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Απιθμόρ 167 

Οι πεπί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Κανονιζμού (ΔΔ) απιθ. 910/2014 ζσεηικά με ηην Ηλεκηπονική Σαςηοποίηζη και ηιρ 
Τπηπεζίερ Δμπιζηοζύνηρ για ηιρ Ηλεκηπονικέρ ςναλλαγέρ ζηην Δζωηεπική Αγοπά (Παποσή Τπηπεζιών 
Δμπιζηοζύνηρ για ηιρ Ηλεκηπονικέρ ςναλλαγέρ) Κανονιζμοί ηος 2018, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό 
ςμβούλιο, δςνάμει ηος άπθπος 17 ηος πεπί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Κοινοηικού Κανονιζμού (ΔΔ) απιθ. 910/2014, 
ζσεηικά με ηην Ηλεκηπονική Σαςηοποίηζη και ηιρ Τπηπεζίερ Δμπιζηοζύνηρ για ηιρ Ηλεκηπονικέρ ςναλλαγέρ 
ζηην Δζωηεπική Αγοπά Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, 
δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ 
Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, 
Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 

O ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΔ) ΑΡΗΘ. 910/2014 ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΓΗΑ ΣΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ  

ΣΖΝ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2018 
_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 17 
 
Πξννίκην. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.ː L 257, 28.8.2014, 
ζ.73. 

Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 17, 20 θαη 21, ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 910/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη ηηο 
ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 1999/93/ΔΚ», 

  
55(Η) ηνπ 2018. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 17 ηνπ πεξί ηεο 

Δθαξκνγήο ηνπ Κνηλνηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 910/2014, ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή 
Σαπηνπνίεζε θαη ηηο Τπεξεζίεο Δκπηζηνζχλεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο ζηελ 
Δζσηεξηθή Αγνξά Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:  

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΔ) αξηζ. 910/2014 ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Σαπηνπνίεζε θαη ηηο Τπεξεζίεο 
Δκπηζηνζχλεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά (Παξνρή 
Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο) Καλνληζκνί ηνπ 2018. 



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

 «εζληθφο θνξέαο δηαπίζηεπζεο» ζεκαίλεη ηνλ θνξέα πνπ ελεξγεί σο ν εζληθφο νξγαληζκφο 
δηαπίζηεπζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ θξάηνπο κέινπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 765/2008 θαη ζπκκνξθψλεηαη εθ κέξνπο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο κε ηηο 
ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο επηβάιιεη ν Καλνληζκφο απηφο ζηηο εζληθέο αξρέο· 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.ː L 218, 13.8.2008, 
ζ.30. 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 765/2008» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν 
«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 765/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
9εο Ηνπιίνπ 2008, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ δηαπίζηεπζεο θαη επνπηείαο ηεο 
αγνξάο φζνλ αθνξά ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΟΚ) αξηζ. 339/93 ηνπ πκβνπιίνπ»· 

  
 

156(Η) ηνπ 2002 
10(Η) ηνπ 2010 
57(Η) ηνπ 2011 
69(Η) ηνπ 2012 

120(Η) ηνπ 2012. 

«Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Πξνψζεζεο Πνηφηεηαο» ζεκαίλεη ηνλ νξγαληζκφ πνπ έρεη 
ζπζηαζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Γηαπίζηεπζεο,  Σππνπνίεζεο θαη Σερληθήο 
Πιεξνθφξεζεο Νφκνπ· 

 
 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ  πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Κνηλνηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
910/2014, ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Σαπηνπνίεζε θαη ηηο Τπεξεζίεο Δκπηζηνζχλεο γηα ηηο 
Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά, Νφκν.   
 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ 
νξίδνληαη εηδηθά ζε απηνχο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 
αξηζ. 910/2014 θαη ηνλ Νφκν. 

  
Οξγαληζκνί αμηνιφγεζεο 
ηεο ζπκκφξθσζεο. 
Παξάξηεκα Η. 
  
