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Αριθμός 157
Oι 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 (Παροχή Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης) Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει
του άρθρου 17 του 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, Νόμου,
αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των
Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως
τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).
OΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.) ΑΡΙΘ. 910/2014,
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΝΟΜΟΙ TOY 2018 ΚΑΙ 2021
__________________
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 17
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 17 του περί
55(Ι) του 2018 της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση
60(Ι) του 2021. και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμου,
εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι 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 (Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Ταυτοποίησης) Κανονισμοί του 2021.

Ερμηνεία.

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

125(Ι) του 2018.

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το
άρθρο 2 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών
Νόμου·
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Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 119,
4.5.2016, σ. 1.
53(I) του 2017
17(I) του 2017
7(I) του 2018
69(I) του 2019
12(I) του 2020.

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 257,
28.8.2014, σ. 73.

«δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τα άρθρα 4
και 47 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)∙
«έκθεση ελέγχου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 69 του περί
Ελεγκτών Νόμου∙

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο
οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 του περί της Προστασίας των Φυσικών
Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης
Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου·
«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014» σημαίνει τον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 910/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική
ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική
αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ·
«μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης» σημαίνει υλική ή/και άυλη μονάδα η οποία περιέχει δεδομένα
ταυτοποίησης προσώπου και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ταυτότητας σε επιγραμμικές
υπηρεσίες:
Νοείται ότι, το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης απαιτεί τη χρήση τουλάχιστον δύο μέσων
επαλήθευσης της ταυτότητας διαφορετικών κατηγοριών, ώστε να θεωρείται ότι χρησιμοποιείται
μόνο υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του προσώπου στο οποίο ανήκει και κατά τρόπο αξιόπιστο
έναντι της χρήσης του από τρίτους·
«Νόμος» σημαίνει τον 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, Νόμο·
«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
από το άρθρο 2 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών
Νόμου.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και
δεν ορίζονται ειδικά σε αυτούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 910/2014, τον Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και Διατάγματα.

Οργανισμοί
αξιολόγησης
συμμόρφωσης
και φορείς
διαπίστευσης.

3.-(1) Οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης δύναται να λειτουργεί ως τέτοιος για τους σκοπούς
των παρόντων Κανονισμών, εάν κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό διαπίστευσης, που εκδίδεται από
τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο (2).

Αίτηση για
εξουσιοδότηση
παροχής
υπηρεσιών
ηλεκτρονικής
ταυτότητας.

4.-(1) Εγκεκριμένος παροχέας υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο οποίος ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει
εξουσιοδότηση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 3Δ του Νόμου, υποβάλλει σε αυτήν τα ακόλουθα:

Παράρτημα ΙΙ.

(2) Πιστοποιητικό διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης συμμόρφωσης εκδίδεται από τον
Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας ή εθνικό φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους
που συμμετέχει στην Πολυμερή Συμφωνία (Multilateral Agreement - MLA) με την Ευρωπαϊκή
Συνεργασία για τη Διαπίστευση (European Co-operation for Accreditation).

(α)

(β)

Αίτηση εξουσιοδότησης, κατά τον τύπο του Παραρτήματος ΙΙ, δεόντως
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτητή ή εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπό του,
εξουσιοδότηση εγκεκριμένου παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης που έχει
εκδοθεί από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Νόμου ή από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους και αφορά εγκεκριμένο
παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης που έχει κοινοποιήσει τις δραστηριότητές του
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου και ο οποίος εκδίδει εγκεκριμένες
ηλεκτρονικές υπογραφές,
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141(I) του 2002
65(Ι) του 2003
76(Ι) του 2003
62(Ι) του 2004
13(Ι) του 2006
123(Ι) του 2007
92(Ι) του 2009
81(Ι) του 2010
44(Ι) του 2011
36(Ι) του 2013
174(Ι) του 2013
15(Ι) του 2015
16(Ι) του 2015
44(Ι) του 2015
166(Ι) του 2015
168(Ι) του 2017
9(Ι) του 2019
65(Ι) του 2019
86(Ι) του 2020
113(Ι) του 2020
145(I) του 2020
59(Ι) του 2021.
Παράρτημα Ι.

