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Foreword
___________________________________________________________________________
We are now undergoing an era that speaks of enormous technological breakthroughs and
innovative trends, one that is the subject of international debate and research. These new
forms of technology can be aimed at process optimisation, decentralised and efficient data
and information management, along with transaction transparency. Applying them can
contribute to the digital transformation of modern societies, both in the private and the wider
public sector.
The Republic of Cyprus, in line with the European and global trends of change and progress,
strives to create the right environment for enterprises, companies, services and investments
by adopting innovative practices and procedures.
The major challenges of the Fourth Industrial Revolution and its effects on Cyprus has been a
matter of concern for the House of Representatives over the last two years, and thus has
taken the correct initiatives in actively and effectively contributing towards the modernisation
of society, in collaboration with other stakeholders.
Therefore, within the context of encouraging Cyprus to participate in this technological
revolution, a National Strategy titled ‘Decentralised Ledger Technologies (Blockchain)’ will be
implemented. This will enable the creation of a pro-innovation basis for the rapid adoption
and smooth application of new technologies. It is expected that the complete application of
Blockchain on the way the private and public services operate will radically change the Cypriot
society’s structure, organisation and way of functioning.
By promoting training and re-training strategies in digital skills, and by establishing the
necessary infrastructure, our country's active and inclusive participation in this new order will
be achieved. Perceptions, practices and processes will be transformed, complete with the
reorganising of the Cypriot economy, industry and administration, as well as the daily life of
Cypriot citizens.
Demetris Syllouris
President of the House of Parliament
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Foreword
___________________________________________________________________________
Technology investment and digital transformation are perhaps the most effective forms of
reform and improvement of public sector productivity. Distributed global technologies along
with other emerging technologies such as 5G networks, Artificial Intelligence and the Internet
of Things are the future of our economy. As a government, we will help ensure that these
technologies play a decisive role in digital transformation.
Distributed Ledger Technology is a very important tool in empowering citizens and being able
to control their own data. In times of protectionist and populist tendencies both in Europe
and worldwide, the use of these technologies is an essential exercise of democratization,
offering safe and decentralized avenues, bypassing intermediaries to execute transactions
through smart contracts. Undoubtedly, with the dynamics it develops it has the prospect of
making bureaucratic procedures and regulators obsolete. This technology can contribute to
the following: (a) democratization of the financial model, (b) transformation and
simplification of public service delivery and reduction of administrative costs, (c) new models
of public administration, (d) increased transparency, accountability and privacy; (e) better
access to public information; and (f) reduction of corruption.
The national strategy aims to promote the development of this technology through
innovation and pilot applications, through close cooperation between the private and public
sectors for best results. Our aim is for Cyprus to be among the first countries to regulate
aspects of this issue in order to create a real, attractive environment for the development of
companies utilising business models based on this technology.
I find it particularly important that the National Strategy has been developed through close
co-operation and co-ordination between the legislature and the executive branch of the
Government. Joint initiatives should be our aim to make good and sound decisions and make
our country truly competitive.
Important partners of the Government and the House of Representatives in this process, are
the Securities and Exchange Commission, the Cyprus Central Bank, the Cyprus Bar
Association, the Association of Chartered Accountants and many private experts who have
contributed to the National Strategy preparation.
Thank you all for your cooperation and look forward to the implementation of the National
Strategy.
Harris Georgiades
Minister of Finance
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DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY & BLOCKCHAIN:
A NATIONAL STRATEGY FOR CYPRUS
___________________________________________________________________________

1. Introduction
___________________________________________________________________________
The world is experiencing the Fourth Industrial Revolution (or Industry 4.0), which is
characterised by the fusion of new technologies and trends such as the Internet of Things
(IoT), robotics, virtual reality (VR), and artificial intelligence (AI). Distributed Ledger
Technology (DLT) and blockchain, constitutes breakthrough technology allowing the
decentralised keeping of records of transactions, data and other information. It is a fast
moving technology in the international scene. The deployment of DLT offers endless
possibilities in many different fields as well as new models of security for the information
recorded, therefore it can become a driving force in growing the economy.
Distributed Ledger Technology or DLT is an umbrella term used to describe a technology that
distributes records or information, either privately or publicly, creating thus a repeated digital
copy of data available at multiple locations. By nature, DLT is a general-purpose technology
able to provide cost reduction in transactions through the removal of intermediaries and,
increase in transparency of transactions, while at the same time promoting organisational
efficiency through decentralisation. The deployment of DLT can potentially enhance
transparency, combat corruption, tax evasion, money laundering, and the detection of illegal
transactions as well as enhance the safety and integrity of recorded data, while the tamperproof transaction records allow the modernisation of public administration through the
development of new administration methods. 1
Many countries worldwide invest in exploiting the potential of the aforementioned
technologies. Also, the European Union has identified a number of areas of priority where
action must be taken to enable the EU to harness the potential of DLT and blockchain. 2 These
areas concern: (a) the determination of the legal and regulatory framework governing the
said technology; (b) the prioritisation of actions focusing on education and research, which
should extend to blockchain education in order to promote the appropriate level of
knowledge concerning blockchain to promote the level of knowledge and to enable its use;
(c) the promotion of the use of blockchain technology both by the public and private sector
to provide real benefits to users and to illustrate the value added by the said technology which
will enable its wider adoption by entrepreneurs; (d) enhance the collaboration between
governments and companies in the blockchain sector, for instance in identity management,
which will facilitate the wider use of the technology as well as (e) continue to study the
European Parliament resolution of 3 October 2018 on distributed ledger technologies and blockchains:
building trust with disintermediation (2017/2772(RSP)) available at:
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20180373+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
2
Tom Lyons, Blockchain Innovation in Europe - A Thematic report prepared by the European Union Blockchain
Observatory & Forum.
1
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development of the blockchain ecosystem in an effort to enhance its further development
and deployment.
Moreover, given DLT/blockchain’s potential impact on the economy, industry, public
administration, as well as citizens’ everyday life, the European Union is already in the process
of taking measures to enhance innovation related to the aforementioned technology aiming
to preserve its competitive advantage worldwide. In this respect, the European Blockchain
Partnership was created on the 10th April 2018. Similarly, in the political arena, the European
Parliament, recognising the potential and opportunities of DLT, adopted a resolution on DLT
and blockchain on the 3rd October 2018. The resolution calls for an innovative legal framework
that will be developed on the basis of the principle of technology neutrality while including
the necessary safeguards to ensure consumer, investor and environmental protection, legal
certainty and transparency, and facilitating the necessary actions in preventing and
combating corruption, tax evasion, unlawful payments, anti-money laundering and the
misappropriation of assets.
The Republic of Cyprus signed the European Blockchain Partnership on the 4th June 2018 and
along with six other European member states (Malta, France, Greece, Italy, Portugal, and
Spain) signed the joint ‘Declaration of the Southern Mediterranean Countries on Distributed
Ledger Technologies’ on the 4th December 2018, with the aim to enhance cooperation in the
digital sector and to render Southern Europe a leader in emerging technologies such as DLT.
The current strategy seeks to build upon these efforts, and aims to promote better
understanding and proper implementation of DLT and blockchain technology both by the
public and the private sector in Cyprus.
Furthermore the Strategy takes into consideration the European Securities and Markets
Authority’s (“ESMA”) guidance 3 on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets. According to this
guidance fraud, cyber-attacks, money laundering and market manipulation, are the most
significant risks, emanating from crypto assets. Where the risks that the activities in crypto
assets entail are adequately addressed to the extent possible, ICOs can serve as an alternative
and less costly source of funding for innovative companies and start-ups. ICOs could also
provide alternative investment opportunities to smaller investors, with higher risk appetite
who may wish to invest in innovative companies, start-ups and/or in fractions of expensive
assets, through assets tokenisation 4 , where they are able to make an informed decision.
Similar merits are identified in the aforesaid ESMA’s guidance.
The Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018
amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for
the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives
2009/138/EC and 2013/36/EU (“AMLD5”), aims inter alia, to address AML risks. Taking into
consideration the FATF recommendations, Cyprus is considering gold-plating AMLD5 in order
to bring additional crypto-assets’ activities under the AML/CFT obligations, in order to address
the AML risks emanating from crypto assets in a more comprehensive manner.
In order to assess and proactively address the opportunities and challenges presented by
DLT/blockchain for CY, an ad hoc Committee was formed in August 2018 by a Council of
ESMA, January 2019, “Advice on Initial Coin Offerings and Crypto-assets” (ESMA50-157-1391). Available at
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
3

4

A method of rights’ fragmentation through which the rights to a single unit of an asset are broken into smaller
pieces (tokens), representing a fraction of the rights correspond to one unit of an asset.
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Ministers decision, following an initiative of the President of the House of Representatives
and the Minister of Finance. The Committee’s primary objective is to support and advise on
the appropriate framework required to enable the transition to DLT/blockchain technologies
as well as identify the key initiatives to drive this transition within a 12-18-month period. The
key objective is to detail the necessary operational planning, as well as the various scenarios
and prerequisites, in order to ensure that the CY public sector will be able to utilise the
potentials of DLT. The said ad hoc group operates under the supervision of the government
of the Republic of Cyprus in close cooperation with the House of Representatives, and
includes experts and stakeholders from the public and private sectors.
The current Strategy, sets out Cyprus’ vision for DLT, which is part of the wider vision of Cyprus
for digital transformation. Furthermore, the Strategy provides a framework and a high-level
road map for examining the applications of DLT, across different sectors, in the context of
process optimisation and cost efficiency, and addresses the risks arising from the emergence
of new products utilising DLT.
In cooperation with other EU Member States and leading DLT/blockchain experts, Cyprus
wishes to build upon the progress made to date in order to be in the forefront of innovation
in the respective field. Through the development of DLT/blockchain technology, Cyprus aims
to transform the economy, adopt new models in order to contribute to the improvement
business environment.
Despite its potential to transform the economy and society, DLT/blockchain remains an
evolving technology, hence its development and large-scale deployment is impeded by
several obstacles such as issues pertaining to the scalability of permission less blockchains,
energy consumption required to run proofing algorithms and security concerns where
computer advances may render blockchains vulnerable to attacks. 5
In view of the challenges posed by DLT/blockchain, the CY strategy on the development and
deployment of such technologies should address a number of issues. It should focus on the
creation of a proportionate regulatory framework which accommodates and fosters
innovation, provides legal certainty and protection for consumers and investors alike, while
preserving the technological neutrality. Such regulatory framework will enable the utilisation
of the technology not confined to the use of crypto assets.
The said framework should also promote the utilisation of ‘smart contracts’ thereby
encouraging the adoption of such contracts and related activities in Cyprus, maximising in this
way the benefits of decentralisation. The regulatory framework adopted must take into
account and be compatible with all relevant EU legislation, thereby ensuring conformity and
adaptation to any future legislative developments at the EU level. Moreover, the framework
should endeavour to increase the social value of the said technology and seek to promote the
improvement of the digital skills of the citizens, thereby strengthening social inclusion in a
way that preserves the individuality of the person. The framework, must also ensure that the
development of such technologies takes into consideration its effects on the labour force of
Cyprus, while at the same time addressing the ethical aspects of the use of DLT and blockchain
technologies.
Particularly in the case of Crypto Assets, the framework should ensure that there are
adequate AML and consumers/investors protection safeguards in place. This will enable
Tom Lyons, Blockchain Innovation in Europe - A Thematic report prepared by the European Union Blockchain
Observatory & Forum.
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alternative and innovative investments to be performed in a safer environment. To this end,
crypto assets activities should be subject to authorisation and supervision.
___________________________________________________________________________

2 . Market Overview and Challenges
___________________________________________________________________________

2.1 Market Overview
Depending on segmentation and definition, various global DLT market forecasts range from
$7.68 billion by 2022 to $60.7 billion in 2024. The current situation for DLT is fragmented,
with no clear leader among Independent Software Vendors (ISVs) or implementations. The
DLT platform market is undergoing rapid evolution and proliferation, attracting new entrants
every month, while stakeholders in the ecosystem span research organizations, network and
system integrators, distributed ledger technology solution providers, major cloud providers
and tech companies, blockchain service providers and cryptocurrency vendors.
Notwithstanding the number of vendors and platforms currently available, none is proven at
scale and their long-term viability remains in question.
Even as regulatory conclusions remain nebulous, investors are deploying capital to the DLT
sector, teams are building new use cases, and organizations are – once again – approaching
the drawing table. The supporting tech around DLT is expected to evolve quickly, as will the
potential for applications that rely on it. Its growth is expected to bring about an increase in
consumer awareness of its benefits, as well as an equally supportive community.
DLT resembles the internet as a fundamental technology promising to reduce costs and
generate wealth. However, it also has the potential to enable the development of an entirely
new programmable economy which will transform every aspect of how society, industry,
companies, and citizens operate and interact, DLT is as much a political, economic and social
hypothesis as well as a technological one. The process of adoption is expected to be gradual
and steady, not sudden, as waves of technological and institutional change gain momentum.
Through 2022, it is estimates that only 10% of enterprises will achieve any radical
transformation with the use of DLT.
Currently, Europe holds the second most significant share in the Blockchain technology
market. The recently constituted European Blockchain Partnership, an effort by national
governments in Europe to boost blockchain innovation and support the creation of blockchain
applications for governmental and public services, underscores the importance of this
technology for individual European governments as well. 6 Europe has an extremely vibrant
blockchain start-up scene, but established corporations are also actively examining the use of
blockchain. In the financial services industry, the interest is such that the vast majority of
European Supervisory Authorities in the banking, securities and insurance markets have
introduced innovation facilitators (regulatory sandboxes and innovation hubs) 7.
As documented by the European Union Blockchain Observatory and Forum, the academic
community in Cyprus, has been active in the blockchain field. The University of Nicosia, in
6
7

Europe Blockchain Technology Market (2018-2023)
FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs (Joint Report by the European Supervisory Authorities)
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2015, became the first in the world to offer a Master’s Degree in Digital Currency 8 and a
number of blockchain communities, initiatives and start-ups have been evolving over the last
few years. More recently, the University of Nicosia has established the Institute for the Future
(IFF), which looks at how blockchain will co-exist with other technologies of the 4th Industrial
Revolution, especially artificial intelligence and the Internet of Things. Seminars and lectures
on subjects related to blockchain are also hosted regularly by the Cyprus International
Institute of Management.
Furthermore, the local industry is actively exploring applications of blockchain technology,
with pilot projects currently being implemented in the financial services and other industries.
The Cyprus Blockchain Technologies Ltd, is a non-profit organisation established as a
collaboration among academic institutions, including the Cyprus International Institute of
Management (CIIM), University College London Centre for Blockchain Technologies (UCL CBT)
and University of Nicosia, local regulators, financial institutions and banks, as well as other
technology associations and companies.
Cyprus’ aim to become one of Europe’s leaders in innovative technologies, is also reflected to
the initiatives of the independent National Competed Authorities of the financial sector. The
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) has launched an Innovation Hub focusing
on Fintech and RegTech, including on the utilisation of Blockchain and other DLT technologies.
The Innovation Hub is designed to address and explore the rise of FinTech and RegTech
developments, and to foster a more effective relationship between FinTech companies. 9 The
Central Bank of Cyprus is planning to follow suit.
“Invest Cyprus” – the island’s national investment agency signed a Memorandum of
Understanding in October 2018 with the Singapore-registered public blockchain service
creator VeChain Foundation, as well as the USA-registered blockchain project strategy
advisory CREAM to further introduce and promote DLT in Cyprus. VeChain Foundation and
CREAM will partner to advise Invest Cyprus on policy-making that will ensure blockchain’s use
in investments and economic reform of financial services, in order to improve economic
development in Cyprus. 10

2.2 Challenges
Emphasis should be given to the impact of the DLT/blockchain on the labour market as well
as on the availability of training/education programmes which will furnish the labour force
with the skills required for the new employment opportunities created by these technologies.
To this end, the House of Representatives, recognising the need to take preparatory steps
towards the transition to the digital age, organised a Conference on the Fourth Industrial
Revolution for the second year running on 14th June 2018, titled: "Action Plan for
Implementation", during which key note speakers focused on the need to integrate robotics
and artificial intelligence in the curriculum offered in schools, in order to educate students at
an early stage and thus facilitate the smooth transition to the digital age.
Furthermore, an impact assessment on the effects of the deployment of DLT and Blockchain
technologies on the labour market and the business environment in every sector of the
Blockchain Innovation in Europe, European Union Blockchain Observatory & Forum
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/cysec/innovation-hub
10
https://www.prnewswire.com/news-releases/cyprus-to-collaborate-with-vechain-foundation-and-creamfor-fintech-blockchain-development-in-cyprus-300737711.html
8
9
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economy must be undertaken in order to identify sectors where the benefits of the
deployment of such technologies can be maximized.
Despite its potential to act as a game changer, DLT is still an often misconstrued and
misunderstood concept, still lacking maturity and in many cases remaining undeployed.
Issues related to scalability, privacy and confidentiality are slowing down technical
advancement, whilst regulatory uncertainties and legal risks continue to exist. However, the
promise of a more secure, trusted, efficient and fast way of data storing and sharing has led
to significant investments by both institutions and individuals in understanding how the
technology works and how its potential can be unlocked to deliver benefits across industries.
Hence, the deployment of DLT/blockchain technologies requires not only a public awareness
campaign undertaken by the government in collaboration with the relevant stakeholders and
the academic community aimed at educating the citizens on the advantages and the risks that
DLT and blockchain entail, in order to prevent instances of abuse, but also a reform of the
country’s education system in order to prepare future generations to engage with digital
technologies. Other challenges that have been identified and relate to DLT concern the
enforceability of smart contracts, the admissibility in Court information stored in DLT as well
as GDPR implications.
___________________________________________________________________________