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

3.(1) Οξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί σο ηέηνηνο, εάλ 
θαηέρεη έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Η 
πξφηππα ή ηζνδχλακα απηψλ, κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα 
ειέγρεη φηη νη εγθεθξηκέλνη παξνρείο ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο θαη νη παξερφκελεο απφ 
απηνχο εγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
αξηζ. 910/2014 θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα ΗΗ πξφηππα. 

  
 (2) Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο είλαη έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ φηαλ απηφ εθδίδεηαη απφ ηνπο 

αλαθεξφκελνπο ζηνλ Καλνληζκφ 4 θνξείο.   
  
Φνξείο 
δηαπίζηεπζεο.  
 
 
 
Δμνπζηνδφηεζε. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο εθδίδεηαη απφ ηνλ  Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Πξνψζεζεο 
Πνηφηεηαο ή εζληθφ θνξέα δηαπίζηεπζεο άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
Πνιπκεξή πκθσλία (Multilateral Agreement-MLA) κε ηελ Δπξσπατθή πλεξγαζία γηα ηε 
Γηαπίζηεπζε (European Co-operation for Accreditation - ΔΑ).  
 
5.(1) Παξνρέαο ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο ν νπνίνο ελδηαθέξεηαη λα εμαζθαιίζεη 
εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ, 
ππνβάιιεη ζε απηήλ ηα αθφινπζα: 

Παξάξηεκα ΗΗΗ. (α) Αίηεζε εμνπζηνδφηεζεο θαηά ηνλ ηχπν ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ· 

   
 
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(β) έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο απφ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ηεο 
ζπκκφξθσζεο, κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ν  παξνρέαο ππεξεζηψλ 
εκπηζηνζχλεο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ

.
 

 (γ) αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ δηαπίζηεπζεο
.
 

   
 (δ)  (i)  αλ ν παξνρέαο ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο 

κέινο άιιν απφ ηε Γεκνθξαηία ή ζε ηξίηε ρψξα, δηθαηνινγεηηθά ή/θαη 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ν αηηεηήο έρεη δηεπζεηεκέλεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
ζε ζρέζε κε ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηελ 
πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
αίηεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηε εζληθή λνκνζεζία ή ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη 
ζην θξάηνο κέινο ή ζηελ ηξίηε ρψξα φπνπ απηφο είλαη εγθαηεζηεκέλνο, θαη 

  
  (ii)  αλ ν παξνρέαο ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε 

Γεκνθξαηία, ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Έθνξν 
Φνξνινγίαο  θαη ην Γηεπζπληή ησλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ηα νπνία 
νθείιεη φπσο ππνβάιεη παξνρέαο ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο ν νπνίνο είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ζηε Γεκνθξαηία· 
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 (ε) πηζηνπνηεηηθφ ιεπθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ αηηεηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφο 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηνπ δηεπζπληή απηνχ

.
 

   
 (ζη) ην θαζνξηδφκελν ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7 ηέινο αίηεζεο. 
  
 (2) Ζ αξκφδηα αξρή εμεηάδεη ηελ αίηεζε, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο φισλ ησλ ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ, ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη 
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1). 

  
 
 
Παξάξηεκα IV. 

(3) ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή απνθαζίζεη λα εγθξίλεη ηελ αίηεζε, ρνξεγεί ζηνλ 
αηηεηή εμνπζηνδφηεζε εγθεθξηκέλνπ παξνρέα ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο, ζχκθσλα κε ην  
Παξάξηεκα IV: 

  
  Ννείηαη φηη, ε εμνπζηνδφηεζε ρνξεγείηαη ζηνλ αηηεηή αθνχ απηφο θαηαβάιεη ζηελ αξκφδηα 

αξρή ην θαζνξηδφκελν ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 7 ηέινο έθδνζεο.  
  
 (4) ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή απνθαζίζεη λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε θαη λα κελ 

ρνξεγήζεη ζηνλ αηηεηή εμνπζηνδφηεζε, ηνπ θνηλνπνηεί γξαπηψο ηελ απφθαζή ηεο 
αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο. 

