροφοριών, τους παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών  και τους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών, και οποιαδήποτε άλλα νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς που εκάστοτε κρίνει η Αρχή, βάσει των αρμοδιοτήτων της 
που απορρέουν από τον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο· 
 
(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Απόφαση και δεν ορίζονται διαφορετικά, 
έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο Νόμος.

 

Πεδίο Εφαρμογής.        3.  Η  παρούσα  Απόφαση  τυγχάνει  εφαρμογής  στη  διαδικασία  συλλογής  πληροφοριών, 
επιβολής διοικητικών προστίμων ή και άλλων διοικητικών κυρώσεων από την Αρχή. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

Κυρίως Μέρος 
 

Κεφάλαιο Ι – Διεξαγωγή Έρευνας 

Εξουσία Συλλογής 
Πληροφοριών. 

4. (1) Η Αρχή έχει εξουσία, στις περιπτώσεις όπου κατά την κρίση της το θεωρεί αναγκαίο, 
συμμορφούμενη με την αρχή της αναλογικότητας, με αιτιολογημένο αίτημα, να  συλλέγει 
πληροφορίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ή/και οι 
οποίες περιλαμβάνουν την αυτεπάγγελτη ενέργεια εκ μέρους της ή την ενέργεια κατόπιν 
υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια δύναται να απευθύνει προς 
τούτο  γραπτό  αίτημά σε  κάθε  πρόσωπο που  τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της, 
καθώς  και  σε  κάθε  άλλο  πρόσωπο που θεωρεί ότι  είναι  σε  θέση  να  παράσχει  τις 
απαραίτητες πληροφορίες. 
 
(2)   Στο γραπτό αίτημά της Αρχής θα αναφέρονται ρητώς οι διατάξεις του Νόμου και της 
παρούσας Απόφασης, οι λόγοι του αιτήματος, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών 
προθεσμία  που πρέπει  να είναι  εύλογη και  οι ενδεχόμενες  κυρώσεις  σε περίπτωση µη 
συμμόρφωσης προς την ως άνω υποχρέωση της παροχής των πληροφοριών. 
 
(3) Πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται το αίτημά της Αρχής έχει υποχρέωση προς πλήρη 
και ακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, εντός της καθορισθείσας προθεσμίας. 
 
(4) Εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο η Αρχή δύναται να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες με 
την έκδοση δικαστικού Διατάγματος.
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(5)  Η Αρχή σε περίπτωση παροχής ελλιπών ή/και ασαφών πληροφοριών ή σε περίπτωση 
παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία ή σε 
περίπτωση   εκ   προθέσεως   ή   εξ   αμελείας   παροχής   ανακριβών   ή   παραπλανητικών 
πληροφοριών, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης του υπαιτίου, έχει εξουσία, 
αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον υπαίτιο της   παράβασης, µε δεόντως 
αιτιολογημένη απόφασή της, να του επιβάλει τις προβλεπόμενες στην παρούσα Απόφαση, 
διοικητικές κυρώσεις εκτός  εάν  ο  Νόμος  προβλέπει  διαφορετικά  επί  του  συγκεκριμένου 
θέματος. 

 
(6)  Σε περίπτωση παραλείψεως  παροχής των αιτούμενων  πληροφοριών  μέσα  στην  τακτή 
προθεσμία, η Αρχή έχει επιπρόσθετα την εξουσία προς επιβολή  διοικητικού προστίμου που 
δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, 
εκτός εάν ο Νόμος προβλέπει διαφορετικά επί του συγκεκριμένου θέματος. 

 
(7) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Αρχή κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής  είναι 
εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν µόνο για το σκοπό για τον   οποίο 
αυτές ζητήθηκαν. 

 
(8)  Για τους σκοπούς της  παραγράφου  αυτής, η  υποχρέωση προς  παροχή  πληροφοριών 
περιλαμβάνει  και την υποχρέωση προς προσκόμιση  και  κατάθεση κάθε  είδους  γραπτών 
στοιχείων και τη διάθεση πληροφοριών αποθηκευμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Εξουσία της Αρχής 
προς είσοδο και 
έρευνα. 

