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Αριθμός 511 
 

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020 
 

 

Απόφαση δυνάμει των άρθρων 11, 45 και 46 
του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 2020 

και των Κανονισμών 8(2) και 8(3) των περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) 
Κανονισμών του 2020 

 
Προοίμιο. 
N. 89(Ι)/2020. 
Κ.Δ.Π. 359/2020. 

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (στο εξής «η Αρχή»), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα 
άρθρα 11, 45 και 46 του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 2020, 
ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και ο Επίτροπος Επικοινωνιών, ασκώντας τις 
εξουσίες που του παρέχουν οι Κανονισμοί 8(2) και 8(3) των περί Ασφάλειας Δικτύων και 
Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) Κανονισμών του 2020, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο χρόνος καταβολής 
των τελών για το έτος 2022.

 

Συνοπτικός τίτλος.      1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Καθορισμού Χρόνου Καταβολής των Τελών για 
το έτος 2022 Απόφαση του 2021. 

Ερμηνεία. 
 

Ν. 89(Ι)/2020. 
 

 
Κ.Δ.Π. 359/2020. 

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

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

«Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) 
Κανονισμούς του 2020. 
 

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Απόφαση και οι οποίοι δεν 
ορίζονται διαφορετικά σε αυτή, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος ή/και 
οι Κανονισμοί.

Καθορισμός 
Χρόνου 
Καταβολής Τελών. 
Κ.Δ.Π. 359/2020. 

3. Τηρουμένων των προνοιών των Κανονισμών και ιδίως τηρουμένης της παραγράφου (2) του 
Κανονισμού 8, το ετήσιο τέλος για το 2022 καθίσταται πληρωτέο την 14η Δεκεμβρίου του 2021: 
 

Νοείται ότι, το ετήσιο τέλος πρέπει να πληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, 
δηλαδή το αργότερο μέχρι την 13η Ιανουαρίου 2022.

Υποχρεώσεις 
Φορέων και 
Παροχέων. 
N. 89(Ι)/2020. 
Κ.Δ.Π. 359/2020. 

4. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, οι φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, 
οι φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, οι παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και οι παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών οφείλουν να συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο και τους Κανονισμούς.

 

Έναρξη Ισχύος.           5. (1) Η παρούσα Απόφαση ισχύει μόνο για το ετήσιο τέλος 2022. 
 

(2)  Η  παρούσα  Απόφαση  τίθεται  σε  ισχύ  από  την  ημέρα  δημοσίευσής  της  στην  Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 


