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Κ.Γ.Π. 403/2020

Αξηζκφο 403
Ο ΠΔΡΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2020
__________________
Απόθαζε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 19(1)(α), 20(1)(α), 20(1)(β), 46(1) θαη 46(4)
Απόθαζε αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ησλ παξνρέσλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ γηα εγγξαθή ζην
κεηξών ηεο Αξρήο Φεθηαθήο Αζθάιεηαο.
89(Ι) ηνπ 2020.

Η Αξρή Φεθηαθήο Αζθάιεηαο (ζην εμήο ‘’ε Αξρή’’) αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνπλ ηα
άξζξα 19(1)(α), 20(1)(α), 20(1)(β), 46(1) θαη 46(4) ηνπ πεξί Αζθάιεηαο Γηθηύσλ θαη πζηεκάησλ
Πιεξνθνξηώλ Νόκνπ ηνπ 2020, εθδίδεη ηελ αθόινπζε Απόθαζε.

Πξννίκην.

Η Αξρή έρνληαο ππόςε :
1.

Σηο πξόλνηεο ηνπ Νόκνπ πεξί Αζθάιεηαο θαη Γηθηύσλ θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ
89(Ι) ηνπ 2020 (εθεμήο ν Νόκνο) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 19(1)(α), 20(1)(α), 20(1)(β),
46(1) θαη 46(4) ηνπ Νόκνπ,

2.

Σελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/1148 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6εο
Ινπιίνπ 2016, θαη

3.

Σνλ Δθηειεζηηθό Καλνληζκό (ΔΔ) 2018/151 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30ήο Ιαλνπαξίνπ 2018,

89(Ι)/2020.

εθδίδεη ηελ παξνύζα Απόθαζε κε ηελ νπνία πξνβαίλεη ζε θαζνξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
αίηεζεο γηα ζθνπνύο εγγξαθήο ζην κεηξών ησλ παξνρέσλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ.
ΜΔΡΟ Ι
ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
πλνπηηθόο
Σίηινο.

1.

Η παξνύζα Απόθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Αζθάιεηαο Γηθηύσλ θαη πζηεκάησλ
Πιεξνθνξηώλ (Δγγξαθή Παξνρέσλ Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ) Απόθαζε ηνπ 2020.

Δξκελεία.

2.

(1) ηελ παξνύζα Απόθαζε, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα –
"Αξρή" ζεκαίλεη ηελ Αξρή Φεθηαθήο Αζθάιεηαο·
"κεηξών" ζεκαίλεη ην κεηξών πνπ ηεξείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή γηα ζθνπνύο εγγξαθήο ησλ
παξνρέσλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ·
"Νόκνο" ζεκαίλεη ηνλ πεξί Αζθάιεηαο Γηθηύσλ θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ Νόκν ηνπ 2020
θαη πεξηιακβάλεη θάζε λόκν πνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά.

(2) Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξνύζα Απόθαζε θαη δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ
έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνύο από ηνλ πεξί Αζθάιεηαο Γηθηύσλ θαη πζηεκάησλ
Πιεξνθνξηώλ Νόκν ηνπ 2020.
Πεδίν
Δθαξκνγήο.

3.

Η παξνύζα Απόθαζε ηπγράλεη εθαξκνγήο ζε όινπο ηνπο παξνρείο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ.
ΜΔΡΟ ΙΙ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΔΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Δγγξαθή
παξνρέσλ
ςεθηαθώλ
ππεξεζηώλ.

