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Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 

 
Κανονισμοί  δυνάμει των άρθρων 7 και  23 

 

 Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 23 του περί Ασφάλειας Δικτύων 
και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου  του 2018 εκδίδει, κατόπιν έγκρισης από τη Βουλή, τους ακόλουθους 
Κανονισμούς.  

  
 ΜΕΡΟΣ Ι - Εισαγωγικές Διατάξεις 

  
Συνοπτικός 
τίτλος 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών 
(Τέλη) Κανονισμοί του 2018. 

  
Ερμηνεία 2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια : 
  

«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας . 
  

«φορέας» σημαίνει  φορέα κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, ή και  φορέα εκμετάλλευσης βασικών 
υπηρεσιών,  ή και παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών  ή και παροχέα  ψηφιακών υπηρεσιών στην Κύπρο  

  
«νεοεισερχόμενας φορέας» σημαίνει φορέα κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, ή και  φορέα εκμετάλλευσης 
βασικών υπηρεσιών που καθορίζεται με βάση το Νόμο,  ή και παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών  που 
εγγράφεται στο ΓΕΡΗΕΤ ή και παροχέα  ψηφιακών υπηρεσιών στην Κύπρο που εγγράφεται στην Αρχή 
Ψηφιακής Ασφάλειας. 

 
N.17(I)/2018 

 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του 2018 και 
οποιονδήποτε Νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. 

  
 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ορίζονται διαφορετικά, 

έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. 
  
Πεδίο 
Εφαρμογής 

3. Οι παρόντες Κανονισμοί τυγχάνουν εφαρμογής στα διοικητικά τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 7 του 
Νόμου.  

  
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ - Γενικές Αρχές Υπολογισμού και Καθορισμού Διοικητικών Τελών  

  
 4.(1) Το ύψος των τελών που επιβάλλονται στους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου προσδιορίζεται 

από τον Επίτροπο. 
  

(2)  Κατά τον προσδιορισμό του ύψους των τελών σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή την περιοδική αναπροσαρμογή 
τους σύμφωνα με τον Κανονισμό 7, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη τις αρχές και τα κριτήρια που ορίζονται 
στους Κανονισμούς 5,6,7.  

  
Καλυπτόμενες 
δαπάνες  

5.(1) Τα τέλη καλύπτουν τις διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν από τη διαχείριση, επιτήρηση και εφαρμογή 
του Νόμου στους φορείς που καλύπτονται από αυτόν. 
(2) Οι διοικητικές δαπάνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

 (α) Διεθνή συνεργασία, εναρμόνιση και τυποποίηση, 
 (β) παρακολούθηση της συμμόρφωσης και άλλους ελέγχους των φορέων, 
 (γ) κανονιστικές εργασίες που περιλαμβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή παράγωγου δικαίου και 

διοικητικών αποφάσεων, 
 (δ) γενικά έξοδα σύστασης και λειτουργίας της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, 
 (ε) την εκπόνηση ή/και συμμετοχή σε  συγχρηματοδοτούμενα ή μη έργα,  
 (στ) την εκπόνηση δράσεων της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
  
Γενικές αρχές 
υπολογισμού 
των τελών  

6.(1) Ο τρόπος υπολογισμού και επιβολής των τελών πρέπει να είναι αντικειμενικός, διαφανής και αναλογικός 
και να προκαλεί τις ελάχιστες δυνατές πρόσθετες διοικητικές και συναφείς δαπάνες. 

 (2)Τα τέλη θα πρέπει να βασίζονται στο σύνολο των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων των φορέων,  στους 
οποίους επιβάλλεται το σχετικό τέλος, τα οποία είναι πιστοποιημένα από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή. 

  
 (3) Οι εισπράξεις των τελών για έτος αναφοράς (έτος x) θα γίνονται τον Δεκέμβριο του έτους x-1, στη βάση 

των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων  του έτους x-2  πιστοποιημένων από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή.  
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(4) Οι φορείς οφείλουν να υποβάλλουν στον Επίτροπο ακριβή, σαφή και ενημερωμένα στοιχεία 
πιστοποιημένα από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή ως προς το ύψος των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων το 
αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου του έτους x-1. 

  
(5)Σε περίπτωση που φορέας παραλείψει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της παραγράφου (3) τότε ο 
Επίτροπος υπολογίζει το πληρωτέο διοικητικό τέλος με βάση το Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών, 
λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά και επικουρικά στοιχεία σχετικά με τα έσοδα του φορέα. 
 
