
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                Ν. 55(Ι)/2018 
Αρ. 4656, 13.6.2018                               

Ο 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 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 

Αριθμός 55(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 910/2014, ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.ː L257, 
28.8.2014, σ.73. 

Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 16, 17, 21, 22, 25, 35, 41,43 και 46 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (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»,  

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
     

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο 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. 

     
Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 
  
 «αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρχή που καθορίζεται ως τέτοια δυνάμει των διατάξεων του    

άρθρου 3· 
  

14 του 1960 
50 του 1962 
11 του 1963 
8 του 1969 

40 του 1970 
58 του 1972 
1 του 1980 

35 του 1982 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984 
51 του 1984 
83 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985 
89 του 1985 
96 του 1986 

317 του 1987 
49 του 1988 
64 του 1990 

136 του 1991 
149 του 1991 
237 του 1991 

42(I) του 1992 
43(I) του 1992 

102(I) του 1992 
26(I) του 1993 
82(I) του 1995 

102(I) του 1996 
4(I) του 1997 

53(I) του 1997 
90(I) του 1997 
27(I) του 1998 
53(I) του 1998 

110(I) του 1998 
34(I) του 1999 

146(I) του 1999 

«Δικαστήριο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων 
Νόμου· 



   
 

 

 

41(I) του 2000 
32(I) του 2001 
40(I) του 2002 
80(I) του 2002 

140(I) του 2002 
206(I) του 2002 

17(I) του 2004 
165(I) του 2004 
268(I) του 2004 

21(I) του 2006 
99(I) του 2007 

170(I) του 2007 
76(I) του 2008 
81(I) του 2008 

118(I) του 2008 
119(I) του 2008 

36(I) του 2009 
129(I) του 2009 
138(I) του 2009 

19(I) του 2010 
166(I) του 2011 

30(Ι) του 2013 
46(I) του 2014 

191(Ι) του 2014 
29(Ι) του 2017 

109(Ι) του 2017. 
  

158(Ι) του 1999 
99(Ι) του 2014. 

«διοικητικό όργανο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των 
Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου· 

  
 «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Κανονισμός (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»· 

  
 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  
 «Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» σημαίνει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 
  
  (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε 

αυτόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014. 
  
Καθορισμός 
αρμόδιας αρχής. 

3.-(1) Αρμόδια αρχή, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, ορίζεται το Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενεργώντας δια του Διευθυντή του ή οποιουδήποτε άλλου γενικά ή 
ειδικά εξουσιοδοτημένου από τον Διευθυντή προσώπου.  

  
  (2) Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα που αφορούν 

στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
που διεξάγονται από ή στη Δημοκρατία και μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή του 
παρόντος Νόμου.  

  
  (3) Ειδικότερες αρμοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες και καθήκοντα εποπτείας που 

συντελούν στην υλοποίηση των στόχων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και του παρόντος 
Νόμου, δύναται να ανατίθενται στην αρμόδια αρχή, δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 17. 

  
Εποπτικός 
Φορέας. 

4. Εποπτικός φορέας, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
910/2014, ορίζεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενεργώντας διά του Διευθυντή του. 

  
Κατάλογοι 
Εμπιστοσύνης. 

5. Φορέας υπεύθυνος για την κατάρτιση, την τήρηση και τη δημοσίευση εθνικών καταλόγων 
εμπιστοσύνης, κατ’ εφαρμογήν του  άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, ορίζεται το 
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενεργώντας διά του Διευθυντή του.  

 
 
 
 
 



   
 

 

 

Έναρξη παροχής 
εγκεκριμένης 
υπηρεσίας 
εμπιστοσύνης.  

6.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (2), 
εξουσιοδότηση στον παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης που 
παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και δυνάμει 
διαδικασιών που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 17 του παρόντος Νόμου.   

  
 (2) Με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εξουσιοδότηση παρέχονται δικαιώματα και επιβάλλονται 

υποχρεώσεις στον παροχέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των τελών που 
καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17. 

  
Κοινοποίηση 
έναρξης παροχής 
υπηρεσίας 
εμπιστοσύνης. 

7.-(1)(α) Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 14 και του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 910/2014, παροχέας υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη 
Δημοκρατία και δεν έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει της αναφερόμενης στο άρθρο 6 διαδικασίας, 
δύναται να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης. 

  
 (β) Παροχέας που προτίθεται να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο (α), προτού αρχίσει να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης υποβάλλει σχετική 
κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 17. 

  
 (2)(α) Παροχέας υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε οποιοδήποτε άλλο 

κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης στη 
Δημοκρατία.  

  
 (β) Παροχέας που προτίθεται να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο (α), προτού αρχίσει να προσφέρει υπηρεσίες εμπιστοσύνης υποβάλλει σχετική 
κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 17. 

  
Παροχή 
πληροφοριών. 

8.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο την παροχή 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών οικονομικής φύσης, τις οποίες εύλογα κρίνει 
αναγκαίες για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της και εκτέλεσης των καθηκόντων της. 

  
  (2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) η αρμόδια αρχή δεν κοινοποιεί 

πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επιχειρηματικού απορρήτου, 
ιδίως πληροφορίες σχετικές με επιχειρήσεις, τις εμπορικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους που 
τις αφορούν. 

  
  (3) H αρμόδια αρχή δύναται, κατά την κρίση της και εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση 

των καθηκόντων της, να προβαίνει σε κοινοποίηση πληροφοριών, νοουμένου ότι αυτή είναι 
ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και εφόσον συνεκτιμηθούν τα νόμιμα συμφέροντα των 
επιχειρήσεων που παρέχουν τις πληροφορίες και η προστασία του βιομηχανικού και 
επαγγελματικού τους απορρήτου. 

  
  (4) Το εδάφιο (2) δεν εμποδίζει τη δημοσίευση πληροφοριών αναφορικά με την ηλεκτρονική 

ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες δεν 
περιλαμβάνουν πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

  
Νομική ισχύς 
ηλεκτρονικών 
υπογραφών. 
     Κεφ. 9. 

42 του 1978 
86 του 1986 

54(I) του 1994 
94(I) του 1994 
32(I) του 2004 

108(I) του 2006 
14(I) του 2009 

122(I) του 2010 
170(I) του 2011. 

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, ηλεκτρονική υπογραφή, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε 
ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές 
υπογραφές, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε  ποινική ή πολιτική 
διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον Δικαστηρίου.  
 
  

  (2) Ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για 
τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε 
οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικού οργάνου. 

  
 
 



   
 

 

 

  (3) Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή. 
  
  (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, η απαίτηση για υπογραφή 

σε διαδικασίες ενώπιον διοικητικού οργάνου πληρούται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή. 
  
Νομική ισχύς 
ηλεκτρονικών 
σφραγίδων. 
 
 

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, ηλεκτρονική σφραγίδα, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε 
ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές 
σφραγίδες, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική 
διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον Δικαστηρίου. 

  
  (2) Ηλεκτρονική σφραγίδα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για 
τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε 
οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικού οργάνου. 

  
  (3) Εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα θεωρείται τεκμήριο της ακεραιότητας των δεδομένων 

και της ορθότητας της προέλευσης των δεδομένων με τα οποία συνδέεται. 
  
  (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, η απαίτηση για σφραγίδα 

σε διαδικασίες ενώπιον διοικητικού οργάνου, πληρούται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα. 
  
Νομική ισχύς 
ηλεκτρονικών 
χρονοσφραγίδων
. 
 

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε 
ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές 
χρονοσφραγίδες, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική 
διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον Δικαστηρίου. 

  
  (2) Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

910/2014, η οποία δυνατόν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληροί όλες τις απαιτήσεις για 
τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε 
οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον  διοικητικού οργάνου. 

  
  (3) Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα θεωρείται τεκμήριο της ακρίβειας της 

ημερομηνίας και της ώρας που αναφέρει, καθώς και της ακεραιότητας των δεδομένων με τα οποία 
συνδέονται η ημερομηνία και η ώρα. 

  
Νομική ισχύς 
ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας 
συστημένης 
παράδοσης. 
 

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, δεδομένα τα οποία 
αποστέλλονται και λαμβάνονται με τη χρήση  ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και τα οποία δυνατόν να 
είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληρούν όλες τις απαιτήσεις για την εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
υπηρεσία συστημένης παράδοσης, γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε 
ποινική ή πολιτική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον Δικαστηρίου.  

  
  (2) Δεδομένα τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται με τη χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

συστημένης παράδοσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και 
τα οποία δυνατό να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να μην πληρούν όλες τις απαιτήσεις για την 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης, γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικό 
στοιχείο σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον  διοικητικού οργάνου. 

  
  (3) Δεδομένα που αποστέλλονται και λαμβάνονται με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας συστημένης παράδοσης θεωρούνται ως τεκμήριο της ακεραιότητας των δεδομένων, της 
αποστολής από τον ταυτοποιημένο αποστολέα και της παραλαβής από τον ταυτοποιημένο 
αποδέκτη των δεδομένων και της ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας της αποστολής και 
λήψης των δεδομένων που αναφέρονται από την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης 
παράδοσης. 

  
Νομική ισχύς 
ηλεκτρονικών 
εγγράφων. 
 
 

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποδείξεως Νόμου, ηλεκτρονικά έγγραφα τα 
οποία αφορούν την αυθεντικότητα της ηλεκτρονικής συνδιαλλαγής και είναι σε οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, 
γίνονται αποδεκτά σε οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον 
Δικαστηρίου. 

  
  (2) Ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία αφορούν την αυθεντικότητα της ηλεκτρονικής συνδιαλλαγής 

και είναι σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 910/2014, γίνονται αποδεκτά σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικού οργάνου. 

  
 



   
 

 

 

Αδικήματα και 
ποινές. 

14. Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε πράξη ή παράλειψη, κατά παράβαση- 

 (α) Tων διατάξεων των παραγράφων (ε) και (στ) του άρθρου 7, των παραγράφων 2 και 3 
του άρθρου 11, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19, της παραγράφου 1 του 
άρθρου 20, των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 24, της παραγράφου 1 του 
άρθρου  28, της παραγράφου 1 του άρθρου 29, της παραγράφου 1 του άρθρου 33, 
της παραγράφου 1 του άρθρου 34, της παραγράφου 1 του άρθρου 38, της 
παραγράφου 1 του άρθρου 39, του άρθρου 40, της παραγράφου 1 του άρθρου 44, και 
της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014,  

    
 
 

(β) οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών ή 
Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 
αντίστοιχα, 

    
 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση  καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 

υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες 
ευρώ (€50,000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
  (2) Πρόσωπο το οποίο δεν παρέχει ζητούμενη από αυτό πληροφορία, κατά παράβαση ή 

παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 8, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε  χιλιάδες ευρώ (€5.000). 

  
Διοικητικό 
πρόστιμο. 

15.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, 
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής 
ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, λόγω 
παράβασης ή μη συμμόρφωσης- 

    
 (α) Mε διάταξη του παρόντος Νόμου, ή Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται 

δυνάμει των άρθρων 17 και 18 αντίστοιχα,  
    
 (β)  με διάταξη Κανονισμών ή Εκτελεστικών Πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 

αφορά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ή 

    
 (γ) με τους όρους, τις προϋποθέσεις ή τους περιορισμούς οποιασδήποτε 

εξουσιοδότησης, 
  
 το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε παράβαση ή μη 

συμμόρφωση, που συντελείται ημερησίως.  
  
  (2) Η αρμόδια αρχή, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο 

πρόσωπο για την πρόθεσή της αυτή, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους 
προτίθεται να πράξει τούτο και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης. 

  
  (3) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με γραπτή και 

αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο 
και στην  οποία- 

  
 (α) Kαθορίζεται η παράβαση· και 
   
 (β) περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με-  
   
  (i) το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στον 

υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16· 
    
  (ii) το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να προσβάλει την απόφαση με 

προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του 
Συντάγματος· και 

    
  (iii) την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ασκηθούν τα δικαιώματα που 

αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii): 
    
  Νοείται ότι, η απόφαση καθίσταται εκτελεστή με την κοινοποίησή της στο επηρεαζόμενο 

πρόσωπο. 
  

 



   
 

 

 

  (4) Σε περίπτωση άρνησης ή/και παράλειψης καταβολής διοικητικού προστίμου το οποίο 
επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου,  η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά 
μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη 
Δημοκρατία. 

  
Ιεραρχική 
προσφυγή. 

16.-(1) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 15 έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφύγει στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 

  
  (2) Η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής, σύμφωνα με το εδάφιο (1), δεν αναστέλλει την εκτέλεση 

της απόφασης. 
  
  (3) Σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υπουργός 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αφού ακούσει τον προσφεύγοντα ή δώσει την ευκαιρία σε 
αυτόν να εκθέσει τις απόψεις του γραπτώς, αποφασίζει επί αυτής, σύμφωνα με το εδάφιο (4), το 
αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. 

  
  (4) Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την υποβολή της προσφυγής, εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς στον προσφεύγοντα την 
απόφασή του επί της προσφυγής με την οποία δύναται να- 

  
 (α) Eπικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 
   
 (β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 
   
 (γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή 
   
 (δ) εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας. 
  
  (5) Το διοικητικό πρόστιμο ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη 

Δημοκρατία εάν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού 
Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών είτε από την κοινοποίηση της 
απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου, είτε, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή 
ενώπιον του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, από την κοινοποίηση της επί της 
προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού. 

  
Έκδοση 
Κανονισμών.          

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση 
οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού με Κανονισμούς για την καλύτερη 
εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και του παρόντος Νόμου. 

  
  (2)  Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδί-

δονται με βάση τον παρόντα Νόμο δύναται να προβλέπουν για- 
  
 (α) Tον τρόπο άσκησης των αναφερόμενων στο άρθρο 3 αρμοδιοτήτων, εξουσιών και 

υποχρεώσεων εποπτείας της αρμόδιας αρχής, 
   
 (β) τον καθορισμό των αναφερόμενων στο άρθρο 6 διαδικασιών εξουσιοδότησης και τελών, 
   
 (γ) τις αναφερόμενες στο άρθρο 7 λεπτομέρειες κοινοποίησης, 
   
 (δ) οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες 

εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, για σκοπούς εναρμόνισης με νομικά 
δεσμευτικές ή μη πράξεις, εξαιρουμένων πράξεων τεχνικού περιεχομένου, της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

    
Έκδοση 
Διαταγμάτων. 

18.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για-  

 (α) Tη ρύθμιση θεμάτων τεχνικού χαρακτήρα· 
   
 (β) την εφαρμογή  των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 και των νομικά 

δεσμευτικών ή μη πράξεων, τεχνικού περιεχομένου που εκδίδονται δυνάμει αυτού· 
 

 (γ) την εφαρμογή ενωσιακών Κανονισμών ή Εκτελεστικών Πράξεων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και οι οποίοι αφορούν θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές· 

   
 



   
 

 

 

 (δ) την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών Κανονισμών που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

  
Κατάργηση 
νόμου. 

188(Ι) του 2004 
34(Ι) του 2009 

86(I) του 2012. 

19. Οι περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή 
Θέματα Νόμοι του 2004 έως 2012 καταργούνται. 

 
 