(γ)

έκθεση αξιολόγησης της συμμόρφωσης, από οργανισμό αξιολόγησης της
συμμόρφωσης, με την οποία βεβαιώνεται ρητά ότι ο αιτητής ελέγχθηκε και
συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Νόμου, του περί Αρχείου
Πληθυσμού Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και
Διαταγμάτων, καθώς και με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο Παράρτημα Ι,

(δ)

αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης, που έχει εκδοθεί από τον Κυπριακό
Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας ή εθνικό φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους
μέλους που συμμετέχει στην Πολυμερή Συμφωνία (Multilateral Agreement MLA) με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation),

(ε)

(i) εάν ο αιτητής είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος άλλο από τη
Δημοκρατία, δικαιολογητικά ή/και αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτητής έχει
διευθετημένες τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του σύμφωνα με τη εθνική
νομοθεσία ή τη νομοθεσία που ισχύει στο κράτος μέλος στο οποίο αυτός
είναι εγκατεστημένος, και
(ii) εάν ο αιτητής είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία, πιστοποιητικά τα
οποία εκδίδονται από τον Έφορο Φορολογίας και τον Διευθυντή
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που πιστοποιούν ότι ο αιτητής έχει
διευθετημένες τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του,

(στ)

ταυτότητα σε ισχύ και πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου και μη
πτώχευσης τα οποία εκδόθηκαν κατά τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή της αίτησης, καθώς και βιογραφικά σημειώματα, για όλα τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου, τον λειτουργό συμμόρφωσης και τον υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων του αιτητή, ώστε η αρμόδια αρχή να είναι σε θέση να
αξιολογήσει ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και εντιμότητας και
επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία για τη συγκεκριμένη υπηρεσία,

(ζ)

δήλωση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του αιτητή αναφορικά
με τυχόν παράνομη δραστηριοποίηση στις μη ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση
της Δημοκρατίας περιοχές, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο αιτητής(i)

δεν δραστηριοποιείται παράνομα στις μη ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση
της Δημοκρατίας περιοχές,

(ii)

δεν ελέγχει άλλη εταιρεία, πρόσωπο ή οργανισμό που δραστηριοποιείται
παράνομα στις μη ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας
περιοχές, και

(iii)

δεν ελέγχεται από εταιρεία, πρόσωπο ή οργανισμό που δραστηριοποιείται
παράνομα στις μη ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας
περιοχές,
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(η)

απόδειξη καταβολής του καθοριζόμενου στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 6
τέλους αίτησης,

(θ)

έκθεση ελέγχου από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που αφορά στα τρία (3)
έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης,

(ι)

πιστοποιητικά εκδιδόμενα από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη ή αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, που να πιστοποιούν ότι το
εκδομένο και πλήρως πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο του αιτητή ανέρχεται σε
τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) και να αναγράφουν τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου, τους μετόχους και το εγγεγραμμένο γραφείο του αιτητή,
καθώς και πιστοποιητικό καλής υπόστασης (good standing certificate),

(ια)

ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο του αιτητή, πιστοποιημένο από το Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ή αρμόδια αρχή άλλου κράτους
μέλους,

(ιβ)

υπογεγραμμένη βεβαίωση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του
αιτητή, με την οποία βεβαιώνουν ότι έχουν καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια
για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση,
περιλαμβανομένων των στοιχείων και εντύπων που τη συνοδεύουν, είναι ορθές,
πλήρεις και αληθείς,

(ιγ)

δήλωση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του αιτητή ότι διατηρεί
γραφεία, καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, για τη φύλαξη των
προσωπικών κλειδιών (private keys) στη Δημοκρατία,

(ιδ)

ενοικιαστήριο έγγραφο ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο αιτητής διατηρεί
γραφεία στη Δημοκρατία,

(ιε)

πιστοποιητικό ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης για ποσό τουλάχιστον ενός
εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.500.000), ώστε να εξασφαλιστεί
ότι ο αιτητής μπορεί να καλύψει ενδεχόμενους κινδύνους επαγγελματικής
ευθύνης για την καταβολή
αποζημιώσεων και εξόδων για ζημιές που
προκλήθηκαν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από επαγγελματική
αμέλεια του αιτητή στο πλαίσιο της παροχής από τον αιτητή υπηρεσιών
ηλεκτρονικής ταυτότητας, και

(ιστ)

δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, τους οποίους ο αιτητής οφείλει να τηρεί και δημοσιεύει
στον διαδικτυακό του τόπο, εφόσον λάβει εξουσιοδότηση παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικής ταυτότητας.