4. -(1) Κάζε παξνρέαο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ νθείιεη λα εγγξαθεί ζην κεηξών πνπ ηεξείηαη από
ηελ Αξρή γηα ζθνπνύο παξαθνινύζεζεο ηεο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ
πιεξνθνξηώλ.
(2) ην κεηξών, ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζε ηνπο ζην έληππν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα
ηεο παξνύζαο Απόθαζεο, εγγξάθνληαη όινη νη πνιίηεο – παξνρείο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ θαη όια
ηα λνκηθά πξόζσπα – παξνρείο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πνπ δηακέλνπλ ή έρνπλ ηελ εηαηξηθή ηνπο
βάζε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.
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(3) (α) Σα θπζηθά πξόζσπα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηα αθόινπζα:
(i) Πηζηνπνηεηηθό ιεπθνύ πνηληθνύ κεηξώνπ πνπ εθδίδεηαη από ηελ Αζηπλνκία Κύπξνπ θαη ε
εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη(6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο.
Ννείηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην θπζηθό πξόζσπν είλαη θάηνηθνο άιινπ θξάηνπο-κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πην πάλσ έγγξαθν θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιια ηπρόλ έγγξαθα
δεηεζνύλ από ηελ Αξρή, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη από ηηο αληίζηνηρεο αξκόδηεο αξρέο θαη ζα
πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα θαη λα είλαη δεόλησο
πηζηνπνηεκέλα.
(β) Σα λνκηθά πξόζσπα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηα αθόινπζα:
(i) Βεβαησκέλε αλαθνξά από ην Γηεπζπληή / πλέηαηξν ηεο εηαηξείαο / ζπλεηαηξηζκνύ πνπ
θαιύπηεη όια ηα δηεπζπληηθά πξόζσπα πνπ ελεξγνύλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο/ ζπλεηαηξηζκνύ
(ii) ηελ πεξίπησζε εηαηξείαο/ ζπλεηαηξηζκνύ πνπ εδξεύνπλ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, ε
αίηεζε ζπλνδεύεηαη από ηα πην θάησ ζηνηρεία:
•
•
•
•

ηδξπηηθό θαη θαηαζηαηηθό εηαηξείαο/ζπλεηαηξηζκνύ
πηζηνπνηεηηθό ζπζηάζεσλ
πηζηνπνηεηηθό δηεύζπλζεο εγγεγξακκέλσλ γξαθείσλ
πηζηνπνηεηηθό δηεπζπληώλ θαη γξακκαηέσλ δεόλησο βεβαησκέλν από ηνλ Έθνξν
Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.

(iii) Γηα ην Γηεπζπληή/ πλέηαηξν ηεο εηαηξείαο/ ζπλεηαηξηζκνύ ή θαη άιια πξόζσπα πνπ ελεξγνύλ
εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο/ ζπλεηαηξηζκνύ, ππνβάιιεηαη ιεπθό πνηληθό κεηξών κε εκεξνκελία
έθδνζεο όρη κεγαιύηεξε από ηνπο έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
εγγξαθήο.
(iv) ηελ πεξίπησζε εηαηξείαο/ ζπλεηαηξηζκνύ εγγεγξακκέλσλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα πην πάλσ έγγξαθα εμαζθαιίδνληαη από ηηο αληίζηνηρεο αξκόδηεο αξρέο
θαη ζα πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιώζζα, δεόλησο
πηζηνπνηεκέλα.
(4) Η Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επηπξόζζεηα πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα εγγξάθσλ
πνπ ζα αθνξνύλ ην θάζε θπζηθό πξόζσπν θαη ηελ θάζε εηαηξεία/ ζπλεηαηξηζκό.
(5) Κάζε αίηεζε εμεηάδεηαη ην ηαρύηεξν δπλαηό από ηελ Αξρή θαη ν αηηεηήο ελεκεξώλεηαη θαηά
πόζν έρεη εγθξηζεί γηα ζθνπνύο εγγξαθήο ζην κεηξών.
ΜΔΡΟ ΙΙΙ
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Έλαξμε ηζρύνο.

14. Η παξνύζα Απόθαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
[Άξζξν 4(2)]
ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ ΠΑΡΟΥΔΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Παξαθαιώ επηιέμηε ηνλ ηύπν ηεο αίηεζεο ζαο
Δγγξαθή
Ηκεξνκελία Τπνβνιήο

Σξνπνπνίεζε
Σεξκαηηζκφο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ
Όλνκα Δλδηαθεξφκελνπ Πξνζψπνπ / Δηαηξείαο

Γηεχζπλζε

Οδφο θαη Αξηζκφο
Πφιε θαη Σαρπδξνκηθφο Κψδηθαο
Υψξα

Όλνκα Δμνπζηνδνηεκέλνπ Αληηπξνζψπνπ
Σειέθσλν
Σειενκνηφηππν
Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε
Ιζηνζειίδα

