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Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 
Γενικό Ελεγκτή, 
Επίτροπο Διοικήσεως, 
Επίτροπο Νομοθεσίας, 
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, 
Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, 
Διοικητή Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 
Γενικούς  Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων, 
     Υπουργείων, Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
     Συντονισμού και Ανάπτυξης και Υφυπουργείου Ναυτιλίας, 
Γενικό Λογιστή, 
Αρχιπρωτοκολλητή, 
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, 
Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, 
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου, 
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, 
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων, 
Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας, 
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου. 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Νόμοι και Κανονισμοί  
για Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης 

 
Με σκοπό την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, που αφορά την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση (η Ταυτοποίηση) και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (ηλεκτρονικές 
υπογραφές, ηλεκτρονικές σφραγίδες, ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, και ηλεκτρονική 
υπηρεσία συστημένης παράδοσης) για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά 
(εφεξής eIDAS Regulation), η Κυβέρνηση προώθησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Απρίλιο 
του 2017) τα πιο κάτω νομοσχέδια και Κανονισμούς, τα οποία ψηφίστηκαν σε νομοθεσία 
(Μάιο του 2018): 
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(α)  O περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.), αριθ. 910/2014, σχετικά με την 
Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 
στην Εσωτερική Αγορά, Νόμος του 2018 
 

i. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού ορίζεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.  

ii. Εποπτικός Φορέας καθώς και Φορέας που θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση 
εθνικού καταλόγου εμπίστευσης ορίζεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  

iii. Οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης δύνανται να προσάγονται ως αποδεικτικά στοιχεία σε 
ποινικές και αστικές διαδικασίες ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, καθώς και να 
γίνονται δεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον διοικητικών οργάνων.  

iv. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, η απαίτηση για 
υπογραφή σε διαδικασίες ενώπιον διοικητικού οργάνου πληρούται και με την 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή. 

v. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, η απαίτηση για 
σφραγίδα σε διαδικασίες ενώπιον διοικητικού οργάνου πληρούται και με την 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα. 
 

(β)  Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 
 

Τροποποιήθηκε ο ορισμός «έγγραφο» στην υπό αναφορά νομοθεσία, έτσι ώστε να 
συμπεριλαμβάνει και τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις 
ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, και την ηλεκτρονική υπηρεσία 
συστημένης παράδοσης, όπως αυτά ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 910/2014, 
προκειμένου να δύνανται να προσάγονται ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές και αστικές 
διαδικασίες ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.  
 
(γ)  Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ), αριθ. 910/2014, σχετικά με την 
Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 
στην Εσωτερική Αγορά (Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές 
Συναλλαγές) Κανονισμοί του 2018  
 
Καθορίζονται οι διαδικασίες εποπτείας των Παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τον 
Εποπτικό Φορέα. 
 
2. Με τους πιο πάνω Νόμους και Κανονισμούς επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:  

 
(α)   Εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον eIDAS Regulation.    
(β)  Οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στον eIDAS Regulation, να δύνανται να 
προσάγονται ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές και αστικές διαδικασίες ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων, καθώς και να γίνονται δεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία σε 
οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικών οργάνων.   
(γ)  Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με τη χειρόγραφη 
υπογραφή. 
(δ)  Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε οικείας  νομοθεσίας, όπου αναφέρεται η απαίτηση 
για υπογραφή σε διαδικασίες ενώπιον διοικητικού οργάνου, η εν λόγω απαίτηση 
πληρούται και με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.  
(ε)  Στις περιπτώσεις οποιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, όπου αναφέρεται η απαίτηση 
για σφραγίδα σε διαδικασίες ενώπιον διοικητικού οργάνου, η εν λόγω απαίτηση πληρούται 
και με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.    
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3. Κρίνεται ότι με την έγκριση του πιο πάνω (οριζόντιου) νομοθετικού πλαισίου δεν 
χρειάζεται να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις νομοθεσίες των Κυβερνητικών Τμημάτων. 
 
4. Τα Υπουργεία παρακαλούνται να μεριμνήσουν όπως η παρούσα Εγκύκλιος 
κοινοποιηθεί στα Τμήματα και Υπηρεσίες αυτών, καθώς και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα τους. 
 

 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Γιώργος Κωμοδρόμος 
Διευθυντής 
 
 