(2) Την ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια της αίτησης, καθώς και των
στοιχείων και εντύπων που τη συνοδεύουν, φέρουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του
αιτητή.
(3) Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
παραλαβής όλων των στοιχείων, πληροφοριών, συνοδευτικών εγγράφων και πιστοποιητικών
που αναφέρονται στην παράγραφο (1).

Παράρτημα ΙΙΙ.

(4) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει να εγκρίνει την αίτηση, χορηγεί στον
αιτητή εξουσιοδότηση παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας, σύμφωνα με τους όρους,
περιορισμούς και προϋποθέσεις εξουσιοδότησης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ ή σύμφωνα
με άλλους επιπρόσθετους όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς δύναται εύλογα να επιβάλει:
Νοείται ότι, η εξουσιοδότηση χορηγείται στον αιτητή, ύστερα από την καταβολή στην αρμόδια
αρχή του καθοριζόμενου στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 6 τέλους έκδοσης.
(5) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει να απορρίψει την αίτηση και να μη
χορηγήσει στον αιτητή εξουσιοδότηση, του κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή της, αναφέροντας
τους λόγους απόρριψης της αίτησης.
(6) Η αρμόδια αρχή χορηγεί εξουσιοδότηση σε αιτητή, νοουμένου ότι οι πληροφορίες και τα
δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πληρούν όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους
παρόντες Κανονισμούς, καθώς και εάν, ύστερα από διεξοδική εξέταση της αίτησης, έχει καταλήξει
σε θετική συνολικά αξιολόγηση.
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(7) Τα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή, όπου
αυτό είναι αδύνατο, πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων και, σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα
έγγραφα και στοιχεία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή
την Αγγλική, υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και πιστές μεταφράσεις αυτών.
(8) Η αρμόδια αρχή, κατά τον έλεγχο της αίτησης και των εγγράφων και στοιχείων που
αναφέρονται στην παράγραφο (1), δύναται να ζητά από τον αιτητή διευκρινίσεις και πρόσθετα
στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες, τα οποία είναι κατά την κρίση της απαραίτητα για τον
πληρέστερο έλεγχο της αίτησης.
Χορήγηση
εξουσιοδότησης
και εγγραφή στο
Μητρώο.

5. Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 4, πρόσωπο που έχει εξασφαλίσει από την
αρμόδια αρχή εξουσιοδότηση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας, προτού
αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία, εγγράφεται από την αρμόδια αρχή στο Μητρώο.

Τέλη.

6.-(1) Το αναφερόμενο στην υποπαράγραφο (η) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 τέλος
αίτησης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000).
(2) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (4) του Κανονισμού
εξουσιοδότησης ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000).

Τροποποίηση
εξουσιοδότησης.

4

τέλος

έκδοσης

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), αφού ενημερωθεί γραπτώς ο
ενδιαφερόμενος, η αρμόδια αρχή δύναται να τροποποιεί όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς
των εξουσιοδοτήσεων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και να δημοσιεύει τις εν
λόγω τροποποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(2) Οι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις των εξουσιοδοτήσεων παρόχων υπηρεσιών
ηλεκτρονικής ταυτότητας δύναται να τροποποιούνται από την αρμόδια αρχή σε οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, συμμόρφωσης με απόφαση διεθνούς οργανισμού ή
εφαρμογής οποιασδήποτε πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

(β)

σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών
ηλεκτρονικής ταυτότητας, που κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή δυνάμει της
παραγράφου (4) του Κανονισμού 8, εφόσον η αρμόδια αρχή κρίνει την τροποποίηση
επιβεβλημένη, ή

(γ)

σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή κρίνει την
τροποποίηση επιβεβλημένη.