3. European Initiatives
___________________________________________________________________________

3.1 European Union Blockchain Partnership Initiative
In 2018, EU Member States and Norway signed a Joint Declaration creating the European
Blockchain Partnership (EBP) and agreed to cooperate in the establishment of a European
Blockchain Services Infrastructure (EBSI) that will support the delivery of cross-border digital
public services, with the highest standards of security and privacy. At a first stage it will focus
on the delivery of cross border digital public services while meeting the highest standards of
security, privacy, sustainability and compliance with EU laws. It will, in a second stage, be
open to local public authorities and the private sector. This will foster the development of an
open, innovative, trustworthy, and successful European blockchain ecosystem.
In addition, the European Commission is working together with industry and stakeholders
(through the EU Blockchain Observatory and Forum and through the soon to be established
International Association of Trusted Blockchain Applications – IATBA). This cross-cutting
approach is instrumental to overcome regulatory obstacles, increase legal predictability, lead
international standardisation efforts and accelerate research and innovation to support
innovative blockchain technologies.
The EBP Working Group has delivered on the Mandate of the Joint Declaration and has
managed to reach agreement across stakeholders on the 3 deliverables: (1) Use-cases cross
border digital public sector services (2) Technical Specifications for the EBSI and (3)
Governance Model.
The initial development of the European Blockchain Services Infrastructure started in 20192020 (funded by the CEF) and will be co-developed with the European Blockchain Partnership
(Member State Representatives). The envisaged role of the European Blockchain Partnership
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in 2019-2020 throughout EBSI development under the Connecting Europe Facility Funding
Programme and includes:
•
•
•

Identifying barriers and solutions to overcome barriers that hinder the large-scale
cross-border deployment of blockchain enabled solutions in the EU
Providing the European Commission with input on the strategic priorities for
deployment of additional cross border digital public services that can be supported by
the EBSI
Mobilising local economic actors (including industry, start-ups and SMEs) that can
benefit from future deployment of innovative services through EBSI

In the first phase (2019-2020) the EBSI will allow public authorities to develop and implement
a first set of [enhanced] cross-border digital public services. EBSI will then support new
services and undertake progressive integration of new nodes (e.g. with new countries joining
EBSI, or nodes at regional or local level). From 2021 it is envisaged that new types of
organisations (including private companies, SMEs and start-ups) could make use of EBSI to
deploy their own distributed applications and, consequently, assume a role in its governance
model.
The governance would then need to be adjusted in a new form of partnership and/or new
funding models that will be based on a multi-stakeholder model where the role of the
International Association for Trusted Blockchain Applications – IATBA, could evolve into a coownership model of the infrastructure (with public authorities).

3.2 MED 7 Cooperation
Cyprus signed in December 2018 together with 6 other Mediterranean Countries (France,
Italy, Portugal, Greece, Malta and Spain), in the framework of MED 7 cooperation, a
Declaration on the utilisation of DLT. Signing of this declaration paves the way for cooperation
in the Mediterranean basin for technology related companies that are based in Cyprus. The
Declaration should be utilised in order to absorb available EU funds on DLT technology,
especially in the next MFF 2021-2027.
___________________________________________________________________________

4. Strategic Objective
___________________________________________________________________________
The core advantage of DLT, which is the elimination of intermediaries thereby allowing
industries to redefine or create new business models, necessitates taking action in order to
adopt to these new technologies, thereby reinforcing Cyprus’ economy. Therefore, the
encouragement and adoption of a new business model is deemed to be the way forward for
Cyprus, enabling it to preserve and improve its international competitiveness in the services
sector, while at the same time addressing the risk posed by DLT and creating new
opportunities for investments.
Cyprus has a well-deserved reputation for quality financial services. The said industry is
currently undergoing rapid and far-reaching transformation, underpinned by new and
emerging technologies and socio-economic drivers. This transformation is fundamentally
changing market structures and opening opportunities for both incumbents & challengers to
create innovative, game-changing alternative products and services. New technologies
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present a unique opportunity in transforming the national product where in a decentralized
world, Cyprus can be one of the leading centers for innovation and growth globally, by having
a strong technology infrastructure and an innovative regulatory framework.
Cyprus can capitalize on its strengths such as the high- quality human capital and national
infrastructure to digitize the economy, thereby fueling growth. In this way, existing
International and cross-border transactions can be further leveraged for the implementation
of DLT and focus should be geared towards the modernization and the transformation of
leading sectors such as energy, shipping, finance, as well as the provision of Public Services.

Strategic Objective
To enable the government to assess and seize the DLT opportunity, to drive the right level
of awareness and clarity concerning the technology, in the context of fostering and utilising
innovation for the benefit of the economy.
This strategic objective is in line with Cyprus’ vision to be one of the leading international
centres for innovation and growth, where innovators abiding to the regulatory framework
can flourish.

The Strategic Objective will need to be addressed from the perspective of the different key
stakeholders and involve subject matter experts for the pilot implementation, both form a
technology as well as a use case scenario perspective. In order to do that, the right framework
and support will need to be provided to government organizations and business to accelerate
blockchain’s enterprise readiness.
___________________________________________________________________________

5. Priorities and Actions
___________________________________________________________________________

5. 1 Priority 1: Prepare an enabling legislative framework
5.1.1 Current Situation

Currently only a few countries have a dedicated Act on DLT/ Blockchain. Although a number
of initiatives are undertaken by EU (European Commission, ESMA, Central Bank) and the
development of these technologies is discussed in a number of fora, at the EU level there is
currently no legislation specific on DLT technology.

5.1.2 Objective

Facilitate the application of DLT/blockchain in the Republic of Cyprus in a technology neutral
manner, which is consistent with existing EU law and which achieves a balance between the
need to promote and properly use new technologies and enhance innovation, on the one
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hand, and the need to avoid money laundering and safeguard the rights of consumers on the
other.
The legislative act needs to be balanced and proportionate, thereby allowing room for
innovation and growth, while at the same time affording protection to investors as well as
consumers. The framework must be based on the principle of technological neutrality while
at the same time providing legal certainty, inter alia for purposes of encouraging the proper
use of smart contracts in Cyprus. Furthermore, the potential legislative framework should be
able to address the possible risks related to DLT, such as the use of DLT applications for
criminal activities (e.g. money laundering, tax evasion, tax avoidance). Finally, the legislative
framework must consider and align to legislative developments at the EU level.
An impact assessment on the implementation of DLT in Cyprus should be undertaken focusing
on areas such as:
•
•
•

Possible impact of DLT on the labour market
The need for provision of training on DLT as well as retraining of the labour displaced
by the implementation of DLT on new tasks and jobs (Job creation/transformation
strategy)
Securing personal data

DLT/Blockchain General Legislation

• A general DLT bill shall regulate, facilitate and support the successful implementation of
applications relevant to DLT and Blockchain in the Republic of Cyprus. Whereas, the bill
shall be technology neutral, it shall provide the framework for enabling the application of
DLT/blockchain in the public and financial sector.
• A clear distinction will be drawn between “public” and “private” blockchains, due to the
fact that private blockchains do not necessary share the qualities of a distributed ledger.
The law will also distinguish between permissionless and permissioned DLT systems, the
former being open to the public in terms of effecting and verifying changes to the
distributed ledger and the latter only allowing authorised participants to create records
and verify changes to the ledger.
• The Law shall further consider the criteria under which DLT organizations can acquire legal
personality.
• The bill shall further provide for the recognition of the legal effects of smart contracts in
the Cypriot private law. This shall enhance legal certainty by providing for the recognition
and binding effect of smart contracts, provided they are governed by Cypriot law. The bill
may further provide for the jurisdiction of Cypriot courts over claims arising under or in
connection to DLT systems, which would need to take into account private international
law rules.
• Smart Contracts, in the sense of contracts concluded and executed via DLT systems with
the terms of the agreement between buyer and seller directly written into lines of code,
script or programming language have the possibility to permit and validate trusted
transactions and agreements relating to a digital asset to be carried out among various
anonymous parties without the need for a central authority, or external enforcement
mechanism.
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• The DLT bill could establish a small, agile commission/authority that can issue guidelines
or opinions on the implementation of applicable legislation and can also develop proposals
for further regulatory intervention (e.g. vis-à-vis the recognition or and regulation of
Decentralised Autonomous Organisations).
Amendments to the Companies Law

• The Companies Law of Cyprus, needs to be amended accordingly in order to reflect all the
changes that will be introduced by the DLT/Blockchain and the Virtual financial assets
activities and virtual financial assets offerings Laws. The criteria under which a DLT system
in the form of permissioned title ledger could be recognized as registry for members of a
Cypriot company shall be addressed. This pre-supposes the recognition of representation
of the certificate of shares by token and, by extension, the representation of title on shares
by token as an on-chain asset, as well as the right of rectification of the registry by court
order which would effectively constitute forking. Furthermore, the registry of shareholders
of Cypriot companies may gradually be included in a DLT system in the form of
permissioned record ledger under the auspices of the Registrar of Companies so as to
enhance both transparency and credibility.
Virtual/Crypto Assets Services/Activities and Initial Virtual/Crypto Asset Offerings

• DLT’s can be used as a registry and inventory system for the recording, monitoring,
identifying, and transacting of any asset. Due to the various types of securities that can be
acquired, sold and exchanged there is a pressing need to define a class of service providers
and guidelines for each type. Tokens shall be classified into:
o Security Tokens: Tokens that have security like characteristics and qualify as
“transferable securities”, within the meaning of Article 2 of the Investment
Services and Activities and Regulated Markets Law 11 of 2017.
o Non-security Tokens such as:


Utility Tokens: This kind of Tokens will be considered to be a promise
for the provision of a service or a product that is prepaid in advance
with the token.



Payment Tokens or Cryptocurrencies: Tokens that are intended only as
means of payment for acquiring goods or services.

• The bill will provide the initial and ongoing requirements in relation to the provision of
services and the performance of activities, from or within Cyprus, in relation to
virtual/crypto assets, including the operation of an exchange and the custodian or
nominee services. Therefore, through the introduction of an appropriate regulatory
environment and by authorising and supervising the providers of virtual/crypto assets, a
safe, fair and transparent operating environment will be developed. In this way the risk of
acting against consumers’ best interests will be significantly reduced.
The bill should inter alia address the following:

Transposing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets
in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU Text with EEA relevance
11
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i

The establishment of trading systems should be subject to regulatory authorization
and oversight.

ii

There should be ongoing regulatory supervision of exchanges and trading systems
aiming to ensure that the integrity of trading is maintained through fair and
equitable rules that strike an appropriate balance between the demands of
different market participants.

iii The bill should promote transparency of trading.
iv The bill should be designed to detect and deter manipulation and other unfair
trading practices.
v

The bill should aim to ensure the proper management of large exposures, default
risk and market disruption.

Depending on their structure (e.g. no intermediated access, custody of assets), Market
Intermediaries may also be subject to the following:
•

There should be minimum entry standards for market intermediaries.

•

There should be initial and ongoing capital and other prudential requirements for
market intermediaries that reflect the risks that the intermediaries undertake.

Market intermediaries should be required to establish a function that delivers compliance
with standards for internal organization and operational conduct, with the aim of protecting
the interests of clients and their assets and ensuring proper management of risk and conflict
of interests, through which management of the intermediary accepts primary responsibility
for these matters.
The suggested bill will also provide requirements in relation to the offering of virtual/crypto
assets or tokens, including the preparation and publication of a whitepaper and management
of conflict of interests.
• The Anti-Money Laundering Law should be amended to cover the abovementioned service
providers, in line with FATF recommendations.
• CySEC shall act as the regulatory authority and its role will be to authorise and supervise
the abovementioned service providers through the monitoring of the regulatory measures
taken and by helping to develop a safe, fair and transparent operating environment.
• The Central Bank of Cyprus (CBC) has its own procedures for granting licenses to entities
for which it is the competent authority. These are not covered here by reference to licenses
granted by CySEC. The CBC shall supervise the provision of custodial services for digital
assets to the extent that such digital assets fall within the definition of financial
instruments pursuant to the Business of Credit Institutions Laws of 1997 to 2018. It shall
be examined whether the scope of control powers by the CBC with regards to such
instruments should be legislatively amended so as to include additional categories of
digital assets. These services refer to digital assets that will be held in custody by the Banks,
but would not be in any case depositary liabilities or assets of the bank.
• As a principle
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o User-Controlled (non-custodian) Wallets.
o Mining.
o Running a node.
o Making or receiving payments in DLT/Blockchain/Cryptocurrency
o Buying and selling tokens as an individual
o

System tokens/coins, which are vital for blockchain (e.g. BTC, ETH)

will not be regulated, with the exception of the activity of running an exchange platform.
However some of those activities may be affected by the amendment of the AML Law.
Taxation

• Activities related to DLT and Virtual Currencies create a series of questions, regarding the
imposition of taxation. The Republic of Cyprus shall consider the introduction of a taxation
friendly environment to the extent, however, that this is consistent with its international
obligations and its obligations as a member state of the EU. As a general rule, tokens shall
be treated as intangible assets due to their non-physical presence, therefor amortization
over maximum 20 years will be allowable. Depending on the intentions of each buyercontributor and their classification, tokens could be treated as pre-payments, investments,
intangible assets or stock.
• As a principle payment tokens should be taxed on net profits, either by standard corporate
tax, or lower taxation if incentives are to be given in accordance with tax policy. The same
corporate tax on net profits would be applicable for utility tokens when the token will be
used in exchange of the promised product or service, without any tax liability at issuance.
• With regards to investors, the tax treatment of transactions involving payment tokens
should be identical to the tax treatment of transactions involving fiat currency as per the
Income Tax Law. Payment tokens fall outside the scope of the taxation of capital gains
(exempt). As far as security tokens are concerned, these should be taxed in the same way
such as payments for dividends, premiums etc. according to the existing rules, so that the
taxation of securities is broadened in order to include Security tokens. Profits from trading
in Utility tokens should be taxed as trading income in terms of the ordinary income tax
rules.
• The transaction fees and block rewards to the miners is to be considered as ordinary
income. The operating expenses of miners can be set off against this operating income and
that the basis of the tokens received is set by the price of the tokens at the time they are
received. Similarly, the transaction fees of the operators to be considered as trading
income. The operating expenses of operators can be set off against this operating income.
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5.2 Priority: Enhancing the application of the technology by the government and
the private sector
5.2.1 Existing Current Situation

DLT can potentially have extensive application in the public and the private sector, since its
implementation carries many advantages in interactions between the government with
businesses and citizens. For instance, cost can be eliminated from existing processes through
the removal of intermediaries or the administrative burden of record keeping and transaction
reconciliation. Furthermore, it can also have applications by the private sector with synergies
to the public sector, especially in the financial sector. DLT has the potential to redefine the
relationship between government and the citizen in terms of data sharing, transparency and
trust and similar possibilities exist for the private sector.
Currently CY is at a very initial stage of implementing Blockchain in the public sector and the
European Blockchain partnership (EBP) is expected to help jump-start a couple of applications
in a controlled way.
Possible advantages of the promotion and use of DLT technology by the public sector are:
•
•
•
•
•
•
•
•

Streamlining the value chain of production
Reduced cost of operations, including reducing fraud and error in payments as
well as incompliance and administrative costs
Efficient provision of government services
Spill over effects in the private sector, through the promotion of innovation
and economic growth possibilities for SMEs
Greater transparency of transactions between government agencies and
citizens
Reduced costs of protecting citizens’ data while creating the possibility to
share data between different entities, allowing for the creation of information
marketplaces
Protection of critical infrastructure such as bridges, tunnels etc
Reduced market friction, making it easier for small and medium-sized
enterprises (SMEs) to interact with local and national authorities

Focus is primarily on the technology and required infrastructure needs for both the use cases
for cross-border digital public services that could be enhanced with blockchain identified by
the EBP as well as additional ones identified at the national level
5.2.2 Opportunities and Challenges
•

Collaborative Learning / sharing experiences

•

Implications of off-chain / on-chain transactions

•

Interoperability: Integration and architecture requirements for integration with EBSI
as well as domestic Blockchain needs to be considered. Important to understand the
interoperability with existing infrastructure.
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•

Selecting the appropriate frameworks: Since we might need in the future to apply
Blockchain in other sectors we need to study which framework offers easier
integration to other problems of interest. For example we might proceed with land
registry and in the future we consider to apply Blockchain in tax authorities - we need
to ensure integration and linkage is feasible.