(6) Στην περίπτωση νέων φορέων, για τους οποίους τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους (2) και 
(3) δεν είναι ακόμα διαθέσιμα και εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τον καθορισμό των διοικητικών τελών 
σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, ο Επίτροπος υπολογίζει  το πληρωτέο διοικητικό τέλος με βάση το 
Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών, λαμβάνοντας τις όποιες πληροφορίες υποβάλλονται κατόπιν 
αιτήματος του Επιτρόπου ή/και άλλα σχετικά στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα.  
 
 

 (7) Οι επηρεαζόμενοι φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής οποιωνδήποτε παραστάσεων εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημέρων  από την αποστολή σχετικής επιστολής στην  οποία ο Επίτροπος καθορίζει το ύψος 
του καταβλητέου ποσού, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών. Ο Επίτροπος αξιολογεί τις 
παραστάσεις και ενημερώνει τον επηρεαζόμενο φορέα εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από τη λήψη των 
παραστάσεών του. Νοείται, ότι το τέλος καθίσταται καταβλητέο έστω και αν υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με 
τις πρόνοιες της παρούσας παραγράφου. 
 

Αναπροσαρμογή 
των διοικητικών 
τελών  

7.(1) Ο Επίτροπος δημοσιεύει ετήσια ανασκόπηση των διοικητικών δαπανών της Αρχής και του συνολικού 
ποσού των τελών που εισπράχθηκαν. 

  
 (2) Εν όψει διαφορών μεταξύ του συνολικού ποσού των διοικητικών τελών που θα συλλεχθούν για το έτος x  

και των διοικητικών δαπανών που θα υλοποιηθούν για το ίδιο έτος, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες 
περιοδικές αναπροσαρμογές σε επόμενα έτη. 

  
  
Προσδιορισμός 
ύψους 
διοικητικών 
τελών  

8.(1) Η μέθοδος υπολογισμού των διοικητικών τελών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρόντων 
Κανονισμών, και η χρονική περίοδος για την οποία ισχύουν, καθορίζονται στο Παράρτημα.  
 
(2) Για την πρώτη εφαρμογή των Κανονισμών, εφαρμόζεται το μοντέλο του Παραρτήματος.  

  
(3) Για τα έτη μετά την πρώτη εφαρμογή του Διατάγματος νεοεισερχόμενοι φορείς καταβάλλουν  850 ευρώ για 
το τρέχον έτος  και για τα επόμενα έτη θα καταβάλλουν τέλος σύμφωνα με το μοντέλο του Παραρτήματος. 

  
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ-Καταβολή των τελών 

Χρόνος 
καταβολής 
διοικητικών 
τελών 

9. (1) Το πρώτο διοικητικό τέλος καταβάλλεται το αργότερο  εντός ενός μηνός από την έγγραφη σχετική 
ειδοποίηση της Αρχής.  

 (2) Το ετήσιο διοικητικό τέλος καταβάλλεται ως εξής: Κάθε ετήσιο τέλος καθίσταται πληρωτέο την 1η 
Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός εάν  ορίζεται άλλως στο Παράρτημα ή /και σε σχετική Απόφαση που 
δημοσιεύεται από τον Επίτροπο. Το ετήσιο τέλος πρέπει να πληρωθεί εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών, 
δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσμίας, στο 
οφειλόμενο ποσό προστίθενται αυτομάτως τόκοι σύμφωνα με τον περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου 
Υπερημερίας Νόμο του 2006, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Σε περίπτωση, όπου ο φορέας έχει 
υποβάλλει παραστάσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(7), ο τόκος θα υπολογίζεται πάνω στο τελικό ποσό 
που θα αποφασίζει ο Επίτροπος. 

  
   
Λογαριασμός 
καταβολής 
τελών  

10. Τα διοικητικά τέλη που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασμό 
της Αρχής,  τα στοιχεία του οποίου δημοσιεύονται ή/και διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο από τον Επίτροπο.  

  
 Μέρος IV-Συμμόρφωση και Κυρώσεις 

  
Επιπτώσεις 
παράλειψης 

11. (1) Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του καθορισμένου ετήσιου τέλους  εντός της προθεσμίας 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 9, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει στον φορέα διοικητικό πρόστιμο  που δεν 
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καταβολής 
διοικητικών 
τελών  

υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το 
αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του Νόμου ή άλλου νόμου ή κανονιστικής 
διοικητικής πράξης.  

