1ο ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΤΟΥ 2018

Απόφαση δυνάμει των άρθρων 21(1), 21(2)(ε), 15(α), 15(β) και 14(α)
Απόφαση αναφορικά με την υποχρέωση των παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών για εγγραφή στο
μητρώο της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας.
Ν 17(Ι)/2018

Ο Επίτροπος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 21(1), 21(2)(ε), 15(α), 15(β) και
14(α) του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 2018 εκδίδει, την
ακόλουθη Απόφαση.

Προοίμιο.

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (στο εξής " ο
Επίτροπος") έχοντας υπόψη :
1. Τις πρόνοιες του Νόμου περί Ασφάλειας και Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών
17(Ι)/2018 (εφεξής ο Νόμος) και ιδίως των άρθρων 21(1), 21(2)(ε),15(α), 15(β) και
14(α) του Νόμου.
2. Την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
6ης Ιουλίου 2016.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/151 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2018,
εκδίδει την παρούσα Απόφαση με την οποία προβαίνει σε καθορισμό της διαδικασίας υποβολής
αίτησης για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο των παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός
Τίτλος.

1.

Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων
Πληροφοριών (Εγγραφή Παροχέων Ψηφιακών Υπηρεσιών) Απόφαση του 2019.

Ερμηνεία.

2.

(1) Στην παρούσα Απόφαση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –
"Αρχή" σημαίνει την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας·
"μητρώο" σημαίνει το μητρώο που τηρείται από την αρμόδια αρχή για σκοπούς
εγγραφής των παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών·
"Νόμος" σημαίνει τον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του
2018 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

Πεδίο
Εφαρμογής.

3.

Η παρούσα Απόφαση τυγχάνει εφαρμογής σε όλους τους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εγγραφή παροχέων
ψηφιακών
υπηρεσιών.

4.

(1) Κάθε παροχέας ψηφιακών υπηρεσιών οφείλει να εγγραφεί στο μητρώο που τηρείται από
την Αρχή για σκοπούς παρακολούθησης της συστηματικής προσέγγισης της ασφάλειας των
πληροφοριών.

(2) Στο μητρώο, ύστερα από σχετική αίτηση τους στο έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα
της παρούσας Απόφασης, εγγράφονται όλοι οι πολίτες – παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών και όλα
τα νομικά πρόσωπα – παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών που είναι πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας ή άλλης χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμένουν ή έχουν την
εταιρική τους βάση στην Κυπριακή Δημοκρατία.
(3) (α) Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:
(ι) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται από την Αστυνομία Κύπρου και
η ημερομηνία έκδοσής του δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης εγγραφής.

Νοείται ότι σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος άλλου κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιο πάνω έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλα τυχόν έγγραφα
ζητηθούν από την Αρχή, θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και θα
πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και να είναι δεόντως
πιστοποιημένα.
(β) Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:
(ι) Βεβαιωμένη αναφορά από το Διευθυντή / Συνέταιρο της εταιρείας / συνεταιρισμού που
καλύπτει όλα τα διευθυντικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους της εταιρείας / συνεταιρισμού
(ιι) Στην περίπτωση εταιρείας/ συνεταιρισμού που εδρεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, η
αίτηση συνοδεύεται από τα πιο κάτω στοιχεία:
•
•
•
•

ιδρυτικό και καταστατικό εταιρείας/συνεταιρισμού
πιστοποιητικό συστάσεων
πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένων γραφείων
πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέων δεόντως βεβαιωμένο από τον Έφορο
Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(ιιι) Για το Διευθυντή / Συνέταιρο της εταιρείας / συνεταιρισμού ή και άλλα πρόσωπα που
ενεργούν εκ μέρους της εταιρείας/ συνεταιρισμού, υποβάλλεται λευκό ποινικό μητρώο με
ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερη από τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης εγγραφής.
(ιv) Στην περίπτωση εταιρείας/ συνεταιρισμού εγγεγραμμένων σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πιο πάνω έγγραφα εξασφαλίζονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές
και θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, δεόντως
πιστοποιημένα.
(4) Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα πιστοποιημένα αντίγραφα
εγγράφων που θα αφορούν το κάθε φυσικό πρόσωπο και την κάθε εταιρεία / συνεταιρισμό.
(5) Κάθε αίτηση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από την Αρχή και ο αιτητής ενημερώνεται
κατά πόσο έχει εγκριθεί για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έναρξη ισχύος.

14. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
[Παράγραφος 4(2)]
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρακαλώ επιλέξτε τον τύπο της αίτησης σας
Εγγραφή
Ημερομηνία Υποβολής

Τροποποίηση
Τερματισμός

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Όνομα Ενδιαφερόμενου Προσώπου / Εταιρείας

Διεύθυνση

Οδός και Αριθμός
Πόλη και Ταχυδρομικός Κώδικας
Χώρα

Όνομα Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου
Τηλέφωνο
Τηλεομοιότυπο
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Ιστοσελίδα

……………………………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε περίπτωση εγγραφής εταιρειών)
Όνομα Εγγραφής Εταιρείας
Λειτουργικό Όνομα Εταιρείας
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας
Είδος Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Χώρα Βασικής Εγκατάστασης για σκοπούς της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΚ 2016/1148
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Να συμπληρώνεται μόνο εφόσον η Χώρα βασικής
εγκατάστασης του Παροχέα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Όνομα εξουσιοδοτημένου προσώπου / εταιρείας

Διεύθυνση

Οδός και Αριθμός
Πόλη και Ταχυδρομικός Κώδικας
Χώρα

Τηλέφωνο
Τηλεομοιότυπο
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Ιστοσελίδα
Ημερομηνία Εγγραφής Εταιρείας
Μετοχικό Κεφάλαιο

Μετοχική Δομή (παρακαλώ περιγράψτε)

Αριθμός εργαζομένων
Ετήσιος Κύκλος Εργασιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ
Παρακαλώ δηλώστε το είδος ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχετε, και περιγράψτε τις δραστηριότητες σας. Οι υπηρεσίες
ορίζονται βάση του Άρθρου 4(17) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΚ 2016/1148.
Είδος Ψηφιακής
Υπηρεσίας που
προσφέρετε
(σημειώστε όλα όσα
ισχύουν)

Επιγραμμική
Μηχανή Αναζήτησης

Παρακαλώ δώστε περιγραφή της κάθε
προσφερόμενης ψηφιακής υπηρεσίας
(Συμπεριλάβετε την ονομασία της υπηρεσίας, όπου
ισχύει):

Επιγραμμική Αγορά

Υπηρεσίες
Νεφοϋπολογιστικής

Εκτιμώμενος αριθμός
χρηστών ανά
προσφερόμενη
ψηφιακή υπηρεσία

Επιγραμμική
Μηχανή Αναζήτησης
Επιγραμμική Αγορά
Υπηρεσίες
Νεφοϋπολογιστικής

Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο
υπολογισμού ή τον τρόπο εκτίμησης του αριθμού των
χρηστών:

Γεωγραφική ζώνη στην οποία παρέχονται υπηρεσίες
(Τοπική, Εθνική, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνής).

Γεωγραφική τοποθεσία υποδομών και συστημάτων που
υποστηρίζουν την παροχή των εν λόγω ψηφιακών
υπηρεσιών.

Η διαχείριση των δικτύων και συστημάτων
πληροφοριών, που υποστηρίζουν την παροχή των
ψηφιακών υπηρεσιών, εκτελείται εσωτερικά ή από
εξωτερικούς συνεργάτες;
(Αν εκτελείται από εξωτερικού συνεργάτες, παρακαλώ
δώστε λεπτομέρειες)

Στηρίζεται η παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών σας από
άλλους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών (εντός ή εκτός
της Κυπριακής Δημοκρατίας);
(Αν ναι, παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες)

Παρέχετε τις δικές σας ψηφιακές υπηρεσίες στους
πελάτες σας, ή δίνετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που
παρέχονται από τρίτο μέρος;
(Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
Στα πλαίσια της όλης προσπάθειας για την προώθηση μέτρων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προτείνεται μια σειρά από
τεχνικά μέτρα που αφορούν τον προσδιορισμό των στοιχείων και πληροφοριών των παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών,
κατ' εφαρμογή των σχετικών οδηγιών και του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