•

Compatibility with other niche technologies: Before we consider a possible design of
a Blockchain solution for a particular domain we need to ensure that our design can
facilitate other technologies to be applied such as Artificial Intelligence, Machine
Learning etc. Since Blockchain is about data verification and agreement we need to
make sure that our infrastructure design facilitates exploitation of data for other
purposes such as automation, data analytics, machine learning etc. Better understand
the suitability of the different frameworks to be applied (e.g., R3, Hyperledger etc.)

5.2.3 Objective
Implementation of the technology in public sector services business model, architecture and
governance in full synergy with the private sector that will enable the efficient dissemination
of the technology.
5.2.4 Use Cases
Land and Surveys Department
(a) Land Registry and Surveys Department is at a good level in terms of digitisation but the
awareness regarding DLT is still under development. The framework to be selected needs to
be advanced in terms of smart contracts (flexibility to develop and execute advanced logic
involving several stakeholders), financial settlements and integration with external oracles. A
public ledger needs to be created that is visible to any interested party who can view and
initiate a contract, the rest stakeholders involve multiple departments (TAX) at both
governmental and private sector (law firms, Financial Institutions such as Banks).
(b) Property Sale Agreement and Registration of Mortgage: The Authority will make sure that
the agreement of sale (Contract of Sale) between the buyer and the seller will be
implemented and approved through a smart contract. A blockchain network will validate
ownership, property details and encumbrances with the DLS. Proof of Concept will only cover
transactions without encumbrances. Buyer may register a mortgage on the property being
bought as well as a different property. The following actions will be executed upon
satisfaction of pre-conditions: (i) Land Registry transfers ownership to buyer, () Land Registry
registers collateral as per the mortgage agreement. (c) BOC releases funds to the seller.
Customs and Taxation
Blockchain can be applied to improve upon customs’ operations in terms of cargo/container
tracking and tackling tax related issues on a global scale. Both the Customs and the Tax
authorities have been participating in the relevant EU working groups, since these are areas
where EBP is undertaking important initiatives (ECA Registry, SEED, One-Stop-Shop). It seems
that applicability of such technology at national level is feasible. The framework to be selected
needs to be advanced in terms of solving complex supply chain problems and integration with
other technologies (certificate validation, integration with external oracles) that are used by
other governments (at EU Level), national governmental departments (VAT, Stamps, Ministry
of Agriculture, Rural Development and Environment etc) and private sector are needed.
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Interoperability is something that needs to be extensively studied before proceeding with the
implementation phase.
National Betting Authority
The authority issues specific licences for online and land-based betting services. The
requirement is to enhance transparency with the use of a public Blockchain for recording and
validating (self-verification) of licensed bookmakers, their authorised representatives, and
holders of licenses for premises. We envision that this is a straightforward application of the
technology, the proposal is to use a public Blockchain for redundancy and transparency
reasons. The proposed solution complements existing infrastructure with additional
functionality that enables NBA to initiate the process of creating, issuing, and revoking a
specific licence. In addition, the issued license, published in a digital form could be published
on the Authority’s website for auditing and self-verification. NBA could also benefit from DLTs
in terms of recording (anchoring) specific data generated from the various licensed betting
services on a Blockchain. At a later stage these data could be analyzed and processed by a
computational agent (Artificial Intelligence – AI agent) to uncover valuable data insights that
could be used to cater crime prevention, and other illegal activities (e.g., biased odds, or Anti
Money Laundering attempts)
Educational Qualifications/Digital Certification
The world of academia and any other institution or accreditation authority, dealing with
certificates/credentials face the problems of fraud, lost certificates and modified certificates.
These problems result in expensive and time-consuming issuance, verification, recovery of
lost or modified certificates, while many times this is impossible. This use-case will highlight
the impact that blockchain will have on providing an all-in-one-solution for the above
challenges. At the same time, this use-case is well-aligned with the Smart Specialization
Strategy of Cyprus (S3Cy). One of the horizontal priority sectors that Cyprus has identified in
S3Cy is that of ICT, with an emphasis on future and emerging technologies. Moreover, this
use-case aligns with the joint request for supporting the implementation phases of a
common, cross-border diploma exchange network of trust for education, as this is envisioned
by the European Blockchain Services Infrastructure (EBSI).
Thus, this use-case is set to explore and investigate how DLTs (including Blockchains) can be
leveraged to enable tamper-proof, trusted credentials for the Education sector, that at the
same time can facilitate student ownership, and use of academic records. Issuing authorities
(e.g., Schools, Institutions, and Universities) are acting as the sole record keepers for personal
student information, such as, high-school certificates, University diplomas, transcripts,
certifications etc. This means that access to academic achievements is depended to thirdparties that require complicated, time-consuming or even expensive processes to be
followed. On another note, authenticity or validity of academic certificates is often obligatory
for applying for a job offer (in public or private sector) or for pursuing further academic
studies, and with increased demand, educational dishonesty is on the rise. The proposed usecase suggests that DLTs can provide the means to support educational proof, giving to
potential employers (or the government), and academic institutions the information required
to prevent fraud by issuing self-verifiable educational qualifications on an immutable ledger.
Know Your Client
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The Know your Customer (KYC) blockchain use case enables a seamless exchange of customer
information amongst financial institutions for near real time compliance processing, enabling
digital customer onboarding while empowering customers with digital identity and document
management in a secure manner. Currently there is a manual process to gather customer
information and collect all the KYC documents. The sharing of this information with 3rd party
validation agencies is also cumbersome. Each of the divisions perform KYC in a siloed manner
and hence there is duplication of effort. With the implementation of a Blockchain platform
customers will be able to share necessary documents in a secure manner. The KYC status is
checked in a centralized manner in near real time which removes the need to duplicate the
KYC effort for the same customer across institutions or departments. Only new customers
(without KYC yet) or additional requirements go through the KYC process which should be
notarized and entered into the national KYC platform. This will enable the ongoing monitoring
of transactions and provide an up to date customer risk profile. The key benefits are:
(a) Better customer experience, easy and controlled data sharing with high security:
When a customer begins a registration process with an institution, he/she can
share an identity token instead of the original documents
(b) Cost and time savings: Reducing redundancy in the verification of registration
requests coupled with reporting can reduce the costs of participating parties
(c) Automated compliance : Increased transparency provides regulators the ability to
easily and quickly validate KYC verification activity stored on the ledger.
5.2.5 Horizontal Activities

Standardization on DLT and Blockchain
Developing International and European standards for blockchain technologies, as a new field
of technical activity will significantly benefit the economy as a whole, by providing significant
advantages to the private sector, to government transactions and to the banking system.
ISO/TC 307, blockchain and distributed ledger technologies, has been set up to meet the
growing need for standardization in this area by providing internationally agreed ways of
working with it to improve security, privacy and facilitate worldwide use of the technology
through better interoperability. This is especially relevant due to the number of SMEs, across
various sectors, that are developing blockchain and distributed ledger technologies as a
product. The ISO TC 307 is preparing International Standards through a number of Working
Groups12 :
The ITU-T Focus Group on Application of Distributed Ledger Technology (FG DLT) is
established to:
•

12

identify and analyze DLT-based applications and services;

ISO/TC 307/Working Group 4 - Joint ISO/TC 307 - ISO/IEC JTC 1/SC 27 WG: Blockchain and distributed ledger technologies
and IT Security techniques
ISO/TC 307/Study Group 2 - Use cases
ISO/TC 307/Study Group 7 - Interoperability of blockchain and distributed ledger technology systems
ISO/TC 307/Working Group 1 - Foundations
ISO/TC 307/Working Group 2 - Security, privacy and identity
ISO/TC 307/Working Group 3 - Smart contracts and their applications
ISO/TC 307/Working Group 5 - Governance
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•
•

draw up best practices and guidance which support the implementation of those
applications and services on a global scale; and
propose a way forward for related standardization work in ITU-T Study Groups.

Objectives of the CEN-CLC Focus Group Blockchain and DLT are:
• To prepare an overview for the stakeholder community on suitable standards already
available or in preparation, to meet specific European needs in Blockchain and DLT;
• Where no suitable standards exist, to define best ways to provide them in preference
internationally but if necessary at European level, and make recommendations accordingly;
• To identify and give due consideration to any relevant specific issues linked to European
legislation or policy and/or innovation/research projects impacting the subject;
• To map these needs with the current work items of ISO/TC 307 and identify any European
standardization needs that are not yet covered at international level.
The development of blockchain and electronic ledger standards through ISO, ITU,
CEN/CENELEC and ETSI will assist this new emerging technology to be rolled out and deployed
with greater clarity, certainty and market confidence.
It is important that Interest stakeholders from Cyprus could participate in ISO, ITU,
CEN/CENELEC and ETSI standardization work. In this context they can play a part in the
creation of International and European standards on blockchain and digital ledger technology
as well as supporting the Economic and industry Interests of Cyprus in the Global
Standardization competitive environment.
The Cyprus Organization for Standardization is planning to set up a National Mirror
Committee with Technical Experts from the Public and the Private Sector with the following
objectives:
a) to observe and evaluate the standardization work of International and European
Standardization on Blockchain and DLT’s.
b) to actively participate in International and European Committees so as to promote national
interests and to widen their knowledge and gain experience in the implementation of
Standards.
Create a pipeline of other applications
Areas that have been identified where there is a great potential according to international
practice. For example, in the shipping area where already DLT applications are used in the
private sector as well as stamp duties, where a major change in legislation is under way.
Furthermore, identity management is an application of DLT technology which could be very
important for Cyprus. Last but not least, DLT can be used to better protect critical civil
infrastructure against cyberattacks.
Define the framework and governance for participation in the EBP use cases
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Where there is already a specific time frame for follow-up and execution: evaluate the
maturity of the above proposed use-cases in terms of DLT applications in Cyprus and proceed
with the formation of smaller teams for driving the POCs for further implementation.
Proof of Concepts (POCs)
For each identified potentially applicable Blockchain business scenario, there is a need to
develop a running prototype to crystallize the additional needs in terms of stakeholder
approvals (including the resources and budget) and move forward to a Minimum Viable
Product (MVP) pilot. The POC will include the following activities:
-

-

A two-day business ideation workshop covering the scenario’s business objectives,
needs, and regulatory requirements. The workshop will consist of business process
discussions driven by common Blockchain business scenarios and a technology walkthrough of the selected business scenario
The Prototype development
A requirement backlog and estimates for an Minimum Viable Product (MVP) pilot
Creation of a business use case and roadmap. Define the National Infrastructure and
Nodes. The initial infrastructure could be hosted either in Min Transport/
communications or where the Digital CY initiative will be hosted

Cooperation with MED -7 countries
Explore possibilities of cooperation on additional use cases and actions to be delivered as part
of the MED -7 Declaration. Identify use cases of common interest for Med countries (e.g.
migration).
5.2.6 Budgetary Considerations

o

EBP use cases: In the context of the EU Programme Connect Europe Facility €4ml has
been allocated at EU level. The budget will be split over the 4 cases and will be
implemented to support the coordination still required to reach an agreement on
technical specs on the 4 cases as well as their implementation centrally and for each
one of the national nodes for the set-up and pilot period. Any additional national
infrastructure needs or adjustments will have to be supported by the national
budget.

o

Advisory Work: Need for an advisory partner to help develop each of the use cases
based on the dimensions already discussed and to translate these guiding principles
into organizational and technical and specifications for enabling the development of
DLT in Cyprus across both public and Private sector in a structured way.

o

CY identified use cases: Budget may be allocated as part of the existing budget for
government services. As general guidance for each PoC on Blockchain Prototyping
Session of 3-week duration will be needed.

o

Organizational needs: secretariat for BC initiative co-ordination and project
management

o

Support the initiatives of the National Competent Authorities of the financial sector
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5.3 Priority 3: Promoting DLT in the financial sector
5.3.1 Existing Current Situation

Currently, there are initiatives in Cyprus that focus on the promotion of DLT in the financial
sector, as well as some start-ups that are using or exploring the use of DLT. From the aspect
of the financial services regulator, the Cyprus Securities and Exchange Commission (the
“CySEC”) established an Innovation Hub in October 2018. The aim of the Innovation Hub is to
provide a dedicated point of contact for firms to raise enquiries with competent authorities
on FinTech-related issues and to seek non-binding guidance on the conformity of innovative
financial products, financial services or business models with licensing or registration
requirements and regulatory and supervisory expectations. 13 To this end, CySEC aiming to
foster a more effective relationship between both supervised and non-supervised entities
operating in this area established its Innovation Hub as a place where innovative entities will
have ongoing access to CySEC to best understand and implement their regulatory
requirements. This initiative also encompasses firms which are launching or exploring new
innovative investment products and platforms, using Distributed Ledger Technology (DLT). In
order to support these innovative businesses, a specialized group of experts has been
established within CySEC, which will support market participants that introduce innovative
financial products or services using DLT, if they meet the eligibility criteria of the Innovation
Hub. 14
5.3.2. Opportunities and Challenges

The use of DLT in the financial services has been the topic of discussions in the last years at
European and international level. The European Securities and Markets Authority (ESMA)
after assessing this technology has stated that DLT could bring a number of benefits to
financial markets, including more efficient post-trade services, enhanced reporting and
supervisory functions, greater security and availability, reduced counterparty risk and
enhanced collateral management. 15
The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) has also identified the
benefits of DLT that could apply to the financial services sector. 16 These refer to, among
others, cost reduction in settlement by eliminating inefficiencies via less human intervention
and lower regulatory capital charges due to the reduction in operational and settlement risks,
whereas it can also be used to achieve real time settlement or make settlement faster.
Another advantage is the reliability and traceability of records, as well as efficiency
enhancement since DLT can replace multiple centralized ledgers to facilitate information and
data flow.
At the same time, there are also considerable challenges in the implementation of DLT, from
technological risks such as interoperability and cyber resilience, operational risks and business
The European Supervisory Authorities Joint Report on “FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs”
(January 2019)
14
CySEC Innovation Hub website - https://www.cysec.gov.cy/en-GB/cysec/innovation-hub/eligibility-criteria/
15
ESMA Report on The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets, 7 February 2017
(ESMA50-1121423017-285)
16
IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech) (February 2017)
13
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and regulatory challenges. For instance, legal challenges relating to the implementation of
DLT and smart contracts in the securities markets may raise many important legal questions
including, the validity of tokens as a representation of ownership and legal finality of smart
contracts.17
Depending on the type of DLT, the technological challenges, such as scalability and
operational issues may pose less of a challenge. For instance, in the context of a permissioned
DLT these can be addressed since the financial institutions involved will implement the
technology prudently in order to control the process. 18
ESMA also analyses important challenges for DLT in terms of interoperability, governance and
privacy issues and risk creation, which should be addressed before any large-scale use of DLT
across the financial services sector.19 Other related risks are connected to the novelty of the
technology and the use of encryption, cyber risk and the risk of fraudulent activities, whereas
operational risks should not be underestimated in a DLT context. ESMA also highlights the
need for appropriate governance frameworks in relation to the liability of the respective
parties, rules to approve/reject authorised participants, correction mechanisms,
determination of the applicable law in case of disputes etc.
The potential of the application of DLT the area of payment, clearing and settlement has also
been the focus of a report of the Committee on Payments and Market Infrastructures of the
Bank for International Settlements, that sets out an analytical framework for central banks
and other authorities to review and analyse the use of this technology for payment, clearing
and settlement.20 The report identifies both opportunities and challenges relating to the use
of the DLT, such as the need to have safe, secure and scalable systems as well as the fact that
work needs to be done in order to ensure that DLT arrangements are sound, governance
structures are robust, technology solutions meet industry needs, and that appropriate data
controls are in place and satisfy regulatory requirements.
Therefore, this strategy aims to examine the application of DLT in the Cypriot financial sector,
always taking into account the work that has been conducted by other international and
European organisations to explore its potential, while at the same time taking into account
that the technology is still in an early stage of development.
5.3.3 Objective

The national strategy for promoting DLT in the financial sector serves several objectives. On
the one hand, members of the executive and legislative branches of the Republic, in
cooperation with the regulators will assess any needs for the development of this sector in a
coordinated manner. To this end, any obstacles that will be identified will be collectively
addressed, whereas at the same time, development and investment in this area which has
the potential to streamline financial processes and to reduce costs will be promoted. In this
way, it will be possible to determine national priorities and identify any need for government

IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech) (February 2017)
IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech) (February 2017)
19
ESMA Report on The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets, 7 February 2017
(ESMA50-1121423017-285)
20
Report of the Committee on Payments and Market Infrastructures of the Bank for International Settlements
on Distributed ledger technology in payment, clearing and settlement, An analytical framework (February 2017)
17
18
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reform, as well as any future risks to financial stability, without hindering the further
development and potential benefits of DLT.
On the other hand, it aims to support and coordinate stakeholders from the private sector to
implement specific use cases, in order to assess their effectiveness and feasibility. By including
within the remit of the strategy specific initiatives that will engage the private sector and
which will be implemented within specific timeframes, there will be concrete results and
outcomes, which will further enable the development of DLT in Cyprus. These initiatives will
focus on utilising permissioned DLT to optimise processes and thus benefit by cutting redtape and streamlining existing practices. Permissioned DLT refers to privately shared systems
between trusted parties that are permitted to access the system. The governing entities in
the DLT (including shared ledgers) approve admission of new participants under certain
predefined criteria, and specify nodes responsible for the verification process. 21

5.3.4 Activities

Enhancement of the Innovation Hub of the Cyprus Securities and Exchange Commission
As mentioned above, the CySEC is already operating an Innovation Hub, whose scope also
includes innovative business that may use DLT and its main objectives are to support such
entities and also engage with providers of emerging financial technologies. The Innovation
Hub has only been operational for a few months and the CySEC aims to evaluate the
effectiveness of its operation, as well as whether there is a need to further enhance its
mandate in the first semester of 2019, in particular relating to entities focusing on the use of
DLT.
Explore the possibilities of an innovation hub within the Central Bank of Cyprus
explore the possibilities of operating an innovation hub, in line with some of the principles
laid out in the ESAs’ joint report 22.
Enable Banking for DLT companies
Issuing guidance for the banking sector to demonstrate the difference between the types of
companies in this space: (i) those who transfer value via block chain systems; (ii) those who
provide software to industries that use block chains; (iii) those who provide block chain-based
software to solve conventional business problems.
__________________________________________________________________________

6. Governance Framework and Roadmap
__________________________________________________________________________

IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech) (February 2017)
The European Supervisory Authorities Joint Report on “FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs”
(January 2019)

21
22
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6.1 Governance Framework
Following the Council of Ministers Decision in August 2018, three sub committees of the Ad
Hoc Committee were formulated. The sub committees are: (a) legal framework, (b)
application in public sector, (c) application in the financial industry. The tasks of the
subcommittees were:
•

•
•

The Identification of use cases for public or private sector services that could be
enhanced with DLT. The first meetings of the sub committees in Nov were dedicated
to an initial discussion amongst the participants on the parameters to identify the usecases while the DLT Workshop met in Dec to further discuss challenges, opportunities
and requirements.
The development of guidelines and specifications that should be taken into account
in the future development of the National DLT Services Infrastructure for it to support
the deployment of the identified public sector use-cases, and
Identifying the parameters that should be included in the proposed regulatory
framework.

In the context of preparing the National Strategy, a Round Table Discussion was organised in
December 2018 with more than 100 participants. The discussion focused on an exchange of
views between participants on proposed use cases and also on the potential and challenges
in the implementation of DLT in the Cyprus financial sector. The considerations of the
participants were taken into account in the preparation of this Strategy.
Effective governance is key to the successful implementation of new technologies. The
proposed governance model consists of bodies dealing with 3 distinct areas of governance
•
•
•

Policy Governance: Ad hoc Committee on Blockchain, created through the Council of
Ministers Decision. Responsible for preparing the National Strategy and the legislative
framework. Also monitoring progress on the implementation of the Strategy.
Technology Governance: Sub committee on the technology applications chaired by
the Office of the Chief Scientist. Overseeing the implementation of the use cases.
Implementation teams will be agreed for further exploration of use cases.
Stakeholder Involvement: a committee with the involvement of private and public
stakeholders. The stakeholders form the private sector to be selected through a call.

The Secretariat will be provided by the Ministry of Finance and will support and engage in the
communication and drafting activities necessary to ensure the adequate development and
functioning during its development and operational phases. The governance model seeks to
avoid the setting up of new organisations but rather to fully exhaust the potential of existing
structures (whenever possible) recognising that the particular characteristics of blockchain
and distributed ledger technology may not always fit within the mandate of existing bodies
and structures.

6.2 Roadmap 2019 – 2021
•
•

Establishment of the DLT /Blockchain Project office (secretariat) – May 19
Prioritized Use cases POCs –May – June 2019
o Phase 1: Lab environment
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o Phase 2: Minimal Viable product
o Phase 3: Production Pilot
In the case of cross-border use cases that are also supported by the EU, the implementation
will follow the schedule and requirements posed by the EBP as well as the upcoming Horizon
calls that will include DLT technologies.
•
•
•
•
•

Definition of National Infrastructure specifications – June 2019
This will include both the specifications for having national Nodes for the cross-border
government services as well as the National services.
Develop a workbench (lab) for testing and piloting Use Cases - June - September 2019
First deployment of EBSI components, through the Connecting Europe Facility
programme (CEF) – Mar- June
Identify projects for submission to Horizon 2020 actions for piloting more advanced
use cases and for developing new infrastructure components.
Future and larger deployment of services based on EBSI are planned to be supported
under the proposed Digital Europe Programme from 2021.

________________________________________________________________________

7. Communication Strategy: Raising Awareness –
Understanding DLT
___________________________________________________________________________

7.1 Communication & Awareness Plan
Embracing Digital Transformation and technology adoption is instrumental for bringing out
the benefits of DLT for economy and society. It is imperative to make visible how this
technology can help the government in its interaction with business and citizens. The
Government would need to ensure that there is the right level of awareness, support and
integration with the overall Digital Agenda for the Country. The Main pillars for the DLT
Communication Strategy are:
7.1.1 Awareness

• Develop flyer/information material that articulates in a concise manner the National
Strategy and ensure that it is communicated across all official channels of
communication of the key stakeholders. In this way there can be an ongoing
information on progress and additions made. This action could be implemented
through a media consultant.
• Present Strategy in key Business forums and industry-related organizations for the
identified use cases. Stakeholders participate in industry conferences and events and
promote the open dialogue with the private sector. ( include here the list of known
forums to target)
• Examine the possibility of hosting a European event, e.g. European Blockchain
Observatory.
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7.1.2 Organising contests

Develop 2-3 themed “hackathons” for startups to identify and promote DLT scenarios in
innovation and entrepreneurship activities, i.e. start-up competition, or entrepreneurship
weekends on transforming business models, digitization of processes and data integrity. The
objective being to leverage DLT to solve society challenges in this way bringing innovative
business models to the spotlight, enable and support disruptive scenarios for driving growth
and addressing inefficiencies. This would be a great way of bringing together people from
business world and IT to work on challenges, learn more on DLT, see in practice how the
business model can work and to develop additional insights on market readiness and needs.
7.1.3 Readiness

•
•

•

Introduce DLT scenarios in IT depts of use case stakeholders and integrate with
Digital Cyprus initiative
Organize together with leading education organizations a “DLT school” short
program for both public and private sector. This can be done under the auspices of
existing collaborations or professional organizations. The seminar will be available to
all interested from private and public sector with the aim of Introduction to
Blockchain & DLT Frameworks (Bitcoin, Ethereum, Corda, Hyperledger Fabric), go
over Business Applications of Blockchain (Success Stories) as well as Legal &
Regulatory Frameworks. The delivery will be done by WW leading academic
institutions and supported by local experts as well. Estimated budget 50K assuming
that there are no sponsors or tickets for the event. – 4 days in second half of 2019
Focus on Diverse workforce and certification Ms AI

7.1.4 Partnerships

•
•

•

•

EBP: Leverage the European Blockchain Partnership to drive additional use cases and
nurture cross boarder partnerships
IABTA: encourage CY companies to become members of the International
Association of Trusted Blockchain Applications (IATBA). This is an association to be
established under European law that will promote the transparent and inclusive
governance of blockchain infrastructures, compliance with the EU acquis and
develop specifications for different use cases (financial sector, logistics, aeronautics,
consumer goods etc.). The IATBA will be a key partner for dialogue with the European
institutions, national governments, regulators and of course with the European
Blockchain Partnership as we work together in the establishment of the European
Blockchain Services Infrastructure (EBSI). The official launch of the association is
expected to take place at the end of January in Davos (World Economic Forum).
Technology Providers: Develop non-exclusive or binding partnerships with the
purpose of facilitating the collaboration among stakeholders to discuss and share
best practices as well as guiding principles regarding the adoption of DLT. In addition,
these partnership can also facilitate the coordination with, national and international
regulators and cooperative bodies and associations on a global basis.
Explore the possibility of signing MoU with platforms/partnerships (i.e. R3).
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Annex 1: Glossary
Block: data structure comprising ordered ledger records and a block header
Blockchain: a distributed ledger system with confirmed blocks, organised in an sequential
chain using cryptographic techniques for linkage
Consensus: agreement among nodes that a transaction is valid and that there is a consistent
set and ordering of the transactions stored in the distributed ledger
Digital asset: asset that exists only in digital form or which is the digital representation of a
physical asset (digital doppelgänger)
Distributed application: application that runs on a distributed system.
Distributed ledger: a ledger that is shared and synchronized, and distributed across a set of
nodes. It is designed to be tamper evident, append only and immutable containing confirmed
transaction records
Interoperability: ability of two or more systems or applications to exchange information and
to mutually use the information that has been exchanged
Oracle (also referred to as distributed ledger technology (DLT) oracle): a service that updates
a distributed ledger using data from outside of a distributed ledger system.
Permissioned: requiring an identity, authorization and access according to an access control
policy to do a particular thing or things
Permissionless distributed ledger system: distributed ledger system wherein its nodes and
DLT users do not need to be permissioned to do a particular thing or things.
Private distributed ledger system: distributed ledger system in which a controlled and limited
set of nodes communicate with, and are discoverable only by, one another in the operation
of the system.
Public distributed ledger system: distributed ledger system in which any node can participate
in the operation of the system.
Smart contracts: contracts whose terms are recorded in a computer language instead of legal
language. Smart contracts can be automatically executed by a computing system, such as a
suitable distributed ledger system.
Time Stamp: time variant parameter which denotes a point in time with respect to a common
time reference
Token: representation of a digital asset, held within a distributed ledger system
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εποχή των τεράστιων τεχνολογικών επιτευγμάτων και καινοτόμων τάσεων, την οποία
διανύουμε, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και έρευνας σε διεθνές επίπεδο. Η εφαρμογή
αυτών των νέων μορφών τεχνολογίας, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση
διαδικασιών, την αποκεντρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων και
πληροφοριών και τη διασφάλιση διαφάνειας στις συναλλαγές, δύναται να συμβάλει στην
ψηφιακή μεταμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών, στο επίπεδο του ιδιωτικού αλλά και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, συμπορευόμενη με το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ρεύμα αλλαγής και
προόδου, επιχειρεί να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον, σε επίπεδο επιχειρήσεων,
εταιρειών, υπηρεσιών και επενδύσεων, υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές και διαδικασίες.
Το μείζον ζήτημα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης και των επιδράσεών της στην
Κύπρο, έχει απασχολήσει έντονα τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα τελευταία δύο χρόνια, η
οποία -αφουγκραζόμενη τα καλέσματα των καιρών- ανέλαβε πρωτοβουλίες, ώστε να
συνεισφέρει δραστικά και αποτελεσματικά στον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας, με
τη συνεργασία άλλων εμπλεκόμενων φορέων.
Στο πλαίσιο ενθάρρυνσης ενεργειών συμμετοχής της Κύπρου στην τεχνολογική αυτή
επανάσταση, με τη δημιουργία μιας φιλοκαινοτόμου βάσης, ώστε να υιοθετηθούν και να
εφαρμοστούν τάχιστα και ομαλά οι νέες τεχνολογίες σε πρακτικές και δραστηριότητες,
προχώρησε η υλοποίηση της παρούσας Εθνικής Στρατηγικής για την Κύπρο με τίτλο :
Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες (Blockchain). Η ολοκληρωτική εφαρμογή της τεχνολογίας
Blockchain στον τρόπο λειτουργίας κρατικών και ιδιωτικών υπηρεσιών, αναμένεται να αλλάξει
ριζικά τις δομές, τον τρόπο οργάνωσης και τη λειτουργία της κοινωνίας της Κύπρου.
Με την προώθηση στρατηγικών κατάρτισης και επανακατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες
και με τη θέσπιση των απαραίτητων υποδομών, θα επιτευχθεί η ενεργός και χωρίς
αποκλεισμούς συμμετοχή της χώρας μας σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Αντιλήψεις,
πρακτικές και διαδικασίες θα μετασχηματιστούν, αναδιοργανώνοντας άρδην την κυπριακή
οικονομία, τη βιομηχανία και τη διοίκηση, καθώς και την καθημερινή ζωή των Κυπρίων
πολιτών.

Δημήτρης Συλλούρης
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η επένδυση στην τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν ίσως την πιο
αποτελεσματική μορφή μεταρρύθμισης και βελτίωσης της παραγωγικότητας στον δημόσιο
τομέα. Oι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού μαζί με άλλες αναδεικνυόμενες τεχνολογίες,
όπως τα δίκτυα 5G, η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτελούν το
μέλλον της οικονομίας μας. Ως κυβέρνηση θα συνδράμουμε ώστε οι τεχνολογίες αυτές να
διαδραματίσουν καθοριστικό παράγοντα στο ψηφιακό μετασχηματισμό.
Η τεχνολογία blockchain αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην ενδυνάμωση των
πολιτών και στην δυνατότητα να ελέγχουν τα δικά τους δεδομένα. Στους καιρούς που
διανύουμε με τάσεις προστατευτισμού και λαϊκισμού τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως,
η χρήση αυτών των τεχνολογιών αποτελεί μια ουσιαστική άσκηση εκδημοκρατισμού,
προσφέροντας ασφαλείς και αποκεντρωμένες οδούς, παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες για
την εκτέλεση συναλλαγών μέσω έξυπνων συμβολαίων. Αδιαμφισβήτητα, με την δυναμική την
οποία αναπτύσσει έχει την προοπτική να καταστήσει παρωχημένη την γραφειοκρατική
ιεραρχία και τους εκάστοτε ρυθμιστές. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να συμβάλει στα ακόλουθα:
(α) εκδημοκρατισμό του οικονομικού μοντέλου, (β) μετασχηματισμό και απλοποίηση στον
τρόπο παροχής υπηρεσιών του δημοσίου και στη μείωση του διοικητικού κόστους, (γ) νέα
μοντέλα δημόσιας διοίκησης, (δ) αυξημένη διαφάνεια, λογοδοσία και προστασία της ιδιωτικής
ζωής, (ε) καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες και (στ) μείωση της διαφθοράς.
Η εθνική στρατηγική έχει ως κύριο άξονα να προάγει την ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας
μέσα από την καινοτομία και πιλοτικές εφαρμογές, με στενή συνεργασία του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα για καλύτερα αποτελέσματα. Στόχος μας η Κύπρος να είναι ανάμεσα στις
πρώτες χώρες η οποία θα ρυθμίσει πτυχές του θέματος νομοθετικά ώστε να δημιουργήσει ένα
πραγματικά, ελκυστικό περιβάλλον για ανάπτυξη εταιρειών που στηρίζονται σε επιχειρησιακά
μοντέλα βάσει της τεχνολογίας αυτής.
Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Εθνική Στρατηγική αυτή αναπτύχθηκε μέσα από τη στενή
συνεργασία και συνεννόηση ανάμεσα στην νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Κοινές
πρωτοβουλίες πρέπει να είναι ο στόχος μας για να πάρουμε ωφέλιμες και σωστές αποφάσεις
και να καταστήσουμε τη χώρα μας πραγματικά ανταγωνιστική.
Σημαντικοί εταίροι της κυβέρνησης και της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, η Κεντρική Τράπεζα, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος
Εγκεκριμένων Λογιστών αλλά και πολλοί ιδιώτες εμπειρογνώμονες που συνέβαλαν στην
ετοιμασία της Στρατηγικής.
Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και προσβλέπω στην υλοποίηση της Εθνικής
Στρατηγικής.
Χάρης Γεωργιάδης
Υπουργός Οικονομικών
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (ή Βιομηχανία, έκδοση 4.0) χαρακτηρίζεται από την
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τάσεων, όπως είναι το Ίντερνετ των Πραγμάτων (IoT),
ρομποτική, εικονική πραγματικότητα (VR) και τεχνητή νοημοσύνη (AI). Οι Αποκεντρωμένες
Τεχνολογίες, οι οποίες ονομάζονται και Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού (DLT), όπως και
η αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain), βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και επιτρέπουν την
αποκεντρωμένη διατήρηση αρχείων για συναλλαγές, δεδομένα και άλλες πληροφορίες.
Πρόκειται για μία μορφή τεχνολογίας που κινείται ταχύτατα στη διεθνή σκηνή και δημιουργεί
ανεξάντλητες πιθανότητες σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως επίσης και νέα μοντέλα
ασφάλειας για τις καταγεγραμμένες πληροφορίες και συνεπώς μπορεί να μετατραπεί σε
κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη της οικονομίας.
Ο όρος Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού ή ΤΚΚ είναι γενικός όρος που χρησιμοποιείται
προκειμένου να περιγράψει μία τεχνολογία που διανέμει αρχεία ή πληροφορίες, είτε ιδιωτικά
είτε δημόσια, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα επαναλαμβανόμενο ψηφιακό αντίγραφο
των δεδομένων που διατίθενται σε πολλαπλές τοποθεσίες. Εκ φύσεως, η ΤΚΚ είναι τεχνολογία
γενικού χαρακτήρα που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση του κόστους σε
συναλλαγές μέσα από την απομάκρυνση των μεσαζόντων, αυξημένη διαφάνεια των
συναλλαγών, ενώ ταυτόχρονα προάγει την αποτελεσματικότητα μέσω της αποκέντρωσης. Η
χρήση της ΤΚΚ μπορεί δυνητικά να αυξήσει τη διαφάνεια, να καταπολεμήσει τη διαφθορά, τη
φοροδιαφυγή, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τον εντοπισμό
παράνομων συναλλαγών, όπως επίσης και να αυξήσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία των
καταγεγραμμένων δεδομένων, ενώ τα αρχεία για τις συναλλαγές που δεν γίνεται να
παραποιηθούν, επιτρέπουν τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσα από την
ανάπτυξη νέων διοικητικών μεθόδων. 1
Πολλές χώρες παγκοσμίως επενδύουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των
προαναφερθεισών τεχνολογιών. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει αναγνωρίσει αρκετούς
τομείς προτεραιότητας, όπου πρέπει να αναληφθεί δράση προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία
να αξιοποιήσει το δυναμικό της ΤΚΚ και της αλυσίδας συστοιχιών. 2 Αυτοί οι τομείς αφορούν:
(α) τον καθορισμό του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπουν την εν λόγω
τεχνολογία, (β) την ιεράρχηση των ενεργειών που επικεντρώνονται στην γνώση και την
1