5. Η Αρχή έχει εξουσία να διενεργεί έρευνες τις οποίες κρίνει απαραίτητες για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων   της   και   για   τη   διερεύνηση   ενδεχόμενης   παραβίασης   επιβαλλόμενων 
υποχρεώσεων και προς τούτο δύναται- 
 
(1) να ελέγχει αρχεία, βιβλία, άλλα έγγραφα και στοιχεία αποθηκευμένα σε συστήματα 
πληροφοριών ή/και ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάθε προσώπου για το οποίο υπάρχει εύλογη 
υπόνοια  ότι κατέχει στοιχεία  δυνάμενα  να βοηθήσουν την  Αρχή στην έρευνά της  και  να 
λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα τους, βάσει των αρμοδιοτήτων της, δυνάμει των 
διατάξεων του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Αποφάσεων και 
 
(2) Δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 20 του Νόμου, αφού δοθεί προειδοποίηση 
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ωρών και αφού η Αρχή καθορίσει το σκοπό της έρευνας, ο 
Επίτροπος δύναται να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε υπάλληλο της Αρχής όπως αυτός εισέρχεται, 
επιθεωρεί, ερευνά, διενεργεί έλεγχο, καθ’ οιονδήποτε εύλογο χρόνο, σε οποιονδήποτε χώρο, 
υποστατικό ή όχημα, εξαιρουμένου οποιουδήποτε χώρου χρησιμοποιείται ως   κατοικία,   τα   
οποία   χρησιμοποιούνται  για  την   παροχή   οποιωνδήποτε  δικτύων   και συστημάτων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την παροχή/διαχείριση κρίσιμων υποδομών πληροφοριών/βασικών 
υπηρεσιών πληροφοριών ή και ψηφιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, και 
συλλέγει στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για αποδεικτικούς σκοπούς ή 
οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία αναφορικά με οποιαδήποτε παράβαση ή παράλειψη 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου ή των προνοιών των Κανονισμών ή των Αποφάσεων 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

∆ιαδικασία εισόδου 
και έρευνας και 
επιβολή διοικητικού 
προστίμου. 

6. (1)   Οι έρευνες δυνάμει του άρθρου 4 και 5 της παρούσας Απόφασης διενεργούνται κατ΄ εντολή 
της Αρχής ύστερα από προειδοποίηση ή σε επείγουσες και ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις 
χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του επηρεαζόμενου προσώπου. 
 
(2) Η εντολή της Αρχής πρέπει να είναι γραπτή και να καθορίζει το σκοπό της έρευνας, να 
ορίζει την ημερομηνία έναρξης της έρευνας, τη διάταξη δυνάμει της οποίας παρέχεται η εξουσία 
στην Αρχή και τις ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης του προσώπου, στο οποίο η 
εντολή απευθύνεται να συμμορφωθεί προς τους όρους της εντολής. 
 
(3) Το πρόσωπο για το οποίο διενεργείται η έρευνα δύναται να συμβουλεύεται το δικηγόρο του 
κατά τη διάρκεια της έρευνας, η παρουσία όμως αυτού δε συνιστά κατά νόμο προϋπόθεση για 
την εγκυρότητα της έρευνας. 
 
(4)  ∆εν  επιτρέπεται  η  είσοδος  σε  κατοικία  ή  η  διεξαγωγή έρευνας  σε κατοικία,  για τους 
σκοπούς  του  Νόμου  και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Αποφάσεων, παρά µόνο  δυνάμει 
δικαστικού εντάλματος. 
 
(5) Η Αρχή σε περίπτωση αρνήσεως προσώπου να συμμορφωθεί προς εντολή για έρευνα ή 
σε  περίπτωση  που  πρόσωπο παρουσιάζει ή/και παρέχει   ελλιπή   τα   αιτηθέντα   αρχεία, 
βιβλία, άλλα έγγραφα και στοιχεία όπως αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας 
Απόφασης, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης του, έχει εξουσία, αφού 
προηγουμένως τον καλέσει σε απολογία, να του επιβάλει µε δεόντως αιτιολογημένη απόφαση 
τις προβλεπόμενες στην παρούσα Απόφαση διοικητικές κυρώσεις.
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(6)   Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης προς εντολή της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου για τη διενέργεια έρευνας,  η Αρχή έχει επιπρόσθετη εξουσία να επιβάλλει 
διοικητικό  πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις  δέκα χιλιάδες Ευρώ (€10.000)  για  κάθε  ημέρα 
συνέχισης της παράβασης, εκτός εάν ο Νόμος  προνοεί  διαφορετικά  επί  του  συγκεκριμένου 
θέματος. 