(3) Προτού η αρμόδια αρχή τροποποιήσει τους όρους, περιορισμούς και προϋποθέσεις των
εξουσιοδοτήσεων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας, γνωστοποιεί την πρόθεσή της
να προβεί σε τέτοια τροποποίηση, δημοσιεύοντάς την στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
και παρέχει σε όλους τους ενδιαφερομένους χρονική περίοδο τουλάχιστον ενός (1) μηνός, για να
διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων.
Εποπτεία
εξουσιοδοτημένων
παρόχων
υπηρεσιών
ηλεκτρονικής
ταυτότητας.

8.-(1) Οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ελέγχονται, τουλάχιστον
κάθε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, με δικές τους
δαπάνες, και σκοπός του ελέγχου είναι να επιβεβαιώνεται ότι οι ίδιοι και οι παρεχόμενες από
αυτούς υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις της
εξουσιοδότησής τους ή του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή
Διαταγμάτων ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ή οποιασδήποτε διάταξης του περί Αρχείου
Πληθυσμού Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων, οι
εξουσιοδοτημένοι δε πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας υποβάλουν την έκθεση
αξιολόγησης της συμμόρφωσης στην αρμόδια αρχή, εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή
της.
(2) Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (1), η αρμόδια αρχή δύναται
οποτεδήποτε να διενεργεί ελέγχους ή να απαιτεί από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης
τη διενέργεια αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξουσιοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών
ηλεκτρονικής ταυτότητας, με δικές τους δαπάνες, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι οι ίδιοι και οι
παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας πληρούν τους όρους και απαιτήσεις
της εξουσιοδότησής τους ή του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή
Διαταγμάτων ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ή οποιασδήποτε διάταξης του περί Αρχείου
Πληθυσμού Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων.
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(3) Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν παραβιαστεί η ισχύουσα νομοθεσία και οι
κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η αρμόδια αρχή ενημερώνει
αμέσως τον Επίτροπο για τα αποτελέσματα των ελέγχων της ή της αξιολόγησης της
συμμόρφωσης.
(4) Εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας οφείλει να κοινοποιεί
γραπτώς στην αρμόδια αρχή, τουλάχιστον έναν (1) μήνα προηγουμένως, οποιαδήποτε μεταβολή
ή τροποποίηση που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών του.
Τερματισμός
εξουσιοδότησης.

9.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να τερματίσει εξουσιοδότηση, εάν ο εξουσιοδοτημένος πάροχος
υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας(α)

απέκτησε την εξουσιοδότηση με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο παράνομο
ή αντικανονικό τρόπο,

(β)

δεν πληροί πλέον τους όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς, βάσει των οποίων
χορηγήθηκε η εξουσιοδότηση, ή διαπράττει ή επιτρέπει παραβίαση ασφαλείας ή
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου και των
δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 910/2014 ή οποιασδήποτε διάταξης του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και των
δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή Διαταγμάτων και, αφού η αρμόδια αρχή
διαπιστώσει την παραβίαση και απαιτήσει από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο
υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας να άρει την παραβίαση, εντός προθεσμίας που
τάσσει ως αρμόδια αρχή, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας παραλείψει
να συμμορφωθεί,

(γ)

παραλείψει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή έκθεση αξιολόγησης της συμμόρφωσης
από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τουλάχιστον κάθε είκοσι τέσσερις
(24) μήνες, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του Κανονισμού 8,

(δ)

εμπίπτει σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τερματισμού εξουσιοδότησης, που
προβλέπεται στις διατάξεις του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών
ή Διαταγμάτων ή σε ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία ή στον Κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 910/2014,

(ε)

δεν κάνει χρήση της εξουσιοδότησής του, εντός έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία
χορήγησης της εξουσιοδότησης,

(στ)

αιτηθεί τον τερματισμό της εξουσιοδότησής του, εφόσον υποβάλει προς έγκριση στην
αρμόδια αρχή, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τον αιτούμενο τερματισμό της
εξουσιοδότησής του, σχέδιο τερματισμού υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας που
περιλαμβάνει διαδικασίες ομαλής παύσης της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής
ταυτότητας, ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής και των χρηστών, μεταφοράς των
χρηστών σε άλλον εξουσιοδοτημένο πάροχο και προστασίας και καταστροφής των
αρχείων και δεδομένων των χρηστών.

