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Αριθμός 345
Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020
______________________
Απόφαση δυνάμει των άρθρων 17(κε), 19, 20(1)(δ), 20(1)(στ), 21, 24(γ), 26(γ), 46(1), 46(2), 46(4) και 46(5)
Προοίμιο.

Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (στο εξής «η Αρχή»), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα
Άρθρα 17(κε), 19, 20(1)(δ), 20(1)(στ), 21, 24(γ), 26(γ), 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 διενέργειας Δημόσιων
Ακροάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του Νόμου.
ΜΕΡΟΣ Ι
Εισαγωγικές Διατάξεις

Συνοπτικός τίτλος.

1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Διαδικασίας Δημόσιων Ακροάσεων Απόφαση
του 2021.

Ερμηνεία.

2. (1) Στην παρούσα Απόφαση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια«δημόσια ακρόαση» σημαίνει τη δημόσια ακρόαση η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το εδάφιο (γ)
του άρθρου 24 του Νόμου·
«ημέρα» σημαίνει ημερολογιακή ημέρα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο Νόμο, ή εκτός εάν
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·
«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·
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(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Απόφαση και δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την
έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο Νόμος.
Πεδίο Εφαρμογής
της παρούσας
Απόφασης.

3. Η παρούσα Απόφαση τυγχάνει εφαρμογής στον καθορισμό της διαδικασίας των δημόσιων
ακροάσεων, η οποία θα διεξάγεται από την Αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των
παραγράφων (γ) του Άρθρου 24 του Νόμου, καθώς και των διαδικασιών γνωστοποίησης και
πρόσκλησης των προσώπων στις ακροάσεις αυτές.

Σκοπός –
Αντικείμενο της
διαδικασίας
Δημόσιας
Ακρόασης.

4. (1) Η δημόσια ακρόαση αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης η οποία
αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία της
λήψης αποφάσεων.
(2) Η διαδικασία δημόσιας ακρόασης αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στο σχηματισμό ακριβούς
εικόνας και στην πληρέστερη και ακριβέστερη ενημέρωση του Επιτρόπου, έτσι ώστε να έχει τη
δυνατότητα να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη, καλά πληροφορημένη και επαρκώς
αιτιολογημένη Απόφαση.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Δημόσιες Ακροάσεις

Πεδίο εφαρμογής
της Δημόσιας
Ακρόασης.

5. Δημόσια ακρόαση διεξάγεται στις περιπτώσεις που καταγράφονται στην παράγραφο (γ) του
άρθρου 24 του Νόμου.

Διάρκεια
Δημόσιας.
Ακρόασης.

6. (1) Η δημόσια ακρόαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο
Μέρος IV της παρούσας Απόφασης και, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια της δεν
δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες, με την επιφύλαξη της παραγράφου (1) του άρθρου
15 της παρούσας Απόφασης.
(2) Η διάρκεια της δημόσιας ακρόασης ξεκινά από τη γνωστοποίηση της, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο (1), (2) και (3) του άρθρου 9 της παρούσας Απόφασης, και
ολοκληρώνεται με την έκδοση οριστικής Απόφασης από τον Επίτροπο, ο οποίος οφείλει να
δημοσιοποιήσει ή να κοινοποιήσει αυτή σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας Απόφασης.

Όργανο της
Δημόσιας
Ακρόασης.

7. Η δημόσια ακρόαση διεξάγεται από τον Επίτροπο ο οποίος προεδρεύει, στην παρουσία
Γραμματέα.

Συμμετοχή στη
Δημόσια Ακρόαση.