……………………………………………………………….
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ζε πεξίπησζε εγγξαθήο εηαηξεηψλ)
Όλνκα Δγγξαθήο Δηαηξείαο
Λεηηνπξγηθφ Όλνκα Δηαηξείαο
Αξηζκφο Δγγξαθήο Δηαηξείαο
Δίδνο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο
Υψξα Βαζηθήο Δγθαηάζηαζεο γηα ζθνπνχο ηεο
Δπξσπατθήο Οδεγίαο ΔΚ 2016/1148
ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΤ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ (Να ζπκπιεξώλεηαη κόλν εθόζνλ ε
Υώξα βαζηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Παξνρέα είλαη εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο)
Όλνκα εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ / εηαηξείαο

Γηεχζπλζε

Οδφο θαη Αξηζκφο
Πφιε θαη Σαρπδξνκηθφο Κψδηθαο
Υψξα

Σειέθσλν
Σειενκνηφηππν
Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε
Ιζηνζειίδα
Ηκεξνκελία Δγγξαθήο Δηαηξείαο
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Μεηνρηθή Γνκή (παξαθαιψ πεξηγξάςηε)

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ
Δηήζηνο Κχθινο Δξγαζηψλ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΔΣΔ
Παξαθαιώ δειώζηε ην είδνο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεηε, θαη πεξηγξάςηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζαο. Οη
ππεξεζίεο νξίδνληαη βάζε ηνπ Άξζξνπ 4(17) ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο ΔΚ 2016/1148.
Δίδνο Φεθηαθήο
Τπεξεζίαο πνπ
πξνζθέξεηε
(ζεκεηώζηε όια όζα
ηζρύνπλ)

Δπηγξακκηθή
Μεραλή
Αλαδήηεζεο

Παξαθαιψ δψζηε πεξηγξαθή ηεο θάζε
πξνζθεξφκελεο ςεθηαθήο ππεξεζίαο
(πκπεξηιάβεηε ηελ νλνκαζία ηεο
ππεξεζίαο, όπνπ ηζρύεη):

Δπηγξακκηθή Αγνξά

Τπεξεζίεο
Νεθνυπνινγηζηηθήο

Δθηηκψκελνο
αξηζκφο ρξεζηψλ
αλά πξνζθεξφκελε
ςεθηαθή ππεξεζία

Δπηγξακκηθή
Μεραλή
Αλαδήηεζεο
Δπηγξακκηθή Αγνξά
Τπεξεζίεο
Νεθνυπνινγηζηηθήο

Παξαθαιψ δψζηε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά
κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ή ηνλ ηξφπν
εθηίκεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ:
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Γεσγξαθηθή δψλε ζηελ νπνία παξέρνληαη
ππεξεζίεο (Σνπηθή, Δζληθή, Δπξσπατθή Έλσζε,
Γηεζλήο).

Γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ
πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ.

Η δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ θαη ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνρή ησλ
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, εθηειείηαη εζσηεξηθά ή απφ
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο;
(Αλ εθηειείηαη από εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηεο, παξαθαιώ
δώζηε ιεπηνκέξεηεο)
ηεξίδεηαη ε παξνρή ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ
ζαο απφ άιινπο παξνρείο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ
(εληφο ή εθηφο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο);
(Αλ λαη, παξαθαιώ δώζηε ιεπηνκέξεηεο)
Παξέρεηε ηηο δηθέο ζαο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ζηνπο
πειάηεο ζαο, ή δίλεηε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη απφ ηξίην κέξνο;
(Παξαθαιώ δώζηε ιεπηνκέξεηεο)
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ηα πιαίζηα ηεο όιεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξνώζεζε κέηξσλ αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρώξν, πξνηείλεηαη κηα ζεηξά από
ηερληθά κέηξα πνπ αθνξνύλ ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ ησλ παξνρέσλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ,
θαη' εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ νδεγηώλ θαη ηνπ Δθηειεζηηθνύ Καλνληζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