  
(2) O Επίτροπος έχει επιπρόσθετα την εξουσία  προς επιβολή διοικητικού προστίμου οκτακοσίων πενήντα 
ευρώ (€850) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, εκτός αν ο Νόμος προβλέπει διαφορετικά επί του 
συγκεκριμένου θέματος. 
 

Ειδοποίηση από 
τον Επίτροπο  

12. (1) Στις περιπτώσεις παράλειψης καταβολής του καθορισμένου ετήσιου τέλους εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας  σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(2), ο Επίτροπος δύναται να ειδοποιήσει τους φορείς ως προς το 
καταβλητέο ετήσιο τέλος, την προθεσμία πληρωμής του και τις συνέπειες της μη καταβολής του. 

  
(2)  Ο Επίτροπος δεν ευθύνεται σε περίπτωση παράλειψης ή μη έγκαιρης ειδοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο 
(1) και η τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση ειδοποίησης των ενδιαφερομένων φορέων από τον Επίτροπο δεν 
στοιχειοθετεί λόγο ακύρωσης της Απόφασης του Επιτρόπου για επιβολή Προστίμου. 

  
Συνέπειες 
δυνάμει άλλων 
διατάξεων  

13. Στην απουσία αντίθετης διάταξης, οι διαδικασίες συμμόρφωσης και οι κυρώσεις  που προβλέπονται στο 
Μέρος IV των παρόντων Κανονισμών δεν αντικαθιστούν ή περιορίζουν άλλες τυχόν υποχρεώσεις των 
σχετικών φορέων  σε ό,τι αφορά την καταβολή των εν λόγω διοικητικών τελών, καθώς και τις εξουσίες του 
Επιτρόπου ή/και της Αρχής ως προς την είσπραξή τους, οι οποίες ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.  

  
Έναρξη ισχύος  14. Οι παρόντες Κανονισμοί θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας. 
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Παράρτημα Ι 

Διοικητικά Τέλη για λειτουργία Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας 

 
 

Προσδιορισμός Ύψους Διοικητικών Τελών 

 
Το ετήσιο διοικητικό τέλος για το έτος Χ ανά φορέα, ως ποσοστό του προϋπολογισμού εσόδων που αφορούν την Αρχή 
Ψηφιακής Ασφάλειας αντιστοιχεί στο λόγο του σταθμισμένου1 κύκλου εργασιών (συνολικά ελεγμένα ακαθάριστα ετήσια 
έσοδα) του κάθε φορέα για το έτος Χ-2, έναντι του σταθμισμένου κύκλου εργασιών του συνόλου των φορέων που 
καθορίζονται ως φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, παροχείς 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών στην Κύπρο για την ίδια περίοδο, με ελάχιστο ετήσιο 
διοικητικό τέλος τα €850 (βλ. πιο κάτω πίνακα). 
 
Οι φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών και οι φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών καθορίζονται ως τέτοιοι με 
συγκεκριμένο επίπεδο κρισιμότητας. Οι παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίοι 
δεν βρίσκονται στον κατάλογο με τους φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών ή στον κατάλογο με τους φορείς 
εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, θα κληθούν να καταβάλουν το ελάχιστο διοικητικό τέλος των €850. 
 

Κύκλος 
εργασιών 
δρώσας 
επιχείρησης ή 
προϋπολογισμός 
φορέα 

Κρισιμότητα 
Υποδομής[1] 

Σταθμισμένος Κύκλος 
Εργασιών ή 
προϋπολογισμού 

% Συνεισφορά δρώσας επιχείρησης 
στον προϋπολογισμό Αρχής Ψηφιακής 
Ασφάλειας 

KEΔΕ(i) KY(i) KEΔΕ(i) x KY(i) [KEΔΕ(i) x KY(i)] / Σ { Σ(i) … Σ (…) } 

KEΔΕ(ii) KY(ii) KEΔΕ(ii) x KY(ii)  

… … …  

KEΔΕ(…) KY(…) KEΔΕ(…) x KY(…)  

  Σ(i) [KEΔΕ(i)…(…) x 
KY(i)-(…)] 

 

 
Σημειώσεις:  Βήματα Υπολογισμού Συνεισφοράς 
 

1. Πολλαπλασιασμός κύκλου εργασιών ή προϋπολογισμού (ΚΕ) με τον συντελεστή στάθμισης (ΚΥ), αναλόγως της 
μέγιστης κρισιμότητας των υποδομών του κάθε φορέα.  Οι συντελεστές κρισιμότητας έχουν καθοριστεί ως 
ακολούθως: 
 
Πολύ Υψηλή = 100%,  
Υψηλή = 75%,  
Μέτρια = 50%, 
Χαμηλή = 0%, 
Πολύ χαμηλή = 0%.  
 