8. (1) Η διαδικασία της δημόσιας ακρόασης συνίσταται στη γνωστοποίηση και πρόσκληση, από
την Αρχή, των προσώπων που επηρεάζονται άμεσα από την άσκηση των εκπορευόμενων, από
το άρθρο 24 (γ) του Νόμου, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Αρχής, καθώς και κάθε άλλου
προσώπου ή Οργανισμού, οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον προς τούτο, προκειμένου να
εκθέσουν τις απόψεις τους προσκομίζοντας και κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο των
ισχυρισμών τους.
(2) Σε δημόσια ακρόαση συμμετέχουν, με τους συμβούλους ή εκπροσώπους τους, οποιοδήποτε
πρόσωπο, οποιαδήποτε Υπηρεσία του δημοσίου τομέα, ή οποιοσδήποτε Οργανισμός δημόσιου
δικαίου ή Οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, ή οποιοδήποτε άτομο, που κατά τη κρίση της Αρχής
δικαιούται να συμμετάσχει.
(3) Η Αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να επιτρέψει τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο,
οποιουδήποτε ατόμου το ζητήσει ή να καλέσει οποιοδήποτε άτομο, οργανισμό, φορέα ή Αρχή να
συμμετάσχει, αν το κρίνει σκόπιμο.
(4) Κατά τις συνεδριάσεις μπορούν να καλούνται τόσο εργαζόμενα μέλη της Αρχής όσο και κάθε
άλλο πρόσωπο, του οποίου η παρουσία κρίνεται αναγκαία και το οποίο κατέχει εξειδικευμένες
νομικές ή/και οικονομικές ή/και τεχνικές γνώσεις.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Προδικασία Δημόσιων Ακροάσεων

Ειδοποίηση για
διεξαγωγή
δημόσια ακρόαση.

9. (1) Στην περίπτωση όπου απαιτείται η διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης, η Αρχή προσκαλεί με
σχετική δημόσια ειδοποίηση, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αρχής και σε δύο
τουλάχιστον ημερήσιες Κυπριακές εφημερίδες, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (2) του
παρόντος άρθρου, όλους όσοι επηρεάζονται άμεσα από την άσκηση των εκπορευόμενων από το
άρθρο 24 (γ) του Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Αρχής, καθώς και κάθε άλλου
προσώπου, το οποίο έχει έννομο συμφέρον προς τούτο.
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(2) Η Αρχή δύναται, κατ’ εξαίρεση, και σύμφωνα με την κρίση της, να προσκαλέσει τα
επηρεαζόμενα μέρη με πρόσκληση ή/και τηλεομοιοτυπία ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ή/και ηλεκτρονικά με τρόπο που καθορίζει η ίδια.
(3) Η ειδοποίηση των μερών, σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου,
αποτελεί πράξη, με την οποία ορίζεται το θεματικό αντικείμενο, οι σχετικές προθεσμίες υποβολής
απόψεων, το αρμόδιο Όργανο καθώς και ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της δημόσιας
ακρόασης.
(4) Η πρόσκληση σε δημόσια ακρόαση κοινοποιείται στα μέρη, από την Αρχή, τουλάχιστον
τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της δημόσιας ακρόασης:
Νοείται ότι, η Αρχή, κατόπιν σχετικής αιτιολόγησης, δύναται κατά την κρίση της να ορίσει
μικρότερο χρονικό διάστημα σχετικά με την πρόσκληση σε δημόσια ακρόαση και συγκεκριμένα
των τριάντα (30) ημερών που ορίζονται στην παρούσα Απόφαση. Η Αρχή, κατά τον καθορισμό
της πρόσκλησης σε δημόσια ακρόαση λαμβάνει υπόψη της ιδίως τα ακόλουθα:
(α) την τυχόν επείγουσα ανάγκη για τη λήψη μέτρων επί συγκεκριμένων ζητημάτων αναφορικά με
την Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών,
(β) την πολυπλοκότητα των θεμάτων που θίγονται στη δημόσια ακρόαση,
(γ) τυχόν διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
ΜΕΡΟΣ ΙV
Κύρια Διαδικασία
Έγγραφη
Διαδικασία.