 
(7) Οι  πληροφορίες  που  αποκτά  η Αρχή  κατά  την  άσκηση της εξουσίας της αυτής, είναι 
εμπιστευτικής φύσεως και δύνανται να χρησιμοποιηθούν  µόνο  για  το  σκοπό  για  τον  οποίο 
διενεργείται η έρευνα υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 του Νόμου. 

Ενέργειες της Αρχής 
σε περίπτωση 
παραβάσεων. 

7. Η Αρχή σε περίπτωση που κατά την άσκηση των εξουσιών της προς συλλογή πληροφοριών, 
είσοδο ή έρευνα ή από στοιχεία που µε οποιοδήποτε τρόπο τίθενται ενώπιον   της, διαπιστώνει 
το ενδεχόμενο παράβασης των διατάξεων του σχετικού Νόμου και των δυνάμει αυτού 
εκδοθέντων Αποφάσεων καθώς επίσης και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται από τα 
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργεί ως ακολούθως: 

 
(α)  συντάσσει το  πόρισμα  της  και  το υποβάλλει  μαζί µε  τα στοιχεία που κατέχει στο  Γενικό 
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος αποφασίζει από τα τεθέντα ενώπιον του στοιχεία, κατά 
πόσο  συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης και δικαιολογείται ποινική δίωξη του υπαιτίου, 
ή/και 
 
(β) επιλαμβάνεται η ίδια της υπόθεσης και αποφασίζει κατά πόσο δικαιολογείται  η   επιβολή 
διοικητικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση ή η επιβολή άλλων 
διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο Νόµο ή/και στις δυνάμει αυτού εκδοθείσες 
Αποφάσεις, καθώς  επίσης  και  των  σχετικών  Κανονισμών  που  εκδίδονται  από  τα  αρμόδια 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διορισµός 
Εξουσιοδοτημένου 
υπαλλήλου της 
Αρχής. 

8.  (1)  Κατά  την  εξέταση  παραβάσεως,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  7  της  παρούσας 
Απόφασης και δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 20 του Νόμου, ο Επίτροπος να εξουσιοδοτεί 
οποιονδήποτε υπάλληλο της Αρχής προς διερεύνηση της παράβασης. 
 
(2) Η έρευνα διεξάγεται το ταχύτερο δυνατό. 
 
(3) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Αρχής περιβάλλεται  µε 
τις εξουσίες προς συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα, µε τις οποίες περιβάλλεται  η Αρχή 
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Νόμου και της παρούσας Απόφασης. 
 
(4) Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Αρχής έχει εξουσία να καλεί, να ακούει τη μαρτυρία και 
να παίρνει  γραπτή κατάθεση από πρόσωπα που δυνατό να έχουν στοιχεία ή να γνωρίζουν 
οτιδήποτε σχετικά µε τη διερευνώμενη υπόθεση. Τα πρόσωπα οφείλουν να παρέχουν τις 
πληροφορίες που κατέχουν και να υπογράφουν την κατάθεση τους, αφού προηγουμένως η 
σχετική κατάθεση τους αναγνωστεί. 
 
(5) Αφού ολοκληρώσει την έρευνα του, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Αρχής συντάσσει το 
πόρισμά του και το υποβάλλει στην Αρχή µαζί µε όλα τα σχετικά µε την υπόθεση έγγραφα, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που έχει εξουσία να λαμβάνει βάσει του άρθρου 5 της 
παρούσας Απόφασης. 
 

Κεφάλαιο ΙΙ – Επιβολή Διοικητικού Προστίμου – Δικαίωμα ακρόασης

Εξουσία Επιβολής 
∆ιοικητικού 
Προστίμου. 