Το αποτέλεσμα είναι ο σταθμισμένος κύκλος εργασιών ή προϋπολογισμός για τον κάθε φορέα. 
 

2.  Άθροισμα όλων των σταθμισμένων κύκλων εργασιών ή προϋπολογισμών (Σ(i) [KEΔΕ(i)…(…) x KY(i)-(…)]). 
3. Για κάθε φορέα, η διαίρεση του σταθμισμένου κύκλου εργασιών του με το σύνολο των σταθμισμένων κύκλων 

εργασιών όλων των φορέων, έχει ως αποτέλεσμα το ποσοστό συνεισφοράς στον προϋπολογισμό της Αρχής που 
θα κληθεί να καταβάλει για τη λειτουργία της ο φορέας [KEΔΕ(i) x KY(i)] / Σ { Σ(i) … Σ (…) }. 

4. Πολλαπλασιασμός του ποσοστού συνεισφοράς του κάθε φορέα με τον συνολικό προϋπολογισμό της Αρχής, έχει ως 

                                                 
1 Στάθμιση με βάση την κρισιμότητα :Πολύ υψηλή: 100%, Υψηλή: 75%, Μέτρια: 50%, Χαμηλή και Πολύ χαμηλή: 
ελάχιστο ετήσιο διοικητικό τέλος €850). 
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αποτέλεσμα το αρχικό ποσό συνεισφοράς του κάθε φορέα. 
5.  Για όσους φορείς έχουν ποσό συνεισφοράς κάτω από €850, αναπροσαρμόζεται το ποσό συνεισφοράς στα €850. 
6.  Γίνεται τελική αναπροσαρμογή των αρχικών ποσών συνεισφοράς για τον κάθε φορέα, λαμβάνοντας υπόψη τους 

φορείς που είναι στα €850.  Το αποτέλεσμα είναι τα τελικά ποσά συνεισφοράς για τον κάθε φορέα. 
 

  
  
 

 
Αιτιολογικό 

 
Βάσει του Άρθρου 7, εδαφίου (1)(α) του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2017, η Αρχή 
Ψηφιακής Ασφάλειας (Αρχή) θα χρηματοδοτείται από τους φορείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, τους φορείς 
εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών, 
όπως καθορίζεται σε Kανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 23 του ιδίου Νόμου. 
 
Τα διοικητικά τέλη της Αρχής είναι αναγκαία για κάλυψη του απαιτούμενου προϋπολογισμού της, που αφορά στις 
δραστηριότητες της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και στην προστασία του κυβερνοχώρου στην Κύπρο.  Με γνώμονα τις 
αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της αναλογικότητας, υπολογίζεται ο καταμερισμός των σχετικών δαπανών, 
λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο εργασιών2 του κάθε φορέα  που συμπεριλαμβάνεται στους καταλόγους των κρίσιμων 
υποδομών πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, των παροχέων 
ψηφιακών υπηρεσιών και των παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τα σχετικά επίπεδα κρισιμότητας που έχουν 
καθοριστεί με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου. Τα επίπεδα κρισιμότητας θα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.  
 
Η θεσμοθέτηση της μεθοδολογίας προσδιορισμού του ύψους των διοικητικών τελών για την υποστήριξη λειτουργίας της 
Αρχής θα αποτελεί μόνιμη ρύθμιση, και θα επιτρέπει σύντομη και έγκαιρη διαδικασία ετοιμασίας του καταλόγου των σχετικών 
τελών σε ετήσια βάση, για απρόσκοπτη λειτουργία της ΑΨΑ και των υπηρεσιών που προσφέρει στα εμπλεκόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών του Εθνικού CSIRT (Computer Security Incident Response Team). 
 

  
 

                                                 
2 Κύκλος εργασιών για οργανισμούς του ημικρατικού και ιδιωτικού τομέα, και προϋπολογισμός δαπανών για τις κρατικές 
υπηρεσίες. 