10. (1) Οι προσκληθέντες σε δημόσια ακρόαση, σύμφωνα με την παράγραφο (3) του άρθρου 9
της παρούσας Απόφασης, δύνανται ύστερα από τον καθορισμό σχετικής προθεσμίας, να
υποβάλουν στην Αρχή έγγραφη έκθεση με τηλεομοιοτυπία ή/και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και
ηλεκτρονικά με τρόπο που καθορίζει η Αρχή, με την οποία να εκθέτουν τις θέσεις και απόψεις
τους.
(2) Οι έγγραφες εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος
άρθρου θα πρέπει να είναι αρκούντως αναλυτικές, αναφορικά με τα ζητήματα που εξετάζονται
στην εν λόγω δημόσια ακρόαση.
(3) Οποιοδήποτε από τα μέρη, που προσκαλείται στη δημόσια ακρόαση, δύναται να δηλώσει
εγγράφως ότι θα περιορισθεί στην υποβολή έγγραφης έκθεσής του.
(4) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα μέρη, στο πλαίσιο προγενέστερης διαβούλευσης ή
ακρόασης, έχει ήδη υποβάλει τις απόψεις του στην Αρχή δεν είναι αναγκαίο να υποβάλει εκ νέου
τις απόψεις του, υπό την προϋπόθεση ότι οι θέσεις του επί του συγκεκριμένου ζητήματος δεν
έχουν διαφοροποιηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέρος ενημερώνει εγγράφως την Αρχή, εντός
της προθεσμίας η οποία προβλέπεται στην παράγραφο (1) του άρθρου 10 της παρούσας
Απόφασης, σχετικά με την ακρόαση ή τη διαβούλευση όπου το μέρος είχε υποβάλει τις απόψεις
του και οι οποίες δεν διαφοροποιούνται από τις απόψεις του εν λόγω μέρους αναφορικά με την
τρέχουσα ακρόαση.
(5) Σε περιπτώσεις υποβολής ογκωδών ή ιδιαίτερα εκτεταμένων έγγραφων εκθέσεων από
οποιοδήποτε των συμμετεχόντων μερών, είναι σκόπιμο να υποβάλλεται μαζί και σύνοψη των
κύριων σημείων, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά κατά κανόνα τις τέσσερις (4)
δακτυλογραφημένες σελίδες.
(6) Στις έγγραφες εκθέσεις που υποβάλλονται είναι σκόπιμο να αποφεύγονται οι γενικότητες, οι
θεωρητικές τοποθετήσεις και οι αναπόδεικτοι ισχυρισμοί ή χαρακτηρισμοί που δεν έχουν σχέση
με την υπό αξιολόγηση υπόθεση. Ο Επίτροπος δεν θα λαμβάνει υπόψη θέσεις και απόψεις που
δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες ή είναι εμφανώς αυθαίρετες. Ο Επίτροπος θα εστιάζει την
προσοχή του σε θέσεις που υποστηρίζονται από επιστημονικά αποδεκτά τεκμήρια, γεγονότα και
δεδομένα.
(7) Ο φάκελος της υπόθεσης, όπου καταχωρούνται όλα τα σχετικά έγγραφα, θα βρίσκεται μετά τη
δημόσια ακρόαση, στη διάθεση όλων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 8 της
παρούσας Απόφασης, για σκοπούς ενημέρωσης.
(8) Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα, τα οποία περιέχονται στις έγγραφες εκθέσεις που
υποβάλλουν τα μέρη, αποτελούν δημόσιες πληροφορίες στις οποίες δικαιούνται να έχουν
πρόσβαση όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
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δημόσιας ακρόασης. Εάν κάποιο μέρος επιθυμεί τη μη δημοσιοποίηση μέρους των πληροφοριών
που υποβάλει με τις σχετικές έγγραφες εκθέσεις θα πρέπει, παράλληλα με την υποβολή των
έγγραφων εκθέσεων, να δηλώνει με σαφήνεια τις πληροφορίες που δεν επιθυμεί να
δημοσιοποιηθούν στα υπόλοιπα μέρη, δίδοντας και τη σχετική αιτιολογία:
Νοείται ότι, ο Επίτροπος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 19 του Νόμου,
δύναται να αποφασίσει διαφορετικά σχετικά με την εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών,
παρέχοντας συγκεκριμένη αιτιολογία, υπό την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου.
Ακροαματική
Διαδικασία.