(2) Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο (1) τερματισμός εξουσιοδότησης, καθώς και τυχόν
απόρριψη αίτησης τερματισμού εξουσιοδότησης, επιβάλλονται με γραπτή και αιτιολογημένη
απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία
περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να
προσβάλει την απόφαση με ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 16 του Νόμου ή με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του
Συντάγματος, καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί η προσφυγή:
Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στην απόφαση τερματισμού εξουσιοδότησης,
υποχρεώσεις ομαλής παύσης των υπηρεσιών του επηρεαζόμενου προσώπου και μεταφοράς των
χρηστών σε άλλον εξουσιοδοτημένο πάροχο.
(3) Η αρμόδια αρχή υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαγραφή
προσώπου του οποίου η εξουσιοδότηση έχει τερματιστεί από τον κατάλογο συστημάτων
ηλεκτρονικής ταυτότητας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και δημοσιοποιεί στο Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 3Ε του Νόμου κάθε
τερματισμό εξουσιοδότησης.
Εξωτερική
ανάθεση.

10.-(1) Εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας δύναται, αφού
ενημερώσει προηγουμένως την αρμόδια αρχή, να αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα την παροχή
δευτερευουσών υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή εσωτερικών διαδικασιών και, σε τέτοια περίπτωση,
οφείλει να μεριμνά για την παροχή συνεχούς και ικανοποιητικής υπηρεσίας στους χρήστες και για
την εκτέλεση των υπηρεσιών του σε συνεχή και ικανοποιητική βάση.
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(2) Οποιαδήποτε εξωτερική ανάθεση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1), δύναται να
γίνεται μόνο σε πρόσωπα εντός της Δημοκρατίας και τέτοια ανάθεση απαιτείται να γίνεται με τέτοιο
τρόπο, έτσι που να μην παραβλάπτεται η ικανότητα της αρμόδιας αρχής να εποπτεύει την άμεση
συμμόρφωση του εξουσιοδοτημένου παρόχου με όλες τις υποχρεώσεις του.
(3) Εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας, που αναθέτει σε τρίτα
πρόσωπα την παροχή δευτερευουσών υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή εσωτερικών διαδικασιών,
εξακολουθεί να έχει πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που υπέχει
δυνάμει της εξουσιοδότησής του, των διατάξεων του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
Κανονισμών ή Διαταγμάτων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, του περί Αρχείου
Πληθυσμού Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων.
Συνεχείς
υποχρεώσεις.
Παράρτημα Ι.

11.-(1) Eξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας οφείλει να
συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις χορήγησης εξουσιοδότησης και τις διατάξεις
του παρόντος Νόμου, του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων
Κανονισμών ή Διαταγμάτων, καθώς και με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι.
(2) Για σκοπούς διατήρησης της εξουσιοδότησης, το προσωπικό των εξουσιοδοτημένων
παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και, σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης δυνάμει
των προνοιών του Κανονισμού 10, τα τρίτα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η παροχή υπηρεσιών
ή η διεξαγωγή εσωτερικών διαδικασιών, υποχρεούνται να συμμετέχουν σε κατάλληλα
προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, για τη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο επαρκών θεωρητικών
γνώσεων, επαγγελματικών προσόντων και αρχών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Έκδοση
Διαταγμάτων και
Γνωστοποιήσεων.

12. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται όπως εκδίδει Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις για την
καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών και τη ρύθμιση οποιουδήποτε
ζητήματος χρήζει ή είναι επιδεκτικό καθορισμού, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε ζητήματος
τεχνικής φύσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
[Κανονισμός 4(1)(γ)]
Εποπτεία παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας
Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης αξιολογούν τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας για τα
ακόλουθα:
(α)

Συμμόρφωση με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(β)

Συμμόρφωση με το έγγραφο «Πρωτόκολλο Αυθεντικοποίησης και Απομακρυσμένης Υπογραφής» του
Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(γ)

Συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα:

A/A

Reference

Title

1.