ης

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3 Οκτωβρίου 2018 για Τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού
και blοckchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση (2017/2772(RSP)) είναι διαθέσιμη στην
ακόλουθη διεύθυνση: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20180373+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
2
Tom Lyons, Blockchain Innovation in Europe - A Thematic report prepared by the European Union Blockchain
Observatory & Forum.
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έρευνα, που θα πρέπει να επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει την κατάρτιση για αλυσίδα
συστοιχιών προκειμένου να προωθηθεί το κατάλληλο επίπεδο γνώσης σχετικά με την εν λόγω
τεχνολογία της και να διευκολυνθεί η ευρύτερη χρήση της, (γ) την προώθηση της χρήσης της
τεχνολογίας της αλυσίδας συστοιχιών όχι μόνο από τον δημόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό
τομέα προκειμένου να παρέχει πραγματικά οφέλη στους χρήστες και να παρουσιάζει
ξεκάθαρα την προστιθέμενη αξία της εν λόγω τεχνολογίας που θα διευκολύνει την ευρύτερη
υιοθέτησή της από τις επιχειρήσεις, (δ) την αυξημένη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και
εταιριών στον τομέα της αλυσίδας συστοιχιών, όπως για παράδειγμα στη διαχείριση
ταυτότητας, που θα διευκολύνει την ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας, και (ε) τη συνέχιση της
μελέτης της ανάπτυξης του οικοσυστήματος σε μία προσπάθεια να αυξηθεί η περαιτέρω
ανάπτυξη και χρήση της.
Επιπρόσθετα, με δεδομένη τη δυνητική επίδραση της ΤΚΚ και της αλυσίδας συστοιχιών στην
οικονομία, τη βιομηχανία, τη δημόσια διοίκηση, όπως επίσης και στην καθημερινή ζωή των
πολιτών, η ΕΕ προωθεί τη λήψη μέτρων προκειμένου να ενισχύσει την καινοτομία που
σχετίζεται με την εν λόγω τεχνολογία, με απώτερο στόχο να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της
πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά, στις 10 Απριλίου 2018, δημιουργήθηκε
η Ευρωπαϊκή Συνεργασία Τεχνολογίας Blockchain (European Blockchain Partnership -EBP).
Αντίστοιχα, στο πολιτικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τις δυνατότητες και
τις ευκαιρίες της ΤΚΚ και ενέκρινε σχετικό ψήφισμα για την ΤΚΚ και την αλυσίδα συστοιχιών
την 3η Οκτωβρίου 2018. Το ψήφισμα προτείνει τη δημιουργία ενός καινοτόμου νομικού
πλαισίου που θα αναπτυχθεί βάσει της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας, με παράλληλη
ενσωμάτωση των απαραίτητων ασφαλιστικών δικλίδων με τις οποίες διασφαλίζεται η
προστασία των καταναλωτών, των επενδυτών και του περιβάλλοντος, η νομική βεβαιότητα και
διαφάνεια και διευκολύνονται οι αναγκαίες ενέργειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, των παράνομων πληρωμών, της νομιμοποίησης προσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και της υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων.
Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Συνεργασία Τεχνολογίας Blockchain στις 4
Ιουνίου 2018 και μαζί με άλλα έξι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάλτα, Γαλλία,
Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία) υπέγραψε την κοινή Δήλωση των χωρών του Νότου
της Μεσογείου για την Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού (‘Declaration of the Southern
Mediterranean Countries on Distributed Ledger Technologies’) στις 4 Δεκεμβρίου 2018, με
στόχο να ενισχύσουν τη συνεργασία στον ψηφιακό τομέα και να καταστήσουν τον Νότο της
Ευρώπης ηγέτη στις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως είναι η ΤΚΚ. Η παρούσα Στρατηγική
επιδιώκει να βασιστεί σε αυτές τις προσπάθειες και στοχεύει στην προώθηση της αξιοποίησης
και ορθής εφαρμογής της ΤΚΚ και της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών όχι μόνο στον
δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο.
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Επιπρόσθετα, η Στρατηγική λαμβάνει υπόψη της την καθοδηγητική οδηγία3 της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σχετικά με τις Αρχικές Προσφορές Εικονικών
Νομισμάτων (ICOs) και τα Κρυπτο-Περιουσιακά Στοιχεία. Σύμφωνα με αυτές τις
κατευθυντήριες γραμμές η απάτη, οι κυβερνητικές επιθέσεις, η νομιμοποίηση προσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και η χειραγώγηση της αγοράς είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι
που προέρχονται από τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία. Εάν αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι
κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία στο βαθμό
του δυνατού, οι Αρχικές Προσφορές Εικονικών Νομισμάτων (ICOs) μπορούν να αποτελέσουν
εναλλακτικές και λιγότερο δαπανηρές πηγές χρηματοδότησης για καινοτόμες εταιρίες και νέες
επιχειρήσεις. Οι ICOs θα μπορούσαν επίσης να παρέχουν εναλλακτικές ευκαιρίες επένδυσης
σε μικρότερους επενδυτές, που επιδιώκουν επενδύσεις με μεγαλύτερους κινδύνους και
μπορεί να ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε καινοτόμες, εταιρίες, νέες επιχειρήσεις και / ή
ψηφιακά κέρματα ακριβών περιουσιακών στοιχείων, μέσω του κατακερματισμού των
ψηφιακών κερμάτων (assets tokenisation)4, εάν είναι σε θέση να λάβουν μία τεκμηριωμένη
απόφαση. Αντίστοιχα οφέλη αναγνωρίζονται στην προαναφερθείσα καθοδηγητική οδηγία της
ΕΑΚΑΑ.
Η Οδηγία της ΕΕ 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30 ης Μαΐου
2018 που τροποποιεί την Οδηγία της ΕΕ 2015/849 σχετικά µε την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τις Οδηγίες
2009/138/EΚ και 2013/36/EΕ (“AMLD5” στην αγγλική), αναγνωρίζει τους παρόχους υπηρεσιών
ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, καθώς και τους
παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών ως υπόχρεες οντότητες για
συμμόρφωση με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Κύπρος προτίθεται
να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας, περιλαμβανομένων των
προνοιών που αφορούν τους παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων
και παραστατικών νομισμάτων και υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, μέχρι
τον Ιανουάριο του 2020 ως απαιτείται από την Οδηγία. Επιπλέον, θα γίνει εισήγηση προς την
αρμόδια Συμβουλευτική Αρχή που λειτουργεί δυνάμει του Άρθρου 56 του σχετικού Νόμου5,
όπως κατά τη μεταφορά ληφθούν υπόψη και οι συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής
δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(FATF στην αγγλική), στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης των κινδύνων που ανακύπτουν
από τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία. Τον Αύγουστο του 2018, στα πλαίσια κοινής
πρωτοβουλίας του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Υπουργού Οικονομικών,
3

ΕΑΚΑΑ, Ιανουάριος 2019, “Advice on Initial Coin Offerings and Crypto-assets” (ESMA50-157-1391). Διαθέσιμο στη
διεύθυνση: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
4
Είναι μία μέθοδος κατακερματισμού των δικαιωμάτων μέσω της οποίας τα δικαιώματα σε ένα και μοναδικό
περιουσιακό στοιχείο κατακερματίζονται σε μικρότερα ψηφιακά κέρματα που αντιπροσωπεύουν μέρος των
δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε ένα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο.
5
Οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Νόμοι του 2007 έως 2018
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το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία AdHoc Ομάδας Εργασίας για την Ανάπτυξη
της Τεχνολογίας Blockchain (“AdHoc Επιτροπή”), προκειμένου η Κύπρος να αξιολογήσει και να
αντιμετωπίσει προορατικά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιπροσωπεύουν η
τεχνολογία ΤΚΚ και η αλυσίδα συστοιχιών. Πρωταρχικός στόχος της εν λόγω AdHoc Επιτροπής
είναι να παρέχει υποστήριξη και να προωθήσει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να
καταστεί εφικτή η μετάβαση στις τεχνολογίες ΤΚΚ και αλυσίδας συστοιχιών, όπως επίσης και
να αναγνωρίσει τις κύριες εφαρμογές που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στα πλαίσια ενός
χρονοδιαγράμματος
12-18 μηνών.
H Στρατηγική περιλαμβάνει τον απαραίτητο
προγραμματισμό, καθώς και τις διάφορες προϋποθέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο
δημόσιος τομέας της Κύπρου θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη δυναμική της ΤΚΚ. Η
AdHoc Επιτροπή ενεργεί κάτω από την πολιτική εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών, σε
στενή συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες και
εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Η παρούσα Στρατηγική παρουσιάζει το όραμα της Κύπρου για την ΤΚΚ, όραμα το οποίο
αποτελεί μέρος του ευρύτερου οράματος της Κύπρου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Επιπρόσθετα, η Στρατηγική περιέχει ένα πλαίσιο και έναν οδικό χάρτη για εφαρμογές της ΤΚΚ
σε διάφορους τομείς, στα πλαίσια της βελτιστοποίησης των διαδικασιών και της οικονομικής
αποδοτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους που προκύπτουν
από την εμφάνιση των νέων προϊόντων που κάνουν χρήση της ΤΚΚ.
Σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και κορυφαίους εμπειρογνώμονες στην τεχνολογία
ΤΚΚ και αλυσίδα συστοιχιών, η Κύπρος επιθυμεί να στηριχθεί πάνω στην πρόοδο που έχει
επιτευχθεί μέχρι τώρα προκειμένου να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στον
αντίστοιχο τομέα. Μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας ΤΚΚ και της αλυσίδας συστοιχιών
η Κύπρος στοχεύει στη μεταμόρφωση της οικονομίας υιοθετώντας καινούργια μοντέλα τα
οποία θα συμβάλουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Παρά τις δυνατότητες της ΤΚΚ και της αλυσίδας συστοιχιών για μετασχηματισμό της
οικονομίας σε πιο παραγωγικούς τομείς, παραμένει μία αναπτυσσόμενη τεχνολογία, και
συνεπώς η ανάπτυξη και η εφαρμογή της σε μεγάλη κλίμακα ακόμα παρουσιάζει προβλήματα,
όπως είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με την επέκταση της εν λόγω τεχνολογίας (scalability),
την ενεργειακή κατανάλωση που απαιτούν οι αλγόριθμοι θωράκισης (proofing algorithms)
καθώς και θέματα ασφάλειας.6
Ενόψει των προκλήσεων που αντιπροσωπεύουν η ΤΚΚ και η αλυσίδα συστοιχιών, η Στρατηγική
για ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών θα πρέπει να δίνει απαντήσεις σε σημαντικό
αριθμό ζητημάτων. Θα πρέπει να επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός κατ’ αναλογία
κανονιστικού πλαισίου που να διευκολύνει και να προωθεί την καινοτομία, να παρέχει νομική
βεβαιότητα και προστασία για τους καταναλωτές και τους επενδυτές στον ίδιο βαθμό, ενώ
ταυτόχρονα θα διατηρεί την τεχνολογική ουδετερότητα. Ένα τέτοιο κανονιστικό πλαίσιο θα
6

Tom Lyons, Blockchain Innovation in Europe - A Thematic report prepared by the European Union Blockchain
Observatory & Forum.
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καταστήσει εφικτή τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας που δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση
των κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων.
Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει επίσης, να προωθεί τη χρησιμοποίηση των «έξυπνων
συμβολαίων» (smart contracts) ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο την υιοθέτηση τέτοιων
συμβάσεων και συναφών δραστηριοτήτων στην Κύπρο μεγιστοποιώντας κατά συνέπεια τα
οφέλη της αποκέντρωσης. Το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλη τη
σχετική νομοθεσία της ΕΕ και να είναι συμβατό με αυτή, διασφαλίζοντας έτσι τη συμμόρφωση
και την προσαρμογή σε οποιεσδήποτε μελλοντικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ. Επιπρόσθετα, το
πλαίσιο θα πρέπει να επιζητεί να αυξάνει την αξία της εν λόγω τεχνολογίας για την κοινωνία
και να επιδιώκει την προώθηση της βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών,
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την κοινωνική συμπερίληψη. Το πλαίσιο θα πρέπει επίσης, να
διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις τους στο
εργατικό δυναμικό της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα παρέχει απαντήσεις για τυχόν ηθικές πτυχές
της χρήσης των τεχνολογιών ΤΚΚ και αλυσίδας συστοιχιών.
Ειδικότερα, όσον αφορά στα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία, το πλαίσιο θα πρέπει να
διασφαλίζει ότι λειτουργούν επαρκείς δικλίδες ασφαλείας που σχετίζονται με την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά και την προστασία καταναλωτών και επενδυτών.
Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει οι εναλλακτικές και καινοτόμες επενδύσεις να λάβουν χώρα σε
ασφαλές περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, οι σχετικές με τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία
δραστηριότητες θα πρέπει να υπόκεινται σε πιστοποίηση και εποπτεία.