11. (1) Η διαδικασία της δημόσιας ακρόασης διεξάγεται ενώπιον του Επιτρόπου κατά τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας Απόφασης.
(2) Η ακροαματική διαδικασία καθοδηγείται από τον Επίτροπο, ο οποίος προεδρεύει της δημόσιας
ακρόασης.
(3) Ο Επίτροπος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της διαδικασίας, έτσι ώστε αφενός να
παρέχεται η δυνατότητα διατύπωσης όλων των τεκμηριωμένων θέσεων και απόψεων, που είναι
σχετικές με την αξιολογούμενη υπόθεση, κατά τρόπο δίκαιο, αλλά αφετέρου να διασφαλίζεται η
ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς καθυστέρηση.
(4) Ο Επίτροπος οφείλει να διεξάγει τη δημόσια ακρόαση κατά τρόπο αποτελεσματικό και
παραγωγικό και να διασφαλίζει ότι ο χρόνος της ακρόασης και των συμμετεχόντων σε αυτή δεν
αναλώνεται για σκοπούς άλλους από εκείνους που εξυπηρετεί η ακρόαση. Για το λόγο αυτό, ο
Επίτροπος δε θα επιτρέπει την επανάληψη θέσεων και απόψεων που έχουν ήδη διατυπωθεί
προηγουμένως, τη χρησιμοποίηση χρόνου από την ακρόαση για την παρουσίαση και συζήτηση
θεμάτων που δε σχετίζονται άμεσα με την εξεταζόμενη υπόθεση ή για τη συζήτηση σημείων που
έχουν ήδη διευκρινισθεί με προηγούμενες παρουσιάσεις ή τεκμήρια. Ο Επίτροπος δεν θα
επηρεάζεται στη διαμόρφωση των απόψεών του από την ενδεχόμενη επανάληψη όμοιων
απόψεων από πολλά συμμετέχοντα μέρη, αλλά θα επικεντρώνει την προσοχή του στην αξία των
δεδομένων και των επιχειρημάτων που παρουσιάζονται ενώπιόν του.
(5) Οι προφορικές δημόσιες ακροάσεις είναι ανοικτές στο κοινό, εκτός αν τα θέματα που
συζητούνται αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια του κράτους ή υπάρχει άλλος λόγος δημοσίου
συμφέροντος, ο οποίος θα εξειδικεύεται σε σχετική αιτιολογημένη Απόφαση του Επιτρόπου. Στις
περιπτώσεις όπου οι δημόσιες ακροάσεις είναι ανοικτές στο κοινό, o Επίτροπος θα γνωστοποιεί
με τη δημόσια ειδοποίηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (1) του άρθρου 9 της παρούσας
Απόφασης, το δημόσιο χαρακτήρα της εν λόγω ακρόασης.
(6) Κατά την έναρξη της δημόσιας ακρόασης, ο Επίτροπος προβαίνει στην επιβεβαίωση της
παράστασης των προσκληθέντων προσώπων και των συμβούλων τους, όπου ανακοινώνει και
προφορικά στους προσκληθέντες το θεματικό αντικείμενο της δημόσιας ακρόασης και τα κύρια
χαρακτηριστικά της υπόθεσης και τους καλεί να αναπτύξουν σχετικώς τις απόψεις τους,
καθορίζοντας προκαταρκτικά το πρόγραμμα της προφορικής δημόσιας ακρόασης και τη σειρά με
την οποία θα παρουσιάσουν τις απόψεις τους τα μέρη.
(7) Στη συνέχεια της προφορικής διαδικασίας τα μέρη παρουσιάζουν τις απόψεις τους,
σχολιάζοντας, εάν επιθυμούν, και το περιεχόμενο της εναρκτήριας δήλωσης του Επιτρόπου, και
επεξηγούν με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι δικαιολογημένες οι θέσεις
