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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός  5337 Πέμπτη, 13 Ασγούστοσ 2020 1923 

      

Αξηζκόο 359   

Οη πεξί Αζθάιεηαο Γηθηύσλ θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (Σέιε) Καλνληζκνί ηνπ 2020, νη νπνίνη εθδόζεθαλ 
από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 11 θαη 45 ηνπ πεξί Αζθάιεηαο Γηθηύσλ θαη πζηεκάησλ 
Πιεξνθνξηώλ Νόκνπ ηνπ 2020, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, 
δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο 
Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε  Νόκνπ, 
Νόκνπ (Ν. 99  ηνπ 1989  όπσο  ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνπο  Νόκνπο 227  ηνπ 1990  κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

 

Ο ΠΔΡΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2020 
___________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 11 θαη 45 
 
89(Ι) ηνπ 2020. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ ηα άξζξα 11 θαη 45 ηνπ πεξί 

Αζθάιεηαο Γηθηχσλ θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ Νφκνπ ηνπ 2020 εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο 
Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αζθάιεηαο Γηθηχσλ θαη πζηεκάησλ 
Πιεξνθνξηψλ (Σέιε) Καλνληζκνί ηνπ 2020. 

  
Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 
  

«Αξρή» ζεκαίλεη ηελ Αξρή Φεθηαθήο Αζθάιεηαο, κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί ην Δζληθφ CSIRT, 
φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ· 

  



 

 «λενεηζεξρφκελoο θνξέαο» ζεκαίλεη θνξέα θξίζηκσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηψλ ή/θαη θνξέα 
εθκεηάιιεπζεο βαζηθψλ ππεξεζηψλ πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην Νφκν γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ 
εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ή/θαη παξνρέα ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ 
εγγξάθεηαη ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ γηα 
πξψηε θνξά κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή/θαη παξνρέα ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 
ζηελ Γεκνθξαηία πνπ εγγξάθεηαη ζηελ Αξρή, γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ· 

  
 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Αζθάιεηαο Γηθηχσλ θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ Νφκν ηνπ 2020∙ 

  
 «θνξέαο» ζεκαίλεη θνξέα θξίζηκσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηψλ, ή/θαη θνξέα εθκεηάιιεπζεο βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην Νφκν, ή/θαη παξνρέα ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ πνπ εγγξάθεηαη ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη 
Σαρπδξνκείσλ ή/θαη παξνρέα ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηε Γεκνθξαηία πνπ εγγξάθεηαη ζηελ Αξρή. 

  
 (2) Οπνηνηδήπνηε φξνη, πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ νξίδνληαη 

δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο. 
  
Πξνζδηνξηζκφο 
χςνπο ηειψλ. 

3.-(1) Σν χςνο ησλ ηειψλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θνξείο ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Νφκνπ, 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν. 

  
 (2) Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ή ηελ πεξηνδηθή 

αλαπξνζαξκνγή ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 6, ν Δπίηξνπνο ιακβάλεη ππφςε ηηο αξρέο θαη ηα 
θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 4 θαη 5.  

  
Καιππηφκελεο 
δαπάλεο. 

4.-(1) Σα ηέιε θαιχπηνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαρείξηζε, επηηήξεζε θαη 
εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ ζηνπο θνξείο πνπ θαιχπηνληαη απφ απηφλ. 

  
 (2) Οη δηνηθεηηθέο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ: 
  
 (α)  ηε δηεζλή ζπλεξγαζία, ελαξκφληζε θαη ηππνπνίεζε, 
  
 (β)  ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη άιινπο ειέγρνπο ησλ θνξέσλ, 
  
 (γ)   ηηο θαλνληζηηθέο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε θαη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ 

απνθάζεσλ, 
  
 (δ)  ηα γεληθά έμνδα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο, 
  
 (ε)   ηελ εθπφλεζε ή/θαη ζπκκεηνρή ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα ή κε έξγα,  
  
 (ζη) ηελ εθπφλεζε δξάζεσλ ηεο ζηξαηεγηθήο θπβεξλναζθάιεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο. 
  