  
Κνηλνπνίεζε έλαξμεο 
παξνρήο ππεξεζίαο 
εκπηζηνζχλεο. 
Παξάξηεκα V. 

6.(1) Παξνρέαο ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε Γεκνθξαηία 
θαη δελ έρεη εμνπζηνδνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5, δχλαηαη λα 
πξνζθέξεη ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο ζηε Γεκνθξαηία, εθφζνλ ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα αξρή 
θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν ην πξνβιεπφκελν ζην Παξάξηεκα V έληππν θνηλνπνίεζεο: 

  
 
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

Ννείηαη φηη ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ παξνρέα ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο 
λα πξνζθνκίζεη έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο,  ζε πεξίπησζε πνπ πιεξνθνξεζεί 
φηη ν ελ ιφγσ παξνρέαο, δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα ΗΗ 
πξφηππα. 

  
 
 
Παξάξηεκα V. 

(2) Παξνρέαο ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο ν νπνίνο δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε 
Γεκνθξαηία,  δχλαηαη λα πξνζθέξεη  εγθεθξηκέλεο ή κε, ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο, εθφζνλ 
ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα αξρή θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν ην πξνβιεπφκελν  ζην 
Παξάξηεκα  V έληππν θνηλνπνίεζεο. 

  
Σέιε θαη ρξεψζεηο. 7.(1) Σν αλαθεξφκελν ζηελ ππνπαξάγξαθν (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 5 

ηέινο αίηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ επξψ (€100).   
  
 (2) Σν αλαθεξφκελν  ζηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5ηέινο έθδνζεο ηεο 

εμνπζηνδφηεζεο πνπ αλαθέξεηαη, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δχν ρηιηάδσλ επξψ (€2000).  
  
Σξνπνπνίεζε 
εμνπζηνδνηήζεσλ. 

8.(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (2) θαη  αθνχ ελεκεξσζεί γξαπηψο ν 
ελδηαθεξφκελνο, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη 
πεξηνξηζκνχο ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ εγθεθξηκέλσλ παξνρέσλ ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο θαη 
δεκνζηεχεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
 (2) Οη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ εγθεθξηκέλσλ παξνρέσλ 

ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

  
 (α) ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή θξίλεη φηη ε ηξνπνπνίεζε επηβάιιεηαη γηα 

ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, γηα ιφγνπο ζπκκφξθσζεο κε απφθαζε δηεζλνχο 
νξγαληζκνχ, ή γηα ιφγνπο εθαξκνγήο νπνηαζδήπνηε πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο· θαη 

   
 (β) ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αξκφδηα αξρή θξίλεη ηελ 

ηξνπνπνίεζε επηβεβιεκέλε. 
 

  (3) Πξνηνχ ε αξκφδηα αξρή ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο 
ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ εγθεθξηκέλνπ παξνρέα ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο, γλσζηνπνηεί ηελ 
πξφζεζή ηεο λα πξνβεί ζε ηέηνηα ηξνπνπνίεζε δεκνζηεχνληάο ηελ ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη παξέρεη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξνληθή πεξίνδν 
ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κελφο, γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επί ησλ πξνηεηλφκελσλ 
ηξνπνπνηήζεσλ. 
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Σεξκαηηζκφο 
εμνπζηνδφηεζεο. 

9. Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη εμνπζηνδφηεζε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

  
 (α)  ε πεξίπησζε πνπ  εγθεθξηκέλνο  παξνρέαο ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο δελ 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ  Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 910/2014ˑ 
  
 (β)  ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο ππφ-παξαγξάθνπ (α), ζε πεξίπησζε πνπ  

εγθεθξηκέλνο παξνρέαο ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο παξαιείςεη λα ππνβάιιεη ζηελ 
αξκφδηα αξρή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο απφ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο 
ηεο ζπκκφξθσζεο, ηνπιάρηζηνλ θάζε εηθνζηηέζζεξηο κήλεο (24) κήλεο, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
910/2014

.
 