τους. Οι λόγοι αυτοί δεν πρέπει να είναι γενικοί και ασαφείς, ούτε και να εκφράζουν αυθαίρετες
εκτιμήσεις.
(8) Τα μέρη παρουσιάζουν διαδοχικά τις θέσεις τους και μετά ακολουθεί οποιοδήποτε άτομο ή
φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία κατόπιν σχετικής απόφασης του Επιτρόπου.
(9) Κατά την προφορική δημόσια ακρόαση τα μέρη παρουσιάζουν τα κύρια σημεία των θέσεών
τους, που έχουν ήδη υποβληθεί εγγράφως, και παρέχουν τις διευκρινίσεις που ζητούν ο
Επίτροπος και τα μέλη του Οργάνου που διενεργεί την ακρόαση. Σε περίπτωση που οι
ζητούμενες διευκρινήσεις δεν είναι δυνατό να δοθούν άμεσα, οι εν λόγω διευκρινήσεις
αποστέλλονται στον Επίτροπο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από το πέρας της ακροαματικής
διαδικασίας.
(10) Στις περιπτώσεις όπου το μέρος δεν δώσει τις διευκρινίσεις οι οποίες ζητούνται, σύμφωνα με
την παράγραφο (9) του παρόντος άρθρου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Επίτροπος
δεν δίνει παράταση για την υποβολή των εν λόγω διευκρινήσεων, εκτός από εξαιρετικές
περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση δύναται να αιτιολογηθεί αντικειμενικά και ο Επίτροπος συναινεί
στην παράταση αυτή.
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(11) Ο Επίτροπος, είναι δυνατό να υποβάλει διευκρινιστικές ερωτήσεις σε κάθε μέρος που
παρουσιάζεται ενώπιον του.
(12) Κατά τη διάρκεια της προφορικής δημόσιας ακρόασης, όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην
προφορική δημόσια ακρόαση αναφέρονται αποκλειστικά στον Επίτροπο, εκτός αν ο Επίτροπος
ζητήσει ή επιτρέψει, κατά την κρίση του, την ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ των μερών, με
στόχο το σχηματισμό ακριβούς εικόνας και την πληρέστερη και ακριβέστερη ενημέρωση.
(13) Τα πρόσωπα που παρακολουθούν την προφορική δημόσια ακρόαση δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στη διαδικασία της ακρόασης.
(14) Ο Επίτροπος έχει την εξουσία να διατάσσει την απομάκρυνση, από την αίθουσα διεξαγωγής
του προφορικού μέρους της δημόσιας ακρόασης, οποιουδήποτε προσώπου παρεμβαίνει χωρίς
εξουσιοδότηση ή παρενοχλεί με οποιοδήποτε τρόπο το προφορικό μέρος της δημόσιας
ακρόασης.
(15) Ο Επίτροπος είναι δυνατό να αποφασίσει την πραγματοποίηση επίσκεψης σε χώρο με τον
οποίο σχετίζεται η υπόθεση, εάν κρίνει ότι τούτο συνδράμει στη λήψη μιας εμπεριστατωμένης
απόφασης.
(16) Κατά το τέλος της διαδικασίας ο Επίτροπος παρέχει, κατά τη κρίση του, τη δυνατότητα
παρουσίασης των καταληκτικών απόψεων και θέσεων των μερών στο πλαίσιο των οποίων θα
παρέχεται η δυνατότητα σχολιασμού και των θέσεων των άλλων μερών.
(17) Ο Επίτροπος κλείνει τις εργασίες του προφορικού μέρους της προφορικής δημόσιας
ακρόασης χωρίς να ανακοινώσει τα συμπεράσματά του σε σχέση με την υπόθεση.
Διακοπή, συνέχιση
και ολοκλήρωση
της προφορικής
διαδικασίας.