______________________________________________________________________________

2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
2.1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ανάλογα με τον ορισμό που χρησιμοποιείται, οι διάφορες προβλέψεις για την παγκόσμια
αγορά της τεχνολογίας ΤΚΚ κυμαίνονται από 7,68 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020
μέχρι 60,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024. Η τρέχουσα κατάσταση στην ΤΚΚ είναι ρευστή
χωρίς να ξεχωρίζει μία ηγετική μορφή ανάμεσα στους πωλητές λογισμικού (ISV) ή των
εφαρμογών. Η αγορά εξελίσσεται και αναπτύσσεται ταχύτατα με νέες εφαρμογές να
δημιουργούνται κάθε μήνα, ενώ οι φορείς που περιλαμβάνονται στο οικοσύστημα
περιλαμβάνουν ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς, δίκτυα και συντονιστές συστημάτων,
παρόχους λύσεων τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, μεγάλους παρόχους
(υπολογιστικού) νέφους και τεχνολογικές εταιρίες, παρόχους υπηρεσιών αλυσίδας συστοιχιών
και πωλητές κρυπτο-νομισμάτων. Παρά τον υφιστάμενο μεγάλο αριθμό παρόχων κανένας δεν
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θεωρείται ότι έχει αποδείξει πως μπορεί να επιβιώσει σε κλίμακα και η μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητά δεν είναι δεδομένη.
Την ίδια στιγμή, παρόλο που το κανονιστικό πλαίσιο δεν έχει ξεκαθαρίσει, οι επενδυτές
επενδύουν κεφάλαια στον τομέα της ΤΚΚ δημιουργούνται νέες ειδικές εφαρμογές (use cases)
και μεγάλοι οργανισμοί αξιολογούν την χρήση εφαρμογών βασισμένων στην εν λόγω
τεχνολογία. Η υποστηρικτική τεχνολογία που περιβάλλει την ΤΚΚ αναμένεται ότι θα εξελιχθεί
ταχύτατα, όπως επίσης και το δυναμικό των εφαρμογών που βασίζονται σε αυτή. Η ανάπτυξή
της αναμένεται ότι θα αυξήσει την διαφώτιση του κοινού στα οφέλη της, ενώ ταυτόχρονα θα
οδηγήσει εξίσου στην αύξηση των υποστηρικτικών υποδομών.
Η ΤΚΚ προσομοιάζει με την εμφάνιση και αρχική χρήση του διαδικτύου υπό την έννοια ότι
είναι θεμελιώδης τεχνολογία που υπόσχεται μείωση του κόστους και δημιουργία κέρδους.
Έχει επίσης τη δυνατότητα να διευκολύνει την ανάπτυξη μίας διαφοροποιημένης παραγωγικής
βάσης της οικονομίας που θα μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία, η
βιομηχανία, οι εταιρίες και οι πολίτες ενεργούν και αλληλεπιδρούν. Η ΤΚΚ δύναται να
επιφέρει επιδράσεις όχι μόνο στον τεχνολογικό τομέα, αλλά και σε πολιτικό, οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδο. Η διαδικασία διείσδυσης της αναμένεται ότι θα είναι σταδιακή και
σταθερή, όχι απότομη, καθώς τα κύματα της τεχνολογικής και θεσμικής αλλαγής αποκτούν νέα
δυναμική. Μέχρι το 2022, εκτιμάται ότι μόνο 10% των επιχειρήσεων θα επιτύχουν
οποιαδήποτε δραστική αλλαγή με τη χρήση της ΤΚΚ.
Επί του παρόντος, η Ευρώπη κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά της
τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών. Όπως προαναφέρθηκε, το 2018 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή
Συνεργασία Τεχνολογίας Blockchain, στα πλαίσια μιας προσπάθειας των Κρατών μελών της ΕΕ
για ενίσχυση της καινοτομίας της αλυσίδας συστοιχιών και στήριξης της δημιουργίας των
εφαρμογών της αλυσίδας συστοιχιών για κυβερνητικές και δημόσιες υπηρεσίες.7 Η Ευρώπη
διαθέτει εξαιρετικά δυναμικό τομέα νεοφυών επιχειρήσεων στις αλυσίδες συστοιχιών, αλλά
και καθιερωμένες επιχειρήσεις ερευνούν εντατικά την τεχνολογία αυτή. Στη βιομηχανία
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το ενδιαφέρον είναι τόσο που η συντριπτική πλειοψηφία
των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών στις αγορές των τραπεζών, των αγορών αξιών και των
ασφαλίσεων έχουν εισαγάγει διευκολυντές καινοτομίας (innovation hub ή regulatory
sandbox)8.
Όπως τεκμηριώνεται από το Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Blockchain
(European Union Blockchain Observatory and Forum), η ακαδημαϊκή κοινότητα στην Κύπρο,
είναι ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα των αλυσίδων συστοιχιών. Το 2015, το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας κατέστη το πρώτο πανεπιστήμιο παγκοσμίως που προσφέρει μεταπτυχιακό
πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στο Ψηφιακό Νόμισμα 9 , ενώ αρκετές συνεργασίες,
7

Europe Blockchain Technology Market (2018-2023)
FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs (Κοινή Έκθεση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για την
χρηματοπιστωτική τεχνολογία)
9
Blockchain Innovation in Europe, European Union Blockchain Observatory & Forum
8
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πρωτοβουλίες και νέες επιχειρήσεις αλυσίδας συστοιχιών εξελίσσονται διαρκώς τα τελευταία
χρόνια. Πρόσφατα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ίδρυσε το Ινστιτούτο του Μέλλοντος (Institute
for the Future, IFF), που ερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι αλυσίδες συστοιχιών θα
συνυπάρχουν με άλλες τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ειδικότερα την τεχνητή
νοημοσύνη και το Ίντερνετ των Πραγμάτων. Επίσης, το Cyprus International Institute for
Management (CIIM) διοργανώνει τακτικά σεμινάρια και διαλέξεις σε θέματα σχετικά με την
τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών.
Επιπρόσθετα, η τοπική αγορά στον τομέα αυτό εξερευνά ενεργά τις εφαρμογές της
τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών με πιλοτικά προγράμματα που επί του παρόντος
εφαρμόζονται κυρίως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αλλά και σε άλλους τομείς. Η Cyprus
Blockchain Technologies Ltd είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε μέσα
από τη συνεργασία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το CIIM, το
University College London (Centre for Blockchain Technologies), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Εποπτικές Αρχές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες, όπως επίσης και άλλες
τεχνολογικές ενώσεις και εταιρίες.
Ο στόχος της Κύπρου να καταστεί από τις πρωτοπόρες χώρες στην Ευρώπη σε σχέση με τις
καινοτόμες τεχνολογίες αντανακλάται επίσης στις πρωτοβουλίες των αρμόδιων Εποπτικών
Αρχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δημιούργησε το
2018 τον Κόμβο Καινοτομίας που επικεντρώνεται στην χρηματοπιστωτική τεχνολογία (Fintech)
και στην τεχνολογία κανονιστικής συμμόρφωσης (RegTech), συμπεριλαμβανομένης της
χρησιμοποίησης της τεχνολογίας Blockchain και άλλων τεχνολογιών ΤΚΚ. Ο Κόμβος
Καινοτομίας έχει σχεδιαστεί προκειμένου να λαμβάνει αξιολογεί και να διευκολύνει την
πρόοδο σε τεχνολογικές εφαρμογές στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και να προαγάγει μία πιο
αποτελεσματική σχέση μεταξύ των εταιριών χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας.10 Η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου σκοπεύει να δημιουργήσει επίσης κόμβο καινοτομίας.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων “Invest Cyprus”, η κρατική εταιρεία
προσέλκυσης επενδύσεων του νησιού, υπέγραψε μνημόνιο συναντίληψης τον Οκτώβριο του
2018 με το ίδρυμα VeChain Foundation, το οποίο αποτελεί οργανισμό ανάπτυξης υπηρεσιών
τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών με έδρα στη Σιγκαπούρη, όπως επίσης και με την CREAM
που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για στρατηγικά προγράμματα αλυσίδας συστοιχιών
με έδρα στις ΗΠΑ. Στόχος της είναι να εισαγάγει και να προωθήσει περαιτέρω την ΤΚΚ στην
Κύπρο. Το VeChain Foundation και η CREAM θα συνεταιριστούν προκειμένου να παρέχουν
συμβουλευτικές υπηρεσίες στην “Invest Cyprus” σχετικά με την κατάρτιση πολιτικής που να
διασφαλίζει την χρήση της αλυσίδας συστοιχιών σε επενδύσεις και στην οικονομική
μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προκειμένου να συμβάλουν στην
οικονομική ανάπτυξη.11
10

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/cysec/innovation-hub
https://www.prnewswire.com/news-releases/cyprus-to-collaborate-with-vechain-foundation-and-cream-forfintech-blockchain-development-in-cyprus-300737711.html
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2.2 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Θα πρέπει να εκτιμηθούν οι πιθανές επιπτώσεις της τεχνολογίας ΤΚΚ και αλυσίδας συστοιχιών
στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και η διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
προγραμμάτων κατάρτισης που θα παράσχουν στο εργατικό δυναμικό τις δεξιότητες που
απαιτούνται για τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργούνται χάρη σε αυτές τις
τεχνολογίες.
Ως εκ τούτου, η Βουλή των Αντιπροσώπων αναγνωρίζοντας την ανάγκη για λήψη
προπαρασκευαστικών μέτρων με στόχο τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, διοργάνωσε
Συνέδριο για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση για δεύτερο συνεχόμενο έτος στις 14
Ιουνίου 2018 με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης προς εφαρμογή». Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι
κεντρικοί ομιλητές επικεντρώθηκαν στην ανάγκη για ενσωμάτωση της ρομποτικής και της
τεχνητής νοημοσύνης στο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να εκπαιδευτούν
από νωρίς οι μαθητές και συνεπώς να διευκολυνθεί η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.
Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο όπως πραγματοποιηθεί μια ανάλυση αντικτύπου από την
εφαρμογή των τεχνολογιών ΤΚΚ και αλυσίδας συστοιχιών στην αγορά εργασίας και στο
επιχειρηματικό περιβάλλον σε κάθε τομέα της οικονομίας προκειμένου να αναγνωριστούν οι
τομείς εκείνοι στους οποίους δυνατόν να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την εφαρμογή
τέτοιων τεχνολογιών.
Παρά το δυναμικό που έχει αναπτυχθεί γύρω από την τεχνολογία ΤΚΚ να αλλάξει τους
κανόνες του παιχνιδιού, συνεχίζει να είναι μία τεχνολογία η οποία δεν έχει ωριμάσει επαρκώς
και σε πολλές περιπτώσεις υπο-χρησιμοποιείται. Ζητήματα που σχετίζονται με την διάχυση της
τεχνολογίας, την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα δεν επιτρέπουν την τεχνική πρόοδό
της, ενώ ταυτόχρονα κανονιστικές ασάφειες και νομικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να υφίστανται.
Εντούτοις, η προοπτική ενός πιο ασφαλούς, έμπιστου και γρήγορου τρόπου αποθήκευσης και
διανομής δεδομένων έχει οδηγήσει σε σημαντικές επενδύσεις όχι μόνο από ιδρύματα αλλά
και από μεμονωμένους επενδυτές/δημιουργούς που κατανοούν πώς λειτουργεί η τεχνολογία
και πώς μπορεί να απελευθερωθεί το δυναμικό της προκειμένου να παράσχει τα οφέλη της σε
πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ως εκ τούτου, η χρήση τεχνολογιών ΤΚΚ και αλυσίδας
συστοιχιών δεν μπορεί να αποτελέσει μόνο μία εκστρατεία της κυβέρνησης για μεγαλύτερη
διαφώτιση του κοινού. Οι οποιεσδήποτε δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε
συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα με
στόχο την επιμόρφωση των πολιτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους που
ελλοχεύουν η τεχνολογία ΤΚΚ και η αλυσίδα συστοιχιών. Στόχος θα είναι η αποφυγή της
κατάχρησης, αλλά επίσης και η επίτευξη μεταρρύθμισης στο εκπαιδευτικό σύστημα
προκειμένου να εκπαιδευθούν οι μελλοντικές γενιές, ώστε να ασχολούνται με τις ψηφιακές
τεχνολογίες.
Άλλες προκλήσεις που έχουν αναγνωριστεί και σχετίζονται με την ΤΚΚ αφορούν την
εφαρμοσιμότητα των έξυπνων συμβολαίων, το κατά πόσο μπορούν να γίνουν δεκτές στο
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δικαστήριο πληροφορίες που αποθηκεύονται σε ΤΚΚ, όπως επίσης και οι επιπτώσεις από τον
Κανονισμό της ΕΕ/2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

______________________________________________________________________________

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
3.1 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLOCKCHAIN
Το 2018, τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Νορβηγία υπέγραψαν Κοινή Δήλωση με την οποία
δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Συνεργασία Τεχνολογίας Blockchain (Εuropean Βlockchain
Ρartnership) και συμφώνησαν να συνεργαστούν για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υποδομής
Υπηρεσιών Blockchain (European Blockchain Services Ιnfrastructure - EBSI) που θα στηρίζει την
ανάπτυξη διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, με τα υψηλότερα πρότυπα
ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Στην πρώτη φάση θα επικεντρωθεί στην δημιουργία
διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας την ΤΚΚ, πληρώντας
παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, ιδιωτικότητας, αειφορίας και συμμόρφωσης
προς τη νομοθεσία της ΕΕ. Σε δεύτερο στάδιο, θα είναι διαθέσιμη στις τοπικές δημόσιες αρχές
και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα ενισχύσει την ανάπτυξη ενός ανοιχτού, καινοτόμου,
αξιόπιστου και επιτυχημένου οικοσυστήματος τεχνολογίας Blockchain.
Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τη βιομηχανία και τα ενδιαφερόμενα
μέρη (μέσω του Παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Blokchain και της Διεθνούς Ένωσης
Έμπιστων Εφαρμογών Blockchain - IATBA). Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ σημαντική για την
υπερπήδηση των κανονιστικών εμποδίων, αυξάνει τη νομική προβλεψιμότητα, καθοδηγεί τις
διεθνείς προσπάθειες τυποποίησης και επιταχύνει την έρευνα και την καινοτομία προκειμένου
να στηρίξουν τις καινοτόμες τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών.
Στα πλαίσια των εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Τεχνολογίας Blockchain,
συμφωνήθηκαν τρία παραδοτέα: (1) εφαρμογές διασυνοριακών υπηρεσιών του ψηφιακού
δημόσιου τομέα, (2) τεχνικές προδιαγραφές για την Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών
Blockchain, και (3) Σύστημα Διακυβέρνησης.
Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υποδομής Υπηρεσιών Blockchain συγχρηματοδοτείται για το
2019-2020 από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe)
και θα αναπτυχθεί παράλληλα με το Ευρωπαϊκή Συνεργασία Τεχνολογίας Blockchain, όπου
συμμετέχουν οι εκπρόσωποι κρατών μελών). Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
Τεχνολογίας Blockchain περιλαμβάνει:
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•

•

•

Αναγνώριση των εμποδίων και των λύσεων για την υπερπήδηση των εμποδίων που
παρακωλύουν την μεγάλης κλίμακας διασυνοριακή εφαρμογή των λύσεων που
βασίζονται στις αλυσίδες συστοιχιών στην ΕΕ
Παροχή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις στρατηγικές προτεραιότητες
αναφορικά με την εφαρμογή πρόσθετων διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων
υπηρεσιών που μπορεί να υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών
Blockchain
Κινητοποίηση των τοπικών οικονομικών φορέων (περιλαμβάνονται φορείς του τομέα,
νέες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις)

Κατά την πρώτη φάση (2019-2020) η Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών Blockchain θα συμβάλει
ώστε οι δημόσιες αρχές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μία πρώτη ομάδα βελτιωμένων
διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Στη συνέχεια θα στηρίξει τις νέες υπηρεσίες
και θα αναλάβει τη σταδιακή ενσωμάτωση σε νέους κόμβους (π.χ. με νέες χώρες που θα
συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών Blockchain ή με κόμβους σε περιφερειακό
ή τοπικό επίπεδο).
Από το 2021 σχεδιάζεται όπως και άλλες κατηγορίες οργανισμών (μεταξύ των οποίων
ιδιωτικές εταιρίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέες εταιρίες) θα μπορούν να κάνουν χρήση
της Ευρωπαϊκής Υποδομής Υπηρεσιών Blockchain προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις δικές
τους κατανεμημένες εφαρμογές και, συνεπώς, να αναλάβουν ρόλο στο μοντέλο
διακυβέρνησης. Σε αυτό το στάδιο, η διακυβέρνηση θα προσαρμοστεί σε μία νέα μορφή
εταιρικής σχέσης και/ή νέα μοντέλα χρηματοδότησης που θα βασιστούν σε ένα μοντέλο
πολλαπλών φορέων, όπου ο ρόλος της Διεθνούς Ένωσης Έμπιστων Εφαρμογών Blockchain θα
μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα μοντέλο συνιδιοκτησίας της υποδομής (με δημόσιες αρχές).