  
 (γ)  ζε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή δηαπηζηψζεη φηη ν εγθεθξηκέλνο παξνρέαο 

ππεξεζηψλ εκπηζηνζχλεο παξαβηάδεη φξν, πξνυπφζεζε ή πεξηνξηζκφ ηεο 
εμνπζηνδφηεζεο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί, ή νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ Νφκνπ ή ησλ 
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ ή  Γηαηαγκάησλ· 

  
 (δ)  ζε πεξίπησζε πνπ ν ηεξκαηηζκφο ηεο εμνπζηνδφηεζεο πξνβιέπεηαη απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε ηνπ Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ 
Καλνληζκψλ ή Γηαηαγκάησλ. 

  
Καηάξγεζε 
Καλνληζκψλ. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η)ː 
25.07.2013. 

10. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη πεξί 
Ζιεθηξνληθψλ Τπνγξαθψλ (Παξνρή Τπεξεζηψλ Αλαγλσξηζκέλεο Πηζηνπνίεζεο) 
Καλνληζκνί  ηνπ 2013, θαηαξγνχληαη. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
(Καλνληζκφο 3(1), θαη 

άξζξν 20(4)(α) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 910/2014) 
 

Πξφηππα γηα ηε δηαπίζηεπζε ησλ Οξγαληζκψλ Αμηνιφγεζεο ηεο πκκφξθσζεο:  
 

 ETSI EN 319 403: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity 
Assessment - Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers 
 

 ISO/IEC 17065: "Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying products, processes and 
services". 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

(Καλνληζκφο 3(1), 5(1)(β) θαη 6(1), άξζξν 20 (4) (β) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 910/2014) 
 

Δπνπηεία Παξνρέσλ Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο 
 

Πξφηππα γηα ηνπο θαλφλεο ειέγρνπ βάζεη ησλ νπνίσλ νη Οξγαληζκνί Αμηνιφγεζεο ηεο πκκφξθσζεο ζα δηελεξγνχλ ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ Δγθεθξηκέλσλ Παξνρέσλ Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο:   
 
Standards on Policy and Security Requirements: 

 ETSI EN 319 401: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust 
Service Providers 
 

 ETSI EN 319 411-1: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements 
for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements". 

 

 ETSI EN 319 411-2: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for 
Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified 
certificates". 
 

 ETSI EN 319 421: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for Trust 
Service Providers issuing Time-Stamps 
 

Standards on Certificate Profiles: 
 

 ETSI EN 319 412-1:  Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles;  Part 1: Overview and 
common data structures 

 
 ETSI EN 319 412-2: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate 

profile for certificates issued to natural persons 
 

 ETSI EN 319 412-3: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 3: Certificate 
profile for certificates issued to legal persons 

 
 ETSI EN 319 412-4: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 4: Certificate 

profile for web site certificates 
 

 ETSI EN 319 412-5: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 5: QC Statements 