12. (1) Η προφορική δημόσια ακρόαση πρέπει να ολοκληρώνεται εντός εύλογου χρονικού
πλαισίου και μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται για την ολοκλήρωση της δημόσιας
ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης και σύμφωνα με την κρίση του
Επιτρόπου,
ο
οποίος
λαμβάνει
υπόψη
τις
ιδιαίτερες
συνθήκες
και
την
πολυπλοκότητα/ιδιαιτερότητα του αντικειμένου που αφορά η ακρόαση.
(2) Η διαδικασία δημόσιας ακρόασης διεξάγεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, ιδίως εάν
προκύψει ανάγκη υποβολής πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων. Ο Επίτροπος έχει την εξουσία
να διακόπτει τη διαδικασία και να τη συνεχίζει σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Στην
περίπτωση αυτή δεν πραγματοποιείται νέα γνωστοποίηση, αλλά αρκεί η προφορική
γνωστοποίηση του Επιτρόπου για τον τόπο και τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασης.

Τήρηση
πρακτικών.

13. Κατά τη συνεδρίαση τηρούνται Πρακτικά από τον Γραμματέα. Στα Πρακτικά μνημονεύονται,
μεταξύ άλλων, τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων, ο τόπος και ο χρόνος της
συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά.
Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (8) του άρθρου 10 της παρούσας Απόφασης, τα
Πρακτικά αποτελούν δημόσια πληροφορία και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία
μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Συμπληρωματική
Έκθεση.

14. Τα μέρη δύνανται μετά το πέρας της προφορικής διαδικασίας, και εντός προθεσμίας επτά (7)
εργάσιμων ημερών, να υποβάλουν γραπτή συμπληρωματική έκθεση, με την οποία να εκθέτουν
περαιτέρω τους ισχυρισμούς τους ή/και με την οποία να σχολιάζουν ζητήματα που τέθηκαν κατά
τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Απόφαση του
Επιτρόπου.

15. (1) Ο Επίτροπος εκδίδει την απόφασή του επί της σχετικής υπόθεσης εντός τριάντα (30)
ημερών από το πέρας της διαδικασίας της δημόσιας ακρόασης, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων
όπου δίδεται αιτιολογία για την καθυστέρηση.
(2) Η Απόφαση του Επιτρόπου περιέχει επαρκή αιτιολογία και αναφορά στην εκτίμηση των
δεδομένων, των πραγματικών περιστατικών, την ημερομηνία έκδοσης αυτής καθώς και τη νομική
βάση που χρησιμοποιήθηκε.
(3) Ο Επίτροπος, χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων του δυνάμει της Νομοθεσίας,
δημοσιοποιεί την απόφαση του στην ιστοσελίδα της Αρχής και παράλληλα την κοινοποιεί στα
μέρη με τηλεομοιοτυπία ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ηλεκτρονικά με τρόπο που
καθορίζει η Αρχή, με την επιφύλαξη της μη δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών,
δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 19 του Νόμου.
(4) Ο Επίτροπος δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την Απόφαση του, εφόσον περιέλθουν
σε γνώση του νέα στοιχεία ή/και πληροφορίες που δεν του είχαν γνωστοποιηθεί.
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Εκκρεμείς
διαδικασίες.

16. Εκκρεμείς διαδικασίες δημόσιας ακρόασης διέπονται από το καθεστώς που ίσχυε κατά το
χρόνο έναρξής τους.
ΜΕΡΟΣ V
Τελικές Διατάξεις

.Τροποποιήσεις.

17. 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.

Έναρξη Ισχύος.

18. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύμφωνα με τα άρθρα 17(κε), 19, 20(1)(δ), 20(1)(στ), 21, 24(γ), 26(γ), 46(1), 46(2), 46(4) και 46(5) του Νόμου, η Αρχή
Ψηφιακής Ασφάλειας εκδίδει την Απόφαση για τη διαδικασία Δημόσιων Ακροάσεων.
Η Απόφαση καθορίζει τη διαδικασία διενέργειας Δημόσιων Ακροάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις
του Νόμου. Η διαδικασία Δημόσιας Ακρόασης, θεσμοθετεί τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις των προσώπων
αναφορικά με τη δυνατότητα της Αρχής να διεξάγει Δημόσιες Ακροάσεις.