CEN/TS 419 241-1

Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 1: General
System Security Requirements

2.

CEN/TS 419 241-2

Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 2: Protection
profile for QSCD for Server Signing

3.

EN 419 221-5

Protection profiles for TSP Cryptographic modules - Part 5
Cryptographic Module for Trust Services

4.

ISO/IEC 27001 for
datacenter in Cyprus

Information security management systems
The HSM server (QSCD) should be installed in datacenter in Cyprus.
This datacenter should comply with the ISO/IEC 27001

5.

ISO / IEC 29115:2013 Information Technology – Security Techniques – Entity authentication
(LEVEL 4)
assurance framework

6.

EU Implementing
Technical Requirements defined by the Commission Implementing
Regulation 2015/1502 Regulation
(High
Assurance Level)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
[Κανονισμός 4(1)(α)]
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υφυπουργείο Έρευνας,

Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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
The Implementation of Regulation (EU) no. 910/2014, on Electronic Identification and Trust Services
for Electronic Transactions, Law
Οι 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 (Παροχή Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης) Κανονισμοί του 2021
The Provision of Electronic Identification Services Regulations of
2021
Έντυπο αίτησης για εξουσιοδότηση παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας
Application form for authorization of electronic identity service provider
Στοιχεία Αιτητή
Applicant’s Details
Ονοματεπώνυμο Αιτητή - Επωνυμία Νομικού Προσώπου (Full Name of Applicant - Legal Entity)
Διεύθυνση (Address)

Όνομα Μέλους(ων) του Διοικητικού Συμβουλίου του Αιτητή
[Director(s) Name]
Αριθμός Τηλεφώνου (Telephone
Number)
Αριθμός Τηλεομοιότυπου (Fax
Number)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-Mail)

Όνομα Εγγραφής Εταιρείας
(Registered Name of Company)
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Στοιχεία Αίτησης
Application Details
Είδος Αίτησης
(Application Type)

Νέα
(New)

Τροποποίηση
(Amendment)

Δήλωση Αιτητή
Declaration by the Applicant
Διά της υπογραφής μου πιο κάτω βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δοθεί πιο πάνω
είναι ορθά.
I hereby certify that all the data and information stated hereinabove are correct.
Υπογραφή (Signature)

Ονοματεπώνυμο
(Name and Surname)
Ημερομηνία (Date - dd/mm/yyyy)

Για Επίσημη Χρήση Μόνο
For Official Use Only

Αξιολόγηση

Εγκρίνεται

(Evaluation)

(Accepted)

Απορρίπτεται
(Not Accepted)

Λόγοι Απόρριψης
(Rejection Reasons)

Υπογραφή
(Signature)
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Επισυναπτόμενα Έγγραφα
Documents to be attached
1.

Αντίγραφο εξουσιοδότησης εγκεκριμένου παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου ή από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.

2.

Έκθεση αξιολόγησης της συμμόρφωσης από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία
βεβαιώνεται ότι ο αιτητής συμμορφώνεται με τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδομένους
Κανονισμούς ή Διατάγματα, καθώς και τα πρότυπα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των Κανονισμών.

3.

Αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας ή εθνικό
φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους που συμμετέχει στην Πολυμερή Συμφωνία (Multilateral Agreement - MLA) με
την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (European Co-operation for Accreditation).

4.

Δήλωση για τυχόν παράνομη δραστηριοποίηση στις μη ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

5.

Ταυτότητα και πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου και μη πτώχευσης, τα οποία εκδόθηκαν κατά τους τελευταίους
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, καθώς και βιογραφικά σημειώματα, για όλα τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου, τον λειτουργό συμμόρφωσης και τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του αιτητή.

6.

Δικαιολογητικά/Αποδεικτικά στοιχεία διευθέτησης των υποχρεώσεων του αιτητή σε σχέση με την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής
του.

7.

Απόδειξη καταβολής του καθοριζόμενου στον Κανονισμό 6 τέλους αίτησης.

8.

Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του αιτητή για τα τελευταία τρία (3) έτη που προηγούνται της αίτησης.