 
εκεηψλεηαη φηη ε εμαθξίβσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ εγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο 
πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε δηεζλή πξφηππα, φπσο ην ISO 15408 ή ηζνδχλακν απηνχ, ή κε βάζε δηεζλή πξφηππα πνπ 
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ. 
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https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=39367&curItemNr=5&totalNrItems=5&optDisplay=10&qSORT=HIGHVERSION&qETSI_ALL=&SearchPage=TRUE&qETSI_STANDARD_TYPE=%27EN%27&qETSI_NUMBER=319+412&qINCLUDE_SUB_TB=True&qINCLUDE_MOVED_ON=&qSTOP_FLG=&qKEYWORD_BOOLEAN=&qCLUSTER_BOOLEAN=&qFREQUENCIES_BOOLEAN=&qSTOPPING_OUTDATED=&butSimple=Search&includeNonActiveTB=FALSE&includeSubProjectCode=&qREPORT_TYPE=SUMMARY
https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=39367&curItemNr=5&totalNrItems=5&optDisplay=10&qSORT=HIGHVERSION&qETSI_ALL=&SearchPage=TRUE&qETSI_STANDARD_TYPE=%27EN%27&qETSI_NUMBER=319+412&qINCLUDE_SUB_TB=True&qINCLUDE_MOVED_ON=&qSTOP_FLG=&qKEYWORD_BOOLEAN=&qCLUSTER_BOOLEAN=&qFREQUENCIES_BOOLEAN=&qSTOPPING_OUTDATED=&butSimple=Search&includeNonActiveTB=FALSE&includeSubProjectCode=&qREPORT_TYPE=SUMMARY
https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=39367&curItemNr=5&totalNrItems=5&optDisplay=10&qSORT=HIGHVERSION&qETSI_ALL=&SearchPage=TRUE&qETSI_STANDARD_TYPE=%27EN%27&qETSI_NUMBER=319+412&qINCLUDE_SUB_TB=True&qINCLUDE_MOVED_ON=&qSTOP_FLG=&qKEYWORD_BOOLEAN=&qCLUSTER_BOOLEAN=&qFREQUENCIES_BOOLEAN=&qSTOPPING_OUTDATED=&butSimple=Search&includeNonActiveTB=FALSE&includeSubProjectCode=&qREPORT_TYPE=SUMMARY
https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=39367&curItemNr=5&totalNrItems=5&optDisplay=10&qSORT=HIGHVERSION&qETSI_ALL=&SearchPage=TRUE&qETSI_STANDARD_TYPE=%27EN%27&qETSI_NUMBER=319+412&qINCLUDE_SUB_TB=True&qINCLUDE_MOVED_ON=&qSTOP_FLG=&qKEYWORD_BOOLEAN=&qCLUSTER_BOOLEAN=&qFREQUENCIES_BOOLEAN=&qSTOPPING_OUTDATED=&butSimple=Search&includeNonActiveTB=FALSE&includeSubProjectCode=&qREPORT_TYPE=SUMMARY
https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=39367&curItemNr=5&totalNrItems=5&optDisplay=10&qSORT=HIGHVERSION&qETSI_ALL=&SearchPage=TRUE&qETSI_STANDARD_TYPE=%27EN%27&qETSI_NUMBER=319+412&qINCLUDE_SUB_TB=True&qINCLUDE_MOVED_ON=&qSTOP_FLG=&qKEYWORD_BOOLEAN=&qCLUSTER_BOOLEAN=&qFREQUENCIES_BOOLEAN=&qSTOPPING_OUTDATED=&butSimple=Search&includeNonActiveTB=FALSE&includeSubProjectCode=&qREPORT_TYPE=SUMMARY


ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ  
(Καλνληζκφο 5(1)(α), άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ θαη 

άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 910/2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξηζ. 910/2014, ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Σαπηνπνίεζε θαη ηηο Τπεξεζίεο 

Δκπηζηνζχλεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά Νφκνο ηνπ 2018 
The Implementation of Regulation (EU) No.910/2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic 

Transactions Law of 2018 
 
 

Οη Πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξηζ. 910/2014, ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Σαπηνπνίεζε θαη ηηο 
Τπεξεζίεο Δκπηζηνζχλεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά (Παξνρή Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο 

γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο) Καλνληζκνί ηνπ 2018 
The Provision of Trust Services for Electronic Transactions Regulations of 2018 

 

 

Έληππν Αίηεζεο γηα Δμνπζηνδφηεζε  
Παξνρέα Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο  

Application Form for Authorization of Trust Service Providers 
 

ηνηρεία Αηηεηή  
Applicant’s Details 

Ολνκαηεπψλπκν Αηηεηή - 
Δπσλπκία Ννκηθνχ Πξνζψπνπ   
(Full Name of Applicant – Legal 
Entity) 

   

    

Γηεχζπλζε 
(Address) 

   

    