Γεληθέο αξρέο 
ππνινγηζκνχ 
ησλ ηειψλ. 

5.-(1) Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη επηβνιήο ησλ ηειψλ είλαη αληηθεηκεληθφο, δηαθαλήο θαη αλαινγηθφο 
θαη λα πξνθαιεί ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο πξφζζεηεο δηνηθεηηθέο ή άιιεο ζπλαθείο δαπάλεο. 

  
 (2)(α) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β), ηα ηέιε βαζίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ απφ αλεμάξηεην εγθεθξηκέλν ειεγθηή αθαζάξηζησλ εηήζησλ εζφδσλ ησλ 
θνξέσλ, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο θαη ππνηνκείο πνπ νξίδνληαη βάζεη ηνπ 
Νφκνπ, ζηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ην ζρεηηθφ ηέινο. 

  
 (β)   Όζνλ αθνξά ηνπο παξνρείο δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηα 

δηνηθεηηθά ηέιε βαζίδνληαη ζην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εηήζησλ εζφδσλ πνπ 
πξνέξρνληαη κφλν απφ ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

  
 (3) Σα πηζηνπνηεκέλα απφ αλεμάξηεην εγθεθξηκέλν ειεγθηή ηέιε γηα ην έηνο αλαθνξάο (έηνο x), 

εηζπξάηηνληαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ έηνπο x-1, ζηε βάζε ησλ αθαζάξηζησλ εηήζησλ εζφδσλ ηνπ έηνπο 
x-2.  

  
 (4) Οη θνξείο ππνβάιινπλ ζηνλ Δπίηξνπν, αθξηβή, ζαθή θαη ελεκεξσκέλα ζηνηρεία πηζηνπνηεκέλα 

απφ αλεμάξηεην εγθεθξηκέλν ειεγθηή σο πξνο ην χςνο ησλ αθαζάξηζησλ εηήζησλ εζφδσλ ην 
αξγφηεξν κέρξη ηελ 30

ή
  Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο x-1. 

  
 
Παξάξηεκα. 
 

(5) ε πεξίπησζε πνπ θνξέαο παξαιείςεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (3), ν 
Δπίηξνπνο ππνινγίδεη ην πιεξσηέν ηέινο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηζηνξηθά θαη επηθνπξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα έζνδα ηνπ θνξέα. 

  

1924



 

 
 
 
Παξάξηεκα. 

(6) ηελ πεξίπησζε λενεηζεξρφκελσλ θνξέσλ, γηα ηνπο νπνίνπο ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (2) θαη (3) δελ είλαη αθφκα δηαζέζηκα θαη εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ηειψλ ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, ν Δπίηξνπνο ππνινγίδεη ην 
πιεξσηέν ηέινο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε νπνηεζδήπνηε 
πιεξνθνξίεο ππνβάιινληαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Δπηηξφπνπ ή/θαη άιια ζρεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 
είλαη δηαζέζηκα.  

  
  (7) (α)    Ο Δπίηξνπνο απνζηέιιεη ζηνπο θνξείο επηζηνιή ζηελ νπνία θαζνξίδεη ην χςνο ηνπ 

θαηαβιεηένπ ηέινπο.   
  
 (β)    Οη επεξεαδφκελνη θνξείο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο παξαζηάζεσλ εληφο δέθα (10) 

εξγάζηκσλ εκέξσλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο, ζηελ νπνία ν 
Δπίηξνπνο θαζνξίδεη ην χςνο ηνπ θαηαβιεηένπ ηέινπο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ.   