9. (1) Η Αρχή έχει εξουσία, εκτός εάν ο Νόµος προβλέπει διαφορετικά επί του συγκεκριμένου 
θέματος, εάν διαπιστώσει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε παράλειψη, κατά παράβαση 
των διατάξεων του Νόμου και της παρούσας Απόφασης, να επιβάλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο 
που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της 
παράβασης, και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για κάθε 
ημέρα συνέχισης της παράβασης. 
 
(2) Η Αρχή έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο   διενεργεί   πράξη   ή   τελεί   σε   παράλειψη,   κατά   παράβαση   των   διατάξεων 
οποιωνδήποτε Αποφάσεων ή/και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δεν υπερβαίνει 
τις τριακόσιες χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€300.400) και, σε περίπτωση επανάληψης της  
παράβασης,  διοικητικό  πρόστιμο  που  δεν  υπερβαίνει  τις  διακόσιες  χιλιάδες  ευρώ (€200.000). 
 
(3) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος της παράβασης προσπορίστηκε αθέμιτο 
όφελος από την παράβαση αυτή, η Αρχή έχει εξουσία, εκτός εάν ο Νόμος προβλέπει διαφορετικά 
επί του συγκεκριμένου θέματος, να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι του διπλάσιου 
του οφέλους που ο υπαίτιος αποδεδειγμένα αθεμίτως προσπορίστηκε από την παράβαση:
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Νοείται ότι, η Αρχή δύναται στην περίπτωση αυτή να συντάξει σχετικό πόρισμα, το οποίο 
υποβάλλει στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος αποφασίζει κατά πόσο δικαιολογείται 
ποινική δίωξη του υπαιτίου της παράβασης. 

Κλήση σε 
παραστάσεις 
– δικαίωμα 
ακροάσεως . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
131(Ι) του 2015 
72(Ι) του 2018. 

10. (1) Πριν προβεί στην έκδοση της Απόφασής της για επιβολή διοικητικού προστίμου,  κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας Απόφασης ή/και άλλων διοικητικών κυρώσεων, η 
Αρχή οφείλει να κοινοποιεί εγγράφως, µε τρόπο κοινοποίησης  που  να  διασφαλίζει  τη λήψη, 
την  πρόθεσή της  προς  διερεύνηση  της  παράβασης  σε  κάθε  επηρεαζόμενο  πρόσωπο,  να 
παραθέτει τους λόγους που δικαιολογούν την πρόθεσή της προς διερεύνηση και προς επιβολή 
διοικητικού προστίμου ή/και άλλων διοικητικών κυρώσεων  και  να  επισημαίνει τα δικαιώματα 
που του παρέχονται δυνάμει της παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου. 
 
(2) Πρόσωπο προς το οποίο κοινοποιείται έγγραφο µε βάση την παράγραφο (1) του παρόντος 
άρθρου, έχει το δικαίωμα εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση 
του εγγράφου, να προβεί σε γραπτές, και αν το επιθυμεί μετά από σχετικό του αίτημα προς την 
Αρχή και απόφαση κατά την κρίση της, να προβεί σε προφορικές παραστάσεις προς την Αρχή: 
 
Νοείται ότι, η Αρχή έχει το δικαίωμα και χωρίς να προηγηθεί σχετικό αίτημά προς αυτήν εάν το 
κρίνει αναγκαίο, να καλέσει οποιοδήποτε πρόσωπο ενώπιον της για προφορικές παραστάσεις 
και επεξηγήσεις: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, είναι δυνατή η παράταση από την Αρχή, εάν το κρίνει δικαιολογημένο, και 
κατόπιν σχετικού αιτήματος προς αυτήν, της πιο πάνω προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών σε περίπτωση κωλύματος ή άλλης εύλογης αιτίας. 

 
(3)   Η Αρχή  οφείλει  να  λαμβάνει  υπόψιν της τις παραστάσεις  αυτές, ως επίσης και όλα τα 
σχετικά µε  την υπόθεση και το  θέμα  γεγονότα, πριν να προβεί στην έκδοση της Απόφασής της 
προς επιβολή διοικητικού προστίμου και στον καθορισμό του ύψους του οφειλόμενου ποσού. 
 