3.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ MED 7
Η Κύπρος υπέγραψε τον Δεκέμβριο του 2018 μαζί με άλλες έξι Μεσογειακές χώρες (Γαλλία,
Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Μάλτα και Ισπανία) στο πλαίσιο της συνεργασίας MED 7, μία
Δήλωση Συνεργασίας για τη χρήση της ΤΚΚ. Η υπογραφή αυτής της Δήλωσης ανοίγει κανάλια
συνεργασίας στη μεσογειακή λεκάνη των τεχνολογικών εταιριών με έδρα την Κύπρο. Η
Δήλωση και η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει να αξιοποιηθεί για απορρόφηση διαθέσιμων
κονδυλίων της ΕΕ για την τεχνολογία ΤΚΚ, ειδικότερα στα πλαίσια του νέου Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου (2021-2027).
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4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Το κύριο πλεονέκτημα της ΤΚΚ, που είναι η εξάλειψη των μεσαζόντων, επιτρέπει στις εταιρίες
να αναδιαμορφώνουν ή να δημιουργούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά απαιτεί και την
ανάληψη δράσης προκειμένου να υιοθετηθούν αυτές οι νέες τεχνολογίες, ενισχύοντας έτσι
την κυπριακή οικονομία. Η ενθάρρυνση και η υιοθέτηση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου
επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών και την διατήρηση και
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο, ενώ
ταυτόχρονα θα συμβάλει στην αντιμετώπιση οποιονδήποτε κινδύνων από την εφαρμογή της
ΤΚΚ, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες.
Η Κύπρος έχει κερδίσει επάξια καλή φήμη ως χώρα για παροχή
ποιοτικών
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο εν λόγω τομέας επί του παρόντος διέρχεται μία ταχεία
μεταμόρφωση με πολλές μακροπρόθεσμες συνέπειες από τις νέες και αναδυόμενες
τεχνολογίες και κοινωνικό-οικονομικές τάσεις. Αυτή η μεταμόρφωση στην πραγματικότητα
αλλάζει τις δομές της αγοράς και παρέχει ευκαιρίες για παραδοσιακές αλλά και νέες εταιρίες
να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που επιφέρουν αλλαγές στον τομέα. Οι
νέες τεχνολογίες αποτελούν μοναδική ευκαιρία για μετασχηματισμό/μεταρρύθμιση του
εθνικού προϊόντος, καθώς η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει από τα κορυφαία κέντρα
καινοτομίας και ανάπτυξης παγκοσμίως με ισχυρή τεχνολογική υποδομή και ένα καινοτόμο
κανονιστικό πλαίσιο.
Η Κύπρος μπορεί να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματά της, όπως το υψηλού επιπέδου
ανθρώπινο δυναμικό και τις εθνικές υποδομές για την ψηφιοποιήση της οικονομίας
τροφοδοτώντας έτσι την ανάπτυξη. Με αυτό τον τρόπο οι υφιστάμενες διεθνείς και
διασυνοριακές συναλλαγές μπορούν να υποστηριχθούν περαιτέρω για την εφαρμογή της ΤΚΚ
και έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον εκσυγχρονισμό και τη μεταμόρφωση νευραλγικών
τομέων, όπως είναι η ενέργεια, η ναυτιλία, τα χρηματοπιστωτικά, όπως επίσης και η παροχή
υπηρεσιών.
Στρατηγικός Στόχος
Να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες από την χρήση της Τεχνολογίας
Κατανεμημένου Καθολικού, ώστε να επιτευχθεί ευαισθητοποίηση και διάχυτη αναφορικά
με την τεχνολογία, με στόχο παράλληλα, την προώθηση και χρησιμοποίηση της καινοτομίας
προς όφελος της οικονομίας.
Ο στόχος αυτός συνάδει με το όραμα της Κύπρου να καταστεί ένα από τα κορυφαία διεθνή
κέντρα για καινοτομία και ανάπτυξη, όπου οι καινοτόμες επιχειρήσεις που τηρούν το
κανονιστικό πλαίσιο, θα μπορούν να αναπτυχθούν.
16

Ο Στρατηγικός Στόχος θα πρέπει να προσεγγιστεί από το πρίσμα των διαφορετικών βασικών
εμπλεκόμενων φορέων και να περιλαμβάνει σχετικούς εμπειρογνώμονες για την πιλοτική
εφαρμογή όχι μόνο από την οπτική γωνία της τεχνολογίας, αλλά και από αυτή των ειδικών
εφαρμογών. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δημιουργηθεί το
κατάλληλο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο αλλά και στήριξη σε κυβερνητικές επιχειρήσεις
και σε επιχειρήσεις για να επιταχυνθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της αλυσίδας συστοιχιών.

______________________________________________________________________________

5 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.1 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
5.1.1

Υφιστάμενη Κατάσταση

Λίγες μόνο χώρες μέχρι σήμερα έχουν δημιουργήσει νομοθετικό πλαίσιο για την ΤΚΚ και την
αλυσίδα συστοιχιών, παρά το ότι έχει αναληφθεί αριθμός πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα). Σε επίπεδο ΕΕ δεν υπάρχει επί του παρόντος οποιαδήποτε εξειδικευμένη
νομοθεσία για την ΤΚΚ.
5.1.2

Στόχος

Η διευκόλυνση της εφαρμογής της ΤΚΚ και της αλυσίδας συστοιχιών στην Κυπριακή
Δημοκρατία κατά ουδέτερο τρόπο που να συνάδει με τις πρόνοιες του κανονιστικού πλαισίου
της ΕΕ και να επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για προώθηση και ορθή χρήση
των νέων τεχνολογιών και ενθάρρυνση της καινοτομίας από τη μια πλευρά, και της ανάγκης
για αποφυγή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για διασφάλιση
των δικαιωμάτων των καταναλωτών από την άλλη.
Η νομοθεσία πρέπει να είναι ισορροπημένη και κατ’ αναλογία. Το πλαίσιο πρέπει να βασίζεται
στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει, μεταξύ άλλων,
νομική βεβαιότητα για σκοπούς προώθησης της ορθής χρήσης των έξυπνων συμβολαίων στην
Κύπρο. Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους
πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την ΤΚΚ, όπως είναι η χρήση των εφαρμογών της ΤΚΚ
για εγκληματικές δραστηριότητες (π.χ. η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή). Τέλος, το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να
λαμβάνει υπόψη του τις νομοθετικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ και να συμμορφώνεται προς
αυτές.
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Θα πρέπει επίσης να γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων αναφορικά με την εφαρμογή της ΤΚΚ
στην Κύπρο, η οποία να επικεντρώνεται στα ακόλουθα ζητήματα:





5.1.3

Πιθανές επιπτώσεις της ΤΚΚ στην αγορά εργασίας
Ανάγκη για παροχή κατάρτισης στην ΤΚΚ όπως επίσης και για επανεκπαίδευση του
εργατικού δυναμικού που χάνει τη δουλειά του λόγω της εφαρμογής της ΤΚΚ, ώστε να
αναλάβει νέα καθήκοντα και δουλειές (δημιουργία θέσεων εργασίας / στρατηγική
μεταμόρφωσης)
Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων

Προτεινόμενη Νομοθεσία

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Φορολογίας και το Τμήμα Εφόρου Εταρρείων
και Επίσημου Παραλήπτη θα συντονίσει την ετοιμασία του νομοθετικού πλαίσιου (ετοιμασία γενικής
νομοθεσίας και τροποποίηση όπου απιτειται υφιστάμενων νομοθεσιών) η οποία να περιλαμβάνει τις
πιο κάτω γενικές αρχές.

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΚΚ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ
Γενικές Πρόνοιες:
 Ένα γενικό/οριζόντιο νομοσχέδιο για την ΤΚΚ θα ρυθμίζει, θα διευκολύνει και θα στηρίζει
την επιτυχημένη εφαρμογή των τεχνολογιών που σχετίζονται με την ΤΚΚ και την αλυσίδα
συστοιχιών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Παρόλο που το νομοσχέδιο θα είναι ουδέτερο ως
προς την τεχνολογία, θα παρέχει το πλαίσιο που θα διευκολύνει την εφαρμογή της ΤΚΚ και
της αλυσίδας συστοιχιών στον δημόσιο και στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
 Θα διαχωρίζονται με σαφήνεια οι «δημόσιες» και οι «ιδιωτικές» αλυσίδες συστοιχιών,
δεδομένου ότι οι ιδιωτικές αλυσίδες συστοιχιών δεν διαθέτουν υποχρεωτικά τις ιδιότητες
ενός κατανεμημένου καθολικού. Ο προβλεπόμενος νόμος επίσης θα διαχωρίζει μεταξύ των
αδειοδοτημένων και των μη αδειοδοτημένων συστημάτων ΤΚΚ, με τα πρώτα να είναι
ανοιχτά στο κοινό όσον αφορά στην πραγματοποίηση και επιβεβαίωση των αλλαγών στο
κατανεμημένο καθολικό. Τα δεύτερα επιτρέπουν μόνο σε εγκεκριμένους συμμετέχοντες να
δημιουργήσουν εγγραφές και να επιβεβαιώσουν τις αλλαγές στο καθολικό.
 Το νομοσχέδιο επίσης θα καθορίζει κριτήρια με βάση τα οποία οι οργανισμοί ΤΚΚ θα
μπορούν να αποκτούν νομική οντότητα.
 Το νομοσχέδιο επίσης θα προνοεί την αναγνώριση των νομικών επιπτώσεων των έξυπνων
συμβολαίων στο κυπριακό ιδιωτικό δίκαιο. Αυτό θα ενισχύσει τη νομική βεβαιότητα,
προνοώντας για την αναγνώριση και το δεσμευτικό αποτέλεσμα των έξυπνων συμβολαίων,
υπό την προϋπόθεση ότι υπόκεινται στην κυπριακή νομοθεσία. Το νομοσχέδιο επιπλέον θα
προνοεί για τη δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων έναντι απαιτήσεων που θα
προκύπτουν δυνάμει των συστημάτων ΤΚΚ ή σε σχέση με αυτά τα συστήματα, γεγονός που
συνεπάγεται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού
δικαίου.
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 Τα έξυπνα συμβόλαια, στον βαθμό που θα είναι συμβάσεις που ολοκληρώνονται και
εκτελούνται μέσω συστημάτων ΤΚΚ με τους όρους της συμφωνίας μεταξύ αγοραστή και
πωλητή να εγγράφονται απευθείας σε γραμμές κώδικα, μικροεντολές προγραμματισμού ή
γλώσσα προγραμματισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν και να επικυρώνουν
εμπιστευτικές συναλλαγές και συμφωνίες που σχετίζονται με ένα ψηφιακό στοιχείο του
ενεργητικού που θα εκτελεστεί μεταξύ διάφορων ανωνύμων μερών χωρίς να υπάρχει
ανάγκη για κεντρική αρχή ή κάποιο εξωτερικό μηχανισμό επιβολής.
 Το νομοσχέδιο της ΤΚΚ μπορεί επίσης να προνοεί για την ίδρυση μίας μικρού μεγέθους,
ευέλικτης επιτροπής αρχικά που θα είναι σε θέση να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές ή
γνώμες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας και θα μπορούσε επίσης να αναπτύξει
προτάσεις για περαιτέρω κανονιστική παρέμβαση (π.χ. αναφορικά με την αναγνώριση ή/
και τη ρύθμιση των Αποκεντρωμένων Αυτόνομων Οργανώσεων).
Υπηρεσίες/Δρασητριότητες εικονικών/κρυπτοπεριουσιακών
προσφορές εικονικών/κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων:

στοιχείων

και

αρχικές

 Οι ΤΚΚ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μητρώο και σύστημα καταλογογράφησης για την
καταγραφή, παρακολούθηση, ταυτοποίηση και πραγματοποίηση συναλλαγών με
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο. Λόγω των διάφορων τύπων κινητών αξιών των οποίων
η απόκτηση, η πώληση και η ανταλλαγή είναι δυνατή, παρίσταται η ανάγκη για τον
καθορισμό μίας τάξης παρόχων υπηρεσιών και κατευθυντήριων γραμμών για κάθε τύπο.
Τα ψηφιακά κέρματα θα κατηγοριοποιούνται στα ακόλουθα:
o Ψηφιακά Κέρματα Συμμετοχής σε Εταιρείες (security tokens): ψηφιακά κέρματα
που έχουν χαρακτηριστικά ασφάλειας και χαρακτηρίζονται ως «μεταβιβάσιμες
κινητές αξίες» σύμφωνα με τη σημασία που έχει το Άρθρο 2 του περί
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών
Νόμου12 του 2017.
o Ψηφιακά Κέρματα χωρίς Ασφάλεια όπως είναι τα πιο κάτω:
 Ψηφιακά Κέρματα Αγοράς Υπηρεσιών (utility tokens): αυτό το είδος
ψηφιακών κερμάτων θα θεωρείται ως υπόσχεση για την πρόνοια της
υπηρεσίας ή του προϊόντος που είναι εκ των προτέρων προπληρωμένων
με το ψηφιακό κέρμα.
 Ψηφιακά Νομίσματα (payment tokens): τα ψηφιακά κέρματα που θα
χρησιμοποιούνται μόνο ως πληρωμή για την απόκτηση προϊόντων ή
υπηρεσιών.
 Το νομοσχέδιο θα προνοεί τις αρχικές και συνεχείς απαιτήσεις σε σχέση με την παροχή
υπηρεσιών και την εκτέλεση δραστηριοτήτων, από την Κύπρο ή εντός της Κύπρου, σε σχέση
με τα εικονικά/κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της
12

ης

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/65/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 Μαΐου
2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας
2011/61/ΕΕ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
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ανταλλαγής και υπηρεσίες θεματοφύλακα ή αντιπροσώπου. Συνεπώς, μέσα από την
εισαγωγή ενός κατάλληλου κανονιστικού περιβάλλοντος και την εξουσιοδότηση και την
εποπτεία των παρόχων των εικονικών/κρυπτο-περιουσιακών περιουσιακών στοιχείων, ένα
ασφαλές, δίκαιο και διαφανές λειτουργικό περιβάλλον θα αναπτυχθεί. Με αυτό τον τρόπο
ο κίνδυνος του να ενεργήσει κανείς ενάντια στα καλώς νοούμενα συμφέροντα των
καταναλωτών δύναται να εξαλειφθεί.
Το νομοσχέδιο θα πρέπει μεταξύ άλλων να αντιμετωπίζει τα ακόλουθα:
i

Η σύσταση των συστημάτων συναλλαγών θα πρέπει να υπόκειται σε κανονιστική
εξουσιοδότηση και εποπτεία
ii Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής κανονιστική εποπτεία των συστημάτων συναλλαγών
και των συστημάτων εμπορίας που θα έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η
ακεραιότητα των συναλλαγών εξασφαλίζεται μέσα από δίκαιους και θεμιτούς
κανόνες που διατηρούν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων των
διαφορετικών συμμετεχόντων της αγοράς.
iii Το νομοσχέδιο θα πρέπει να προωθεί τη διαφάνεια των συναλλαγών.
iv Το νομοσχέδιο θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να ανιχνεύει και να αποτρέπει τη
χειραγώγηση και άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
v Το νομοσχέδιο θα πρέπει να στοχεύει να διασφαλίζει την ορθή διαχείριση της
μεγάλης έκθεσης, του κινδύνου χρεοκοπίας και της αναστάτωσης της αγοράς.
Ανάλογα με τη δομή τους (π.χ. πρόσβαση χωρίς ενδιάμεσους, φύλαξη των στοιχείων του
ενεργητικού) οι μεσάζοντες της αγοράς (Market Intermediaries) μπορεί επίσης να
υπόκεινται στα ακόλουθα:



Ελάχιστα πρότυπα εισόδου για τους μεσάζοντες της αγοράς.
Αρχικό κεφάλαιο και μόνιμο κεφάλαιο και άλλες δέουσες απαιτήσεις για μεσάζοντες
της αγοράς που αντικατοπτρίζουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν.