  
 (γ)      Ο Δπίηξνπνο αμηνινγεί ηηο παξαζηάζεηο θαη ελεκεξψλεη ηνλ επεξεαδφκελν θνξέα, εληφο 

δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ παξαζηάζεψλ ηνπ γηα ην 
απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαζηάζεσλ θαη ηπρφλ αιιαγή ζην χςνο ηνπ ηέινπο 
δελ επεξεάδεη ηα ηέιε πνπ νθείινπλ λα θαηαβάινπλ άιινη θνξείο: 

  
 Ννείηαη φηη, ην ηέινο θαζίζηαηαη θαηαβιεηέν, έζησ θαη αλ ππνβιεζνχλ παξαζηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
  
 (8) Σπρφλ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ή δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θνξέα ή απψιεηα ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο 

θνξέα εθκεηάιιεπζεο βαζηθψλ ππεξεζηψλ ή σο θνξέα θξίζηκσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηψλ, δελ ηνπ 
παξέρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ Δπίηξνπν νπνηαδήπνηε επηζηξνθή ηειψλ πνπ έρνπλ ήδε 
θαηαβιεζεί ή νθείινληαη κε βάζε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

  
Αλαπξνζαξκνγή 
ησλ ηειψλ. 

6.-(1) Ο Δπίηξνπνο δεκνζηεχεη εηήζηα αλαζθφπεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ ηεο Αξρήο θαη ηνπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ηειψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ, κε ηελ επηθχιαμε κε δεκνζίεπζεο επαίζζεησλ ή 
δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 

  
     (2) ε πεξίπησζε δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ηειψλ πνπ ζπιιέγνληαη γηα ην έηνο 

x θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ πνπ πινπνηνχληαη γηα ην ίδην έηνο, γίλνληαη νη θαηάιιειεο πεξηνδηθέο 
αλαπξνζαξκνγέο ζε επφκελα έηε. 

  
Πξνζδηνξηζκφο 
χςνπο ηειψλ. 
Παξάξηεκα. 

7.-(1) Η κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ ηειψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ, θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα.  

  
Παξάξηεκα.      (2) Γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ, εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία ηνπ Παξαξηήκαηνο.  
  
 
 
Παξάξηεκα. 

     (3) Γηα ηα επφκελα έηε, κεηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ, νη λενεηζεξρφκελνη θνξείο 
θαηαβάιινπλ νθηαθφζηα πελήληα επξψ (€850) γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη γηα ηα επφκελα έηε, 
θαηαβάιινπλ ηέινο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα. 

  
Υξφλνο 
θαηαβνιήο 
ηειψλ. 

8.-(1) Σν πξψην ηέινο θαηαβάιιεηαη ην αξγφηεξν εληφο ελφο κελφο απφ ηε ζρεηηθή γξαπηή 
εηδνπνίεζε ηεο Αξρήο.  
 

  
 
Παξάξηεκα. 

   (2) Κάζε επφκελν εηήζην ηέινο θαζίζηαηαη πιεξσηέν ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, εθηφο εάλ 

νξίδεηαη άιισο ζην Παξάξηεκα ή/θαη ζε ζρεηηθή Απφθαζε πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν.   
  
 (3) Σν εηήζην ηέινο πξέπεη λα πιεξσζεί εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, δειαδή ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.   

  
 

167(I) ηνπ 2006 
118(I) ηνπ 2012. 

(4) Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (3), ζην νθεηιφκελν πνζφ 
πξνζηίζεληαη απηνκάησο ηφθνη ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηνπ Δληαίνπ Γεκνζίνπ Δπηηνθίνπ Τπεξεκεξίαο 
Νφκν.   

  
 

 
(5) ε πεξίπησζε, φπνπ ν θνξέαο έρεη ππνβάιεη παξαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (β) 
ηεο παξαγξάθνπ (7) ηνπ Καλνληζκνχ 5, ν ηφθνο ππνινγίδεηαη πάλσ ζην ηειηθφ πνζφ πνπ 
απνθαζίδεη ν Δπίηξνπνο. 

   
Λνγαξηαζκφο 
θαηαβνιήο 
ηειψλ. 

9. Σα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαηαβάιινληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 
Σακείνπ ηεο Αξρήο, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο ή ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ή/θαη δηαηίζεληαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν απφ ηνλ Δπίηξνπν.  

  

1925



 

Δπηπηψζεηο 
παξάιεηςεο 
θαηαβνιήο 
ηειψλ. 

10. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο θαηαβνιήο ηνπ θαζνξηζκέλνπ εηήζηνπ ηέινπο εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 8, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη λα επηβάιιεη ζηνλ θνξέα δηνηθεηηθφ πξφζηηκν, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νφκνπ. 