(4)  Η  Αρχή   καθορίζει   η  ίδια   την   ενώπιον   της   διαδικασία,  με  τρόπο  τέτοιο  που  να 
διασφαλίζονται οι πρόνοιες της δίκαιης δίκης συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, των 
αρχών της φυσικής δικαιοσύνης: 

 
Νοείται ότι, σε σχέση  µε τα διάφορα  διαδικαστικά  διαβήματα και  ενέργειες  ενώπιον  της,  η 
Αρχή  ακολουθεί,  κατά  την  κρίση της,  κατ΄ αναλογία  τη  διαδικασία  που  ακολουθείται  σε 
υποθέσεις αστικής φύσεως. 

 
(5) Η Αρχή έχει προθεσμία εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιμων ημερών, μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, να εκδώσει την Απόφαση της για επιβολή διοικητικού 
προστίμου. 
 
(6) Η Απόφαση  της Αρχής για  επιβολή  διοικητικού προστίμου θα πρέπει να είναι δεόντως 
αιτιολογημένη και να κοινοποιείται με συστημένη επιστολή: 
 
Νοείται ότι, οι Αποφάσεις της Αρχής υπόκεινται στο ένδικο μέσο της προσφυγής ενώπιον του 
Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 
 
(7) Η Αρχή δύναται να δημοσιοποιεί Απόφασή της για επιβολή διοικητικού προστίμου.

Επιβολή διοικητικού 
προστίμου σε νομικό 
πρόσωπο. 

11. Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την Αρχή κατά τις διατάξεις του Νόμου και  της 
δυνάμει αυτού εκδοθείσας Απόφασης δύναται κατά τη κρίση της Αρχής, στις περιπτώσεις που η 
επιβολή του εν λόγω προστίμου αφορά νομικό πρόσωπο, να επιβληθεί, ταυτόχρονα και στους, 
κατά Νόμο αξιωματούχους  του µε δυνάμει του σχετικού  Νόμου περί σύστασης του νομικού 
προσώπου.

Είσπραξη 
διοικητικού 
προστίμου. 

12. (1) Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την Αρχή σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της 
παρούσας Απόφασης λογίζεται έναντι των εσόδων της Αρχής, εκτός αν ο Νόμος προβλέπει 
διαφορετικά. 
 
(2) Σε περίπτωση παραλείψεως πληρωμής διοικητικού προστίμου, η Αρχή λαμβάνει δικαστικά 
μέτρα για την είσπραξη του και το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο 
στη Δημοκρατία.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
Τελικές Διατάξεις 

 
Έναρξη ισχύος.            13. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 

Τροποποιήσεις.            14.   Η   Αρχή   δύναται  με  Απόφαση   της  να  καταργεί/αντικαθιστά,   τροποποιεί  ή/και   να 
συμπληρώνει την παρούσα Απόφαση. Για την τροποποίηση ή συμπλήρωση της παρούσας 
Απόφασης, η Αρχή δύναται να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση. Η εκάστοτε τροποποίηση 
θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
Αρχής. 

 

Αιτιολογική Έκθεση 
 

Σύμφωνα με τα άρθρα 17(κε), 17(κστ), 17(λ), 19, 20(1)(δ), 20(1)(ε), 20(1)(στ), 20(2), 21, 23, 24(δ), 26, 43, 46(1), 46(2), 
46(4) και 46(5) του Νόμου, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας εκδίδει την Απόφαση Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής 
Διοικητικού Προστίμου. 

 
Η Απόφαση θεσμοθετεί τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις των προσώπων (νομικών και φυσικών) αναφορικά 
με τη δυνατότητα της Αρχής να ζητεί πληροφορίες και να διεξάγει έρευνες και ελέγχους στα αρχεία, βιβλία, άλλα έγγραφα 
και στοιχεία αποθηκευμένα σε συστήματα πληροφοριών ή/και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές των εκάστοτε προσώπων, 
καθώς επίσης και τη διαδικασία αναφορικά με τη δυνατότητα της Αρχής να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα ή και άλλες 
διοικητικές κυρώσεις σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της σχετικής κείμενης νομοθεσίας διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα και τα δικαιώματα των υπό κρίση παραβατών όπως το δικαίωμα ακροάσεως κλπ. 