Οι μεσάζοντες της αγοράς θα πρέπει να υποχρεώνονται να συστήσουν μία λειτουργία που θα
παρέχει συμμόρφωση με τα πρότυπα για την εσωτερική οργάνωση και την επιχειρησιακή
συμπεριφορά, με στόχο να προστατευθούν τα συμφέροντα των πελατών και τα στοιχεία του
ενεργητικού τους και να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των κινδύνων και της σύγκρουσης
συμφερόντων. Μέσω της διαχείρισης των μεσαζόντων καταδεικνύεται ότι γίνεται αποδεκτή η
κύρια ευθύνη για αυτά τα ζητήματα.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επίσης θα παρέχει απαιτήσεις σε σχέση με την προσφορά
εικονικών/κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων ή τεμαχίων συμπεριλαμβανομένης της
προετοιμασίας και δημοσίευσης μιας λευκής βίβλου και της διαχείρισης της σύγκρουσης
συμφερόντων.
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 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου θα ενεργεί ως η κανονιστική αρχή και ο ρόλος της θα
είναι να εξουσιοδοτεί και να εποπτεύει τους προαναφερθέντες παρόχους υπηρεσιών μέσα
από την παρακολούθηση των κανονιστικών ρυθμίσεων που λαμβάνονται και μέσα από τη
βοήθεια που θα παρέχει στην ανάπτυξη ασφαλούς, δίκαιου και διαφανούς λειτουργικού
περιβάλλοντος.
 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διαθέτει ίδιες διαδικασίες για την παραχώρηση
αδειών σε φορείς για τους οποίους είναι αρμόδια αρχή, οι οποίες δεν καλύπτονται από την
αναφορά που υπάρχει για τις άδειες που παραχωρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ΚΤΚ θα
εποπτεύει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για ψηφιακά στοιχεία του ενεργητικού στο
βαθμό που τέτοια ψηφιακά στοιχεία του ενεργητικού εμπίπτουν εντός του ορισμού των
χρηματοοικονομικών μέσων δυνάμει των Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του
1997 έως 2018. Θα εξεταστεί κατά πόσο το εύρος των εποπτικών αρμοδιοτήτων της ΚΤΚ
αναφορικά με τέτοια μέσα θα πρέπει να τροποποιηθεί νομοθετικά, έτσι ώστε να
περιλαμβάνει πρόσθετες κατηγορίες ψηφιακών στοιχείων του ενεργητικού. Αυτές οι
υπηρεσίες αναφέρονται στα ψηφιακά στοιχεία του ενεργητικού των οποίων
θεματοφύλακες θα παραμένουν οι τράπεζες, αλλά δεν θεωρούνται σε οποιαδήποτε
περίπτωση αποταμιευτικές υποχρεώσεις ή περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας.
 Ως ζήτημα αρχής
o Πορτοφόλια που ελέγχονται από τον χρήστη (όχι από τον θεματοφύλακα).
o Εξόρυξη.
o Λειτουργία κόμβου.
o Καταβολή ή η λήψη πληρωμής σε ΤΚΚ/αλυσίδα συστοιχιών /κρυπτο-νόμισμα
o Αγοραπωλησία ψηφιακών κερμάτων ατομικά
o Ψηφιακά κέρματα / νομίσματα συστήματος, που είναι ζωτικής σημασίας για τις
αλυσίδες συστοιχιών (π.χ. BTC, ETH)
δεν θα ρυθμίζονται, με εξαίρεση την δραστηριότητα της διαχείρισης πλατφόρμας ανταλλαγών.
Εντούτοις, κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να επηρεάζονται από την
τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους.
Τροποποίηση στον Πέρι Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων

 Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες Νόμος θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αναγνωρίζει τους
προαναφερθέντες παρόχους υπηρεσιών ως υπόχρεες οντότητες, σε συμμόρφωση με τις
σχετικές Οδηγίες της ΕΕ και τις συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (FATF).
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Τροποποιήσεις στον Περί Εταιρειών Νόμο
 Ο Περί Εταιρειών Νόμος θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα προκειμένου να αντανακλά
όλες τις αλλαγές που θα εισαχθούν από την ΤΚΚ και την αλυσίδα συστοιχιών και τις
δραστηριότητες των εικονικών χρηματοπιστωτικών στοιχείων του ενεργητικού και τους
νόμους που προσφέρουν εικονικά χρηματοπιστωτικά στοιχεία του ενεργητικού. Θα
συζητηθούν τα κριτήρια, με βάση τα οποία ένα σύστημα ΤΚΚ υπό μορφή επιτρεπτού
καθολικού τίτλου θα μπορούσε να αναγνωρίζεται ως μητρώο των μελών μίας κυπριακής
εταιρείας. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την αναγνώριση της αντιπροσώπευσης του
πιστοποιητικού μετοχών μέσω ψηφιακών κερμάτων (tokens) και, κατ’ επέκταση, την
αντιπροσώπευση του τίτλου σε μετοχές μέσω ψηφιακών κερμάτων ως στοιχείου του
ενεργητικού σε αλυσίδα, όπως επίσης και το δικαίωμα της διόρθωσης του μητρώου με
δικαστική εντολή που ουσιαστικά θα αποτελούσε διακλάδωση (forking). Επιπρόσθετα, το
μητρώο των μετόχων κυπριακών εταιριών μπορεί σταδιακά να περιλαμβάνεται σε ένα
σύστημα ΤΚΚ υπό τη μορφή επιτρεπτού καθολικού αρχείων υπό την αιγίδα του Εφόρου
Εταιρειών, έτσι ώστε να ενισχύει όχι μόνο τη διαφάνεια, αλλά και την αξιοπιστία.
Τροποποιήσεις στους Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμους
 Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ΤΚΚ και τα εικονικά Νομίσματα εγείρουν πολλά
ερωτήματα αναφορικά με την επιβολή της φορολογίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα λάβει
υπόψη την εισαγωγή φιλικής στο περιβάλλον φορολογίας στο βαθμό, που κάτι τέτοιο
συνάδει προς τις διεθνείς υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος της ΕΕ. Σε
γενικές γραμμές, τα ψηφιακά κέρματα θα αντιμετωπίζονται ως άυλα στοιχεία του
ενεργητικού λόγω της άυλης φύσης της παρουσίας τους και συνεπώς θα επιτρέπεται η
απόσβεσή τους σε μέγιστο διάστημα 20 ετών. Ανάλογα με τις προθέσεις κάθε αγοραστήεπενδυτή και την κατηγοριοποίησή τους, τα ψηφιακά κέρματα θα μπορούσαν να
θεωρούνται ως προπληρωμές, επενδύσεις, άυλα στοιχεία του ενεργητικού ή μετοχές.
 Κατ’ αρχήν, τα ψηφιακά νομίσματα θα πρέπει να φορολογούνται επί των καθαρών κερδών,
είτε με τον συνήθη εταιρικό φόρο, είτε με χαμηλότερο συντελεστή φορολογίας, αν αυτό
αποφασιστεί στα πλαίσια της φορολογικής πολιτικής. Ο ίδιος εταιρικός φόρος στα καθαρά
κέρδη θα πρέπει να εφαρμόζεται στα ψηφιακά κέρματα αγοράς υπηρεσιών όταν τα
ψηφιακά κέρματα χρησιμοποιούνται ως αντάλλαγμα για το παρεχόμενο προϊόν ή
υπηρεσία, χωρίς οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση κατά την έκδοση.
 Όσον αφορά στους επενδυτές, η φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγών που
περιλαμβάνουν ψηφιακά νομίσματα θα πρέπει να είναι ταυτόσημη με τη φορολογική
αντιμετώπιση των συναλλαγών που περιλαμβάνουν χαρτονομίσματα δυνάμει του Περί
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου. Τα ψηφιακά νομίσματα είναι εκτός του εύρους της
φορολογίας στις υπεραξίες (απαλλάσσονται από φορολογία). Στο βαθμό που κάτι τέτοιο
αφορά ψηφιακά κέρματα συμμετοχής σε εταιρείες, θα πρέπει να φορολογούνται με τον
ίδιο τρόπο με τις πληρωμές για μερίσματα, μπόνους, κλπ., σύμφωνα με τους υφιστάμενους
κανόνες, έτσι ώστε η φορολογία των κινητών αξιών να διευρύνεται, για να περιλαμβάνει
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ψηφιακά κέρματα συμμετοχής σε εταιρείες. Τα κέρδη από τις συναλλαγές με ψηφιακά
κέρματα αγοράς υπηρεσιών θα φορολογούνται ως αποτέλεσμα χρήσης όσον αφορά στους
συνήθεις κανόνες φορολογίας εισοδήματος.
 Οι χρεώσεις συναλλαγής και οι εφάπαξ αμοιβές σε όσους προβαίνουν στις εξορύξεις θα
πρέπει να θεωρούνται ως σύνηθες εισόδημα. Τα λειτουργικά έξοδα των εξορυκτών
μπορούν να αφαιρεθούν από το κέρδος τους και να θεωρηθεί ότι η βάση των ψηφιακών
κερμάτων που έχουν ληφθεί καθορίζεται από την τιμή των ψηφιακών κερμάτων κατά τον
χρόνο λήψης τους. Με παρόμοιο τρόπο, οι αμοιβές συναλλαγής για τους διαχειριστές
συναλλαγών θα θεωρούνται αποτέλεσμα χρήσης. Τα λειτουργικά έξοδα των διαχειριστών
μπορούν να αφαιρεθούν από το κέρδος.

5.2 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
5.2.1

Υφιστάμενη κατάσταση

Η ΤΚΚ μπορεί δυνητικά να έχει εκτεταμένες εφαρμογές στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,
δεδομένου ότι η εφαρμογή της φέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα στις αλληλεπιδράσεις της
κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Για παράδειγμα, μπορεί να εξαλειφθεί το
κόστος, λόγω υφισταμένων διαδικασιών, με την απομάκρυνση των μεσαζόντων ή να
εξαλειφθεί το διοικητικό βάρος της τήρησης αρχείων και της αντιπαραβολής στοιχείων.
Επιπρόσθετα, μπορεί επίσης να έχει εφαρμογές στον ιδιωτικό τομέα με συνέργειες με τον
δημόσιο τομέα, ειδικότερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η ΤΚΚ διαθέτει το δυναμικό να
επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ κυβέρνησης και πολίτη όσον αφορά στον διαμοιρασμό
δεδομένων, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη και ανάλογες είναι και οι προοπτικές της για
χρήση από τον ιδιωτικό τομέα.
Σήμερα, η Κύπρος βρίσκεται σε ένα πολύ αρχικό στάδιο εφαρμογής της τεχνολογίας αλυσίδας
συστοιχιών στον δημόσιο τομέα και η Ευρωπαϊκή Συνεργασία Τεχνολογίας Blockchain
αναμένεται ότι θα προωθήσει την έναρξη κάποιων εφαρμογών με πιλοτικό χαρακτήρα.
Τα πιθανά πλεονεκτήματα της προώθησης και χρήσης της τεχνολογίας ΤΚΚ από τον δημόσιο
τομέα είναι τα ακόλουθα:
 Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας της παραγωγής
 Μειωμένο λειτουργικό κόστος, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της πιθανότητας
απάτης και λαθών στις πληρωμές, όπως επίσης και της μη συμμόρφωσης και των
διοικητικών εξόδων
 Αποτελεσματική παροχή κυβερνητικών υπηρεσιών
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 Επίδραση και στον ιδιωτικό τομέα, μέσα από την προώθηση της καινοτομίας και τις
πιθανότητες οικονομικής μεγέθυνσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 Μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών και πολιτών
 Μειωμένο κόστος για προστασία των δεδομένων των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα
δημιουργία δυνατότητας διαμοιρασμού δεδομένων μεταξύ διαφορετικών φορέων
επιτρέποντας τη δημιουργία χώρου αγοραπωλησίας πληροφοριών
 Προστασία των κρίσιμης σημασίας έργων υποδομής, όπως είναι οι γέφυρες, οι
σήραγγες, κλπ.
 Μειωμένη τριβή στην αγορά καθιστώντας ευκολότερη τη διαδικασία
αλληλεπίδρασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις τοπικές και εθνικές αρχές

της

Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνολογία και οι αναγκαίες υποδομές και για τις περιπτώσεις
χρήσης για διασυνοριακές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να ενισχυθούν
από την αλυσίδα συστοιχιών που έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία
Τεχνολογίας Blockchain βάσει στοιχείων, όπως επίσης και πρόσθετες που έχουν αναγνωριστεί
σε εθνικό επίπεδο.
5.2.2

Ευκαιρίες και προκλήσεις



Συνεργατική μάθηση / διαμοιρασμός εμπειριών



Συνέπειες συναλλαγών χωρίς αλυσίδα συστοιχιών / με αλυσίδα συστοιχιών



Διαλειτουργικότητα: απαιτήσεις ενσωμάτωσης και αρχιτεκτονικής για σύνδεση με την
Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών Blockchain, όπως επίσης και για τις ανάγκες σε
αλυσίδα συστοιχιών που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη. Είναι σημαντικό να γίνει
κατανοητή η διαλειτουργικότητα με τις υφιστάμενες υποδομές.



Επιλογή των κατάλληλων πλαισίων: δεδομένου της πιθανότητας εφαρμογής της
τεχνολογίας αυτής και σε άλλους τομείς πρέπει να μελετηθεί το πλαίσιο που θα
μπορούσε να προσφέρει ευκολότερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας και σε άλλες
υπηρεσίες.



Συμβατότητα με άλλες τεχνολογίες αιχμής: πριν αποφασιστεί η πιθανότητα του
σχεδιασμού μίας λύσης βασισμένης στην αλυσίδα συστοιχιών για έναν συγκεκριμένο
τομέα, πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός δύναται να διευκολύνει άλλες
αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη , κλπ. Δεδομένου ότι η αλυσίδα
συστοιχιών εμπλέκεται στην επιβεβαίωση και συμφωνία δεδομένων, πρέπει να
διασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός των υποδομών διευκολύνει την εκμετάλλευση
δεδομένων και για άλλους σκοπούς, όπως είναι η αυτοματοποίηση, οι αναλύσεις
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δεδομένων, η νοημοσύνη των μηχανών, κλπ. Βελτιωμένη κατανόηση της
καταλληλόλητας των διαφορετικών πλαισίων που πρόκειται να εφαρμοστούν (π.χ., R3,
Hyperledger κλπ.)
5.2.3

Στόχος

Εφαρμογή της τεχνολογίας στο επιχειρηματικό μοντέλο των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα,
με τέτοια αρχιτεκτονική και σύστημα διακυβέρνησης, ώστε να είναι σε πλήρη συνέργεια με
τον ιδιωτικό τομέα ώστε να καταστεί εφικτή η αποτελεσματική διάδοση της τεχνολογίας.
5.2.4

Ειδικές εφαρμογές

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
(α) Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας βρίσκεται σε καλό επίπεδο ψηφιοποίησης,
αλλά η ευαισθητοποίηση αναφορικά με την ΤΚΚ ακόμη είναι υπό ανάπτυξη. Το πλαίσιο που θα
επιλεγεί πρέπει να είναι προχωρημένο σε σχέση με τα έξυπνα συμβόλαια (να είναι ευέλικτο
για να επιτρέπει την ανάπτυξη και την εκτέλεση ανεπτυγμένης λογικής που να εμπεριέχει
αρκετούς φορείς), τους οικονομικούς διακανονισμούς και ενοποίηση με εξωτερικούς
συνεργάτες επιβεβαίωσης στοιχείων (external oracles). Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα
δημόσιο καθολικό που να είναι ορατό σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ώστε να μπορεί να
εκτελεί μία σύμβαση, και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι φορείς περιλαμβάνουν πολλαπλά
τμήματα σε κυβερνητικό (Τμήμα Φορολογίας) και ιδιωτικό τομέα (δικηγορικά γραφεία,
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως είναι οι τράπεζες).
(β) Συμφωνία Πώλησης Ακίνητης Περιουσίας και Εγγραφή Υποθήκης: η Αρχή θα διασφαλίζει
ότι το πωλητήριο συμβόλαιο μεταξύ αγοραστή και πωλητή θα εφαρμόζεται και θα εγκρίνεται
μέσω έξυπνου συμβολαίου. Ένα δίκτυο αλυσίδων συστοιχιών θα επικυρώνει την ιδιοκτησία,
τις λεπτομέρειες της ακίνητης περιουσίας και επιβαρύνσεις στο Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας. Η απόδειξη της ορθότητας της αρχής (Proof of Concept) θα καλύπτει μόνο τις
συναλλαγές χωρίς επιβαρύνσεις. Ο αγοραστής μπορεί να εγγράψει υποθήκη στην ακίνητη
περιουσία που αγοράζεται, όπως επίσης και σε κάποιο διαφορετικό ακίνητο. Οι ακόλουθες
ενέργειες θα εκτελεσθούν όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) το Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μεταβιβάζει την κυριότητα στον αγοραστή, (ii) το Τμήμα
Κτηματολόγιού και Χωρομετρίας εγγράφει εξασφάλιση σύμφωνα με τη συμφωνία υποθήκης,
(iii) η Τράπεζα αποδεσμεύει τα κεφάλαια στον πωλητή.
Τελωνείο και Φορολογία
Η ΤΚΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει τις τελωνειακές εργασίες όσον αφορά στην
παρακολούθηση φορτίου / εμπορευματοκιβωτίου και την αντιμετώπιση φορολογικών
ζητημάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Οι Τελωνειακές και Φορολογικές αρχές συμμετέχουν στις
σχετικές ομάδες εργασίας της ΕΕ, δεδομένου ότι αυτοί είναι τομείς στους οποίους σε επίπεδο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες (Μητρώο ΕΕΣ, SEED,
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Μονοθυριδική Εξυπηρέτηση). Η εφαρμοσιμότητα της τεχνολογίας αυτής σε εθνικό επίπεδο
φαίνεται να είναι εφικτή. Το πλαίσιο που θα επιλεγεί πρέπει να είναι εξελιγμένο ως προς τη
δυνατότητα της επίλυσης περίπλοκων προβλημάτων αλυσίδας εφοδιασμού και ενοποίησης με
άλλες τεχνολογίες (επικύρωση πιστοποιητικού, ενοποίηση με εξωτερικούς συνεργάτες
επιβεβαίωσης στοιχείων (external oracles) που χρησιμοποιούνται από άλλες κυβερνήσεις (σε
επίπεδο ΕΕ), αρμόδια κυβερνητικά τμήματα (Τμήμα Φορολογίας, Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κλπ.) καθώς και τον ιδιωτικό τομέα. Η
διαλειτουργικότητα είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί εκτενώς πριν προχωρήσει το έργο στο
στάδιο της εφαρμογής.
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
Η Αρχή εκδίδει συγκεκριμένες άδειες για διαδικτυακές καθώς και Άδειες εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων και υποστατικών. Προϋπόθεση είναι η βελτίωση της διαφάνειας με τη χρήση
δημόσιας αλυσίδας συστοιχιών για την καταγραφή και την επικύρωση (αυτό-επιβεβαίωση)
των αδειοδοτημένων πