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Λευκωσία, 4 Φεβρουαρίου 2020 
Προς:  Όλους τους ενδιαφερομένους 
 
Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων 
 
Κυρία/ε, 
 
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με στόχο τη λήψη σχολίων/εισηγήσεων αναφορικά με 
το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων (National Electronic Identity Scheme) το οποίο βασίζετε 
στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 910/2014 (Κανονισμός eIDAS)  
 
Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) είναι ένα από τα εργαλεία για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και για την ασφαλέστερη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση μπορεί να εγγυηθεί την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση ενός ατόμου και να 
καταστήσει δυνατή την παράδοση υπηρεσιών αλλά και πληροφοριών στον δικαιούχο. Ο κανονισμός 
eIDAS παρέχει λύση στα ζητήματα αυτά εξασφαλίζοντας τη διασυνοριακή αμοιβαία αναγνώριση των 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. 
 
Σύμφωνα με τις προτεινόμενες θεσμικές ρυθμίσεις, η ηλεκτρονική ταυτότητα, ή το «μέσο ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης», θα μπορεί να είναι και υλική και άυλη μονάδα η οποία περιέχει δεδομένα ταυτοποίησης 
προσώπου και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ταυτότητας σε επιγραμμικές υπηρεσίες. Το 
πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι ότι θα μπορεί να υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα και 
χωρίς τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου προσώπου, ενώ όταν εκδοθεί μια φορά θα 
ανανεώνεται μέσω ίντερνετ. 
 
Για να αποκτήσει κάποιος ηλεκτρονική ταυτότητα, θα πρέπει να έχει κυπριακή υπηκοότητα, να είναι 
άνω των 18 ετών και να έχει ήδη κανονική βιομετρική ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Οι εταιρείες που θα εκδίδουν τέτοιες ταυτότητες, που θα ονομάζονται «παροχείς υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής ταυτότητας», θα πρέπει να συστήνονται από πρόσωπα που έχουν κυπριακή ταυτότητα, 
όπως και πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, να μην έχει πτωχεύσει, ενώ κάθε τέτοια εταιρεία για 
να αδειοδοτηθεί να εκδίδει ηλεκτρονικές ταυτότητες θα πρέπει πέραν από τους υπεύθυνους διευθυντές, 
να διαθέτει λειτουργό συμμόρφωσης και υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. 
 
Επίσης απαιτείται πιστοποιητικό ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης για ποσό τουλάχιστον €1.000.000. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες θα αποτελούν ευθύνη όχι του υπουργείου 
Εσωτερικών, που έχει την ευθύνη του Αρχείου Πληθυσμού, αλλά του υπουργού Μεταφορών. 
 
Τα προσχέδια που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (www.mcw.gov.cy/dec) Οποιοδήποτε επιθυμεί μπορεί να υποβάλει 
γραπτώς σχόλια και απόψεις στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, υπόψη κα Κυριακής Πάντζιαρου, 
Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Α’, στο email kpantziarou@mcw.gov.cy μέχρι και τις 
21/02/2020. 
 
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
Για Γενικό Γραμματέα. 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Αρ. Αναφοράς ΤΗΕ 01/2020 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με στόχο τη λήψη σχολίων/ εισηγήσεων 

αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων (National Electronic Identity Scheme). 

Το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ), στη Συνεδρία του ημερ. 01/02/2019, αποφάσισε 

να προωθήσει την υλοποίηση του έργου των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, όπου οποιοσδήποτε 

Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το 

Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων, να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

ταυτοτήτων στους πολίτες. 

Σε συνέχεια της πιο πάνω απόφασης και υπό το συντονισμό του Επικεφαλής Επιστήμονα και του 

Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ετοιμάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων με 

τις βασικές αρχές που διέπουν την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας στην Κύπρο, οι οποίες 

βασίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αριθ. 910/2014 (Κανονισμός eIDAS) καθώς και στις σχετικές 

Εκτελεστικές Πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό. 

Το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων αποτελείται και εφαρμόζεται από τα πιο κάτω 

έγγραφα (νομοθεσίες και τεχνικά έγγραφα), για τα οποία: 

1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γνωστοποιεί την πρόθεση του: 

(i) για τροποποίηση 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 του 2018 και 

(ii) για έκδοση των 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 (Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης) Κανονισμών του 

2020 

2) Ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης γνωστοποιεί την 

πρόθεση του: 

(i) για τροποποίηση του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και 

(ii) για έκδοση των Διαταγμάτων: «Διαδικασίες για την έκδοση, αναστολή, ανάκληση, 

επανενεργοποίηση και ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας», το «έντυπο αίτησης» και 

«Προδιαγραφές Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης» 



3) Η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής γνωστοποιεί την πρόθεση της για 

έκδοση του τεχνικού εγγράφου «Πρωτόκολλο Αυθεντικοποίησης και Απομακρυσμένης Υπογραφής» 

Τα προσχέδια των πιο πάνω εγγράφων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (www.mcw.gov.cy/dec) και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να 

υποβάλει γραπτώς τις παραστάσεις του (σχόλια και απόψεις) στο Διευθυντή του Τμήματος 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, υπόψη κα Κυριακής Πάντζιαρου, Λειτουργού Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών Α’, στο email: kpantziarou@mcw.gov.cy, μέχρι και τις 21/02/2020. 


	KEBE GREEK LOGO NEW JULY 2019
	ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