9.

Υπογεγραμμένη βεβαίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του αιτητή, με την οποία βεβαιώνουν ότι έχουν
καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση, καθώς και τα
στοιχεία και έντυπα που τη συνοδεύουν, είναι ορθές, πλήρεις και αληθείς.

10. Δήλωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του αιτητή ότι διατηρεί γραφεία, καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδομή, για τη φύλαξη των προσωπικών κλειδιών (private keys) στη Δημοκρατία.
11. Ενοικιαστήριο έγγραφο ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο αιτητής διατηρεί κεντρικά γραφεία στη Δημοκρατία.
12. Πιστοποιητικά εκδιδομένα από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Δημοκρατίας ή αρμόδια αρχή
άλλου κράτους μέλους, που να πιστοποιούν ότι το εκδομένο και πλήρως πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο του αιτητή
ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) και να αναγράφουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
τους μετόχους και το εγγεγραμμένο γραφείο του αιτητή.
13. Ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο του αιτητή, πιστοποιημένο από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
της Δημοκρατίας ή αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.
14. Πιστοποιητικό ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(€1.500.000).
15. Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
16. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αναφέρεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 4.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υφυπουργείο Έρευνας,
Καινοτομίας και
Ψηφιακής Πολιτικής

ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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
The Implementation of Regulation (EU) no. 910/2014, on Electronic Identification and Trust Services
for Electronic Transactions, Law
Οι 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 (Παροχή Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης) Κανονισμοί του 2021
The Provision of Electronic Identification Services Regulations of
2021
Εξουσιοδότηση παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας
Authorization of Electronic Identity Service
Provider
Γενικά Στοιχεία Εξουσιοδότησης
Authorization Information
Επωνυμία Παρόχου
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτότητας
(Full Name of Electronic Identity Service Provider)

Διεύθυνση (Address)
Ημερομηνία Έκδοσης (Date of
Issue)
Αριθμός Εξουσιοδότησης
(Authorization Number)

Στοιχεία Εξουσιοδοτημένης Εταιρείας
Authorized Company Details
Όνομα Διευθυντή της Εταιρείας
(Director’s Name)
Τηλέφωνο (Phone Number)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)
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Όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις εξουσιοδότησης

1.

Συμμόρφωση με εξουσιοδότηση εγκεκριμένου παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης που έχει εκδοθεί από
την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου, ή από αρμόδια αρχή άλλου κράτους
μέλους.

2.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού
εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3.

Συμμόρφωση με τις διατάξεις του 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, Νόμου και των Κανονισμών ή/και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και με τις
διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή
Διαταγμάτων.

4.

Η αρμόδια αρχή δύναται
Κανονισμών.

5.

Η αρμόδια αρχή δύναται να τερματίσει
Κανονισμών.

6.

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πάροχος υπηρεσιών
ηλεκτρονικής ταυτότητας δεν πληροί όρο, προϋπόθεση ή περιορισμό της εξουσιοδότησης που του έχει
χορηγηθεί, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στον εν λόγω πάροχο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει,
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της
παράβασης δυνάμει του άρθρου 15 του περί της Εφαρμογής Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με
την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην
Εσωτερική Αγορά, Νόμου.

7.

Ο εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την αρμόδια
αρχή, να παρέχει προς αυτή οποιεσδήποτε πληροφορίες και άλλα στοιχεία του ζητηθούν αναφορικά με τη δραστηριότητά
του ως εξουσιοδοτημένου παρόχου.

8.

Ο εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας υποχρεούται κάθε έξι (6) μήνες να υποβάλλει προς
την αρμόδια αρχή έκθεση για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τα παράπονα χρηστών και τα μέτρα που έλαβε για τα σχετικά
παράπονα, περιστατικά παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης ασφαλείας, καθώς και στατιστικά αριθμού πελατών και
χρόνου εξυπηρέτησης πελατών.

9.

Οι παρόντες όροι δεν περιορίζουν τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής να θέτει επιπρόσθετους ή να τροποποιεί
υφιστάμενους όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς σε οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, με την επιφύλαξη της τήρησης των
αρχών της μη διάκρισης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας.
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