Όλνκα Γηεπζπληή ηνπ Αηηεηή
 

(Director’s Name) 
   

    

Αξηζκφο Σειεθψλνπ 
(Telephone Number) 

   

    

Αξηζκφο Σειενκνηφηππνπ 
(Fax Number) 

   

    

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε 
(e-Mail) 

   

    

Όλνκα Δγγξαθήο Δηαηξείαο 
(Registered Name of Company) 

   

    

 

ΣΜΗΜΑ  
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ 
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ηοισεία Αίηηζηρ 
Application Details 

Δίδνο Αίηεζεο 
(Application Type) 

 Νέα 
(New) 

Σξνπνπνίεζε  
(Amendment) 

 

    

Δπσλπκία Οξγαληζκνχ 
Αμηνιφγεζεο ηεο πκκφξθσζεο  

(Name of the Conformity 
Assessment Body) 

   

    

Ζκεξνκελία Έθδνζεο ηεο 
Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ηεο 
πκκφξθσζεο 

(Date of Issuance of the 
Conformity Assessment Report) 

   

    

Δπσλπκία Δζληθνχ Φνξέα 
Γηαπίζηεπζεο πνπ εμέδσζε ην  
Πηζηνπνηεηηθφ Γηαπίζηεπζεο ηνπ  
Οξγαληζκνχ Αμηνιφγεζεο ηεο 
πκκφξθσζεο  

(Name of the National 
Accreditation Body which issued 
the Αccreditation Φertificate for 
the Conformity Assessment Body)  

 

   

    

Γήλωζη Αιηηηή  
Declaration by the Applicant 

Γηα ηεο ππνγξαθήο κνπ, πην θάησ βεβαηψλσ φηη φια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δνζεί πην 
πάλσ είλαη νξζά. 

I hereby certify that all the data and information stated hereinabove are correct. 

    

Τπνγξαθή 
(Signature) 

   

    

Ολνκαηεπψλπκν 

(Name and Surname) 

   

    

Ζκεξνκελία 
(Date – dd/mm/yyyy) 

   

    

Γηα Δπίζεκε Υξήζε Μφλν  
For Official Use Only 

Αμηνιφγεζε 
(Evaluation) 

 Δγθξίλεηαη 
(Accepted) 

Απνξξίπηεηαη 
(Not Accepted) 

 

 

    

Λφγνη Απφξξηςεο 
(Rejection Reasons) 

   

Τπνγξαθή 
(Signature) 
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Δπηζπλαπηφκελα Έγγξαθα 
Documents to be attached 

    

Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο πκκφξθσζεο απφ Οξγαληζκφ Αμηνιφγεζεο ηεο πκκφξθσζεο 

(Conformity Assessment Report from a Conformity Assessment Body) 

 

Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ Γηαπίζηεπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Αμηνιφγεζεο ηεο πκκφξθσζεο  

(Copy of the Accreditation Certificate of the Conformity Assessment Body) 

 

 

Πηζηνπνηεηηθφ Λεπθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Αηηεηή 

(Certification of Clear Criminal Record of the Director of the Applicant) 

 

Γηθαηνινγεηηθά/Απνδεηθηηθά ζηνηρεία δηεπζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αηηεηή ζε ζρέζε κε ηελ 
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηελ πιεξσκή ησλ Φφξσλ θαη Σειψλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπ 

(Documents /Evidence of settlement of obligations of the Applicant in relation to the payment of Social 
Security contributions and payment of Taxes on the date of the Application). 

 

    
  
 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 

(Καλνληζκφο 5(3), Άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ θαη 
Άξζξν 21 (2) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 910/2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
O Πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξηζ. 910/2014, ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Σαπηνπνίεζε θαη ηηο Τπεξεζίεο 

Δκπηζηνζχλεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά Νφκνο ηνπ 2018 
The Implementation of Regulation (EU) No.910/2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic 

Transactions Law of 2018 
 

 
Οη Πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξηζ. 910/2014, ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Σαπηνπνίεζε θαη ηηο 

Τπεξεζίεο Δκπηζηνζχλεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά (Παξνρή Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο 
γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο) Καλνληζκνί ηνπ 2018 

The Provision of Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market Regulations of 2018 
 
 
 
 
 

Δμνπζηνδφηεζε Δγθεθξηκέλνπ Παξνρέα  
Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο   

 
Authorization of Qualified Trust Service Provider  

 
  

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 
ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ 

 

ΣΜΗΜΑ  
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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Γεληθά ηνηρεία Δμνπζηνδφηεζεο 

Authorization  Information 

Δπσλπκία Δγθεθξηκέλνπ Παξνρέα 
Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο   
(Full Name of Qualified Trust 
Service Provider)  

   

    

Γηεχζπλζε 
(Address) 

   

    

Ζκεξνκελία Έθδνζεο
 

(Date of Issue) 
   

    

Αξηζκφο Δμνπζηνδφηεζεο 
(Authorization Number) 

   

    

ηοισεία Δξοςζιοδοηημένηρ Δηαιπείαρ 
 Authorized Company Details 

Όλνκα Γηεπζπληή ηεο  Δηαηξείαο 
(Director’s Name) 

   

    

Σειέθσλν   
(Phone Number) 

   

    

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε 
(e-mail) 

   

    

ηοισεία Έκθεζηρ Αξιολόγηζηρ ηηρ ςμμοπθωζηρ 
 Conformity Assessment Report Data  

Σίηινο ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο 
ηεο πκκφξθσζεο 

(Subject of the Conformity 
Assessment Report) 

   

    

Ζκεξνκελία Έθδνζεο ηεο 
Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ηεο 
πκκφξθσζεο 

(Date of Issuance of the 
Conformity Assessment Report) 
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Όξνη, Πεξηνξηζκνί θαη Πξνυπνζέζεηο Δμνπζηνδφηεζεο 

 
(1) πκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο 

πκκφξθσζεο. 
 

(2) πκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 910/2014 θαη ησλ εθδηδφκελσλ δπλάκεη απηνχ 
εθηειεζηηθψλ θαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ. 
 

(3) πκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξηζ. 910/2014, ζρεηηθά κε ηελ 
Ζιεθηξνληθή Σαπηνπνίεζε θαη ηηο Τπεξεζίεο Δκπηζηνζχλεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο ζηελ Δζσηεξηθή 
Αγνξά, Νφκνπ ηνπ 2018 θαη ησλ Καλνληζκψλ ή/θαη Γηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. 
 

(4) Σεξνπκέλεο ηεο παξαγξάθνπ 1, ν Δγθεθξηκέλνο Παξνρέαο Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο νθείιεη απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο εμνπζηνδφηεζήο ηνπ, λα ππνβάιιεη ζηελ Αξκφδηα Αξρή ηνπιάρηζηνλ θάζε 24 κήλεο, 
έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο απφ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαηά ηα 
δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 20 (1) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 910/2014.  

 
(5) Ζ Αξκφδηα Αξρή δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ παξνχζα εμνπζηνδφηεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Δγθεθξηκέλνο 

Παξνρέαο Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο δελ πιεξνί ή/θαη έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη Δγθεθξηκέλνο Παξνρέαο 
Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο δελ πιεξνί φξν, πξνυπφζεζε ή πεξηνξηζκφ ηεο εμνπζηνδφηεζεο 

 
(6) ε πεξίπησζε πνπ ε Αξκφδηα Αξρή έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη Δγθεθξηκέλνο Παξνρέαο Τπεξεζηψλ 

Δκπηζηνζχλεο δελ πιεξνί φξν, πξνυπφζεζε ή πεξηνξηζκφ ηεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί, ε 
Αξκφδηα Αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη ζηνλ ελ ιφγσ Δγθεθξηκέλν Παξνρέα Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο δηνηθεηηθφ 
πξφζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ηηο δχν  ρηιηάδεο επξψ γηα θάζε εκέξα 
ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πεξί ηεο Δθαξκνγήο Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξηζ. 910/2014 
ρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Σαπηνπνίεζε θαη ηηο Τπεξεζίεο Δκπηζηνζχλεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο 
ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά Νφκνπ ηνπ 2017.  

 
(7) Ο Δγθεθξηκέλνο Παξνρέαο Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο  ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αξκφδηα 

Αξρή, λα παξέρεη πξνο απηή, νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνχλ αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ σο 
Δγθεθξηκέλνο Παξνρέαο Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο. 

 
(8) Οη παξφληεο φξνη δελ πεξηνξίδνπλ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αξκφδηαο Αξρήο λα ζέηεη επηπξφζζεηνπο ή λα 

ηξνπνπνηεί πθηζηάκελνπο φξνπο, πξνυπνζέζεηο ή πεξηνξηζκνχο ζε νπνηαδήπνηε εμνπζηνδφηεζε, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ησλ αξρψλ ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 
(Καλνληζκφο 7(1) θαη (2)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξηζ. 910/2014, ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Σαπηνπνίεζε θαη ηηο Τπεξεζίεο 
Δκπηζηνζχλεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά Νφκνο ηνπ 2018 

The Implementation of Regulation (EU) No.910/2014 on Electronic Identification and Trust Services for Electronic 
Transactions Law of 2018 

 
 

Οη Πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) Αξηζ. 910/2014, ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Σαπηνπνίεζε θαη ηηο 
Τπεξεζίεο Δκπηζηνζχλεο γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά (Παξνρή Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο 

γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο) Καλνληζκνί ηνπ 2018 
The Provision of Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market Regulations of 2018 

 
 

Κνηλνπνίεζε Παξνρέα Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο 
 

Notification of Trust Service Provider 
  

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΩΝ 

 

 

ΣΜΗΜΑ  
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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ηνηρεία Παξνρέα Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο  
Trust Service Provider Details 

Ολνκαηεπψλπκν Ννκηθνχ 
Πξνζψπνπ   
(Full Name of Legal Entity) 

   

    

Γηεχζπλζε 
(Address) 

   

    

Όλνκα Αμησκαηνχρνπ 
 

(Director’s Name) 
   

    

Αξηζκφο Σειεθψλνπ 
(Telephone Number) 

   

    

Αξηζκφο Σειενκνηφηππνπ 
(Fax Number) 

   

    

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε 
(e-Mail) 

   

    

Όλνκα Δγγξαθήο Δηαηξείαο 
(Registered Name of Company) 

   

    

ηοισεία Κοινοποίηζηρ 
Notification Details 

    

Κξάηνο Δγθαηάζηαζεο    
(Country of Establishment) 

   

    

Δγθεθξηκέλνο Παξνρέαο 
Τπεξεζηψλ Δκπηζηνζχλεο ζηελ 
ΔΔ 

(EU Qualified Trust Service 
Provider) 

  
 
    

 

    

Όλνκα Καηαιφγνπ Δκπηζηνζχλεο 
ηεο ΔΔ ζηελ νπνία είλαη 
Δγγεγξακκέλνο -εάλ ηζρχεη 

(Name of the EU Trusted List 
Registered –if applicable ) 

   

    

 

 

 

 

 
 

ΝΑΗ 
(YES) 

 
OXI 
(NO) 
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Γήλωζη Παποσέα Τπηπεζιών Δμπιζηοζύνηρ 
Declaration of Trust Service Provider 

Γηα ηεο ππνγξαθήο κνπ, πην θάησ βεβαηψλσ φηη φια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δνζεί πην 
πάλσ είλαη νξζά. 

I hereby certify that all the data and information stated hereinabove are correct. 

    

Τπνγξαθή 
(Signature) 

   

    

Ολνκαηεπψλπκν 

(Name and Surname) 

   

    

Ζκεξνκελία 
(Date – dd/mm/yyyy) 
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