  
Δηδνπνίεζε απφ 
ηνλ Δπίηξνπν. 

11. -(1) ηηο πεξηπηψζεηο παξάιεηςεο θαηαβνιήο ηνπ θαζνξηζκέλνπ εηήζηνπ ηέινπο εληφο ηεο 
πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 8, ν Δπίηξνπνο, 
δχλαηαη, αιιά δελ ππνρξενχηαη, λα εηδνπνηήζεη ηνπο θνξείο σο πξνο ην θαηαβιεηέν εηήζην ηέινο, 
ηελ πξνζεζκία πιεξσκήο ηνπ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαβνιήο ηνπ: 

  
 Ννείηαη φηη, κε ππελζχκηζε απφ ηνλ Δπίηξνπν δελ ζηνηρεηνζεηεί ιφγν αθχξσζεο ηεο Απφθαζεο 

ηνπ Δπηηξφπνπ γηα επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ. 
  
πλέπεηεο 
δπλάκεη άιισλ 
πξνλνηψλ. 

12. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, νη δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο θαη νη θπξψζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 10 θαη 11 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δελ αληηθαζηζηνχλ ή 
πεξηνξίδνπλ άιιεο ηπρφλ ππνρξεψζεηο ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ ελ 
ιφγσ ηειψλ, θαζψο θαη ηηο εμνπζίεο ηνπ Δπηηξφπνπ ή/θαη ηεο Αξρήο σο πξνο ηελ είζπξαμή ηνπο, νη 
νπνίεο νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 _________________ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
(Καλνληζκνί 5,7 θαη 8) 

 
ΣΔΛΗ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΥΗ 

 
 Προζδιοριζμός Ύυοσς Τελών 

 
Σν εηήζην ηέινο γηα ην έηνο Υ αλά θνξέα, σο πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Αξρή, 
αληηζηνηρεί ζην ιφγν ηνπ ζηαζκηζκέλνπ

1
 θχθινπ εξγαζηψλ (ζπλνιηθά ειεγκέλα αθαζάξηζηα εηήζηα έζνδα ζηνπο 

ηνκείο θαη ππνηνκείο πνπ νξίδνληαη απφ ην Νφκν,- ζηελ πεξίπησζε παξνρέσλ δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κφλν απφ ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ), ή ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ

2
 (γηα 

θξαηηθνχο θνξείο) ηνπ θάζε θνξέα γηα ην έηνο Υ-2, έλαληη ηνπ ζηαζκηζκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή ησλ πξαγκαηηθψλ 
δαπαλψλ (γηα θξαηηθνχο θνξείο)  ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ πνπ θαζνξίδνληαη σο θνξείο θξίζηκσλ ππνδνκψλ 
πιεξνθνξηψλ, θνξείο εθκεηάιιεπζεο βαζηθψλ ππεξεζηψλ, παξνρείο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη παξνρείο 
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Γεκνθξαηία γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, κε ειάρηζην εηήζην δηνηθεηηθφ ηέινο ηα νθηαθφζηα 
πελήληα επξψ (€850) (βι. πην θάησ πίλαθα). 
 
Οη θνξείο θξίζηκσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηψλ θαη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαζνξίδνληαη σο 
ηέηνηνη κε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν θξηζηκφηεηαο. Οη παξνρείο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νη νπνίνη δελ βξίζθνληαη 
ζηνλ θαηάινγν κε ηνπο θνξείο θξίζηκσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηψλ ή νη παξνρείο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ νη νπνίνη 
δελ βξίζθνληαη ζηνλ θαηάινγν κε ηνπο θνξείο θξίζηκσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηψλ ή κε ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο 
βαζηθψλ ππεξεζηψλ, θαηαβάινπλ ην ειάρηζην δηνηθεηηθφ ηέινο ησλ νθηαθφζηα πελήληα επξψ (€850). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
     ηάζκηζε κε βάζε ηελ θξηζηκφηεηα: Πνιύ πςειή: 100%, Τςειή: 75%, Μέηξηα: 50%, Υακειή θαη Πνιύ ρακειή: 0% κε ειάρηζην 

εηήζην δηνηθεηηθό ηέινο €850. 

2
     Ννείηαη φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ Κξαηηθνχ Φνξέα, δελ ιακβάλνληαη ππφςε νπνηεζδήπoηε δαπάλεο 

αθνξoχλ ηφθνπο. 
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Κχθινο 
εξγαζηψλ 
(KE) θνξέα 
ή 
πξαγκαηηθέο 
δαπάλεο 
θξαηηθνχ 
θνξέα 

Κξηζηκφηεηα 
Τπνδνκήο 
(KY) [1] 

ηαζκηζκέλνο Κχθινο 
Δξγαζηψλ θνξέα ή 
πξαγκαηηθέο δαπάλεο 
θξαηηθνχ θνξέα  

% πλεηζθνξά θνξέα ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ Αξρήο Φεθηαθήο 
Αζθάιεηαο 

KE(i) KY(i) KE(i) x KY(i) [KE(i) x KY(i)] /  { (i) …  (…) } 

KE(ii) KY(ii) KE(ii) x KY(ii)  

… … …  

KE(…) KY(…) KE(…) x KY(…)  

  (i) [KE(i)…(…) x  

KY(i)-(…)] 

 

 
εκεηψζεηο:  ηάδηα Τπνινγηζκνχ πλεηζθνξάο 
 

1. Πνιιαπιαζηαζκφο θχθινπ εξγαζηψλ θνξέα ή πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ  θξαηηθνχ θνξέα (ΚΔ) κε ηνλ 
ζπληειεζηή ζηάζκηζεο (ΚΤ), αλαιφγσο ηεο κέγηζηεο θξηζηκφηεηαο ησλ ππνδνκψλ ηνπ θάζε θνξέα.  Οη 
ζπληειεζηέο θξηζηκφηεηαο έρνπλ θαζνξηζηεί σο αθνινχζσο: 
 
Πνιχ Τςειή = 100%,  
Τςειή = 75%,  
Μέηξηα = 50%, 
Υακειή = 0%, 
Πνιχ ρακειή = 0%.  
 
Σν απνηέιεζκα είλαη ν ζηαζκηζκέλνο θχθινο εξγαζηψλ θνξέα ή ζηαζκηζκέλεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο  
θξαηηθνχ θνξέα, γηα ηνλ θάζε θνξέα. 

2.  Άζξνηζκα φισλ ησλ ζηαζκηζκέλσλ θχθισλ εξγαζηψλ θνξέσλ ή ζηαζκηζκέλσλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ  
θξαηηθψλ θνξέσλ  ((i) [KE (i)…(…) x KY(i)-(…)]). 

 
3.  Γηα θάζε θνξέα, ε δηαίξεζε ηνπ ζηαζκηζκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ θνξέα ή ζηαζκηζκέλσλ πξαγκαηηθψλ 

δαπαλψλ θξαηηθνχ θνξέα κε ην ζχλνιν ησλ ζηαζκηζκέλσλ θχθισλ εξγαζηψλ ή πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ 
φισλ ησλ θνξέσλ, έρεη σο απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ζπλεηζθνξάο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο πνπ  
θαηαβάιεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ν θνξέαο [KE (i) x KY(i)] /  { (i) …  (…) }.  

 
4.  Πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ πνζνζηνχ ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε θνξέα κε ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Αξρήο, έρεη σο απνηέιεζκα ην αξρηθφ πνζφ ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε θνξέα. 
 
5.  Γηα φζνπο θνξείο έρνπλ πνζφ ζπλεηζθνξάο θάησ απφ €850, αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζφ ζπλεηζθνξάο 

ζηα €850. 
 
6. Γίλεηαη ηειηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ αξρηθψλ πνζψλ ζπλεηζθνξάο γηα ηνλ θάζε θνξέα, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο θνξείο πνπ είλαη ζηα €850.  Σν απνηέιεζκα είλαη ην ηειηθφ πνζφ  ζπλεηζθνξάο γηα ηνλ θάζε 
θνξέα. 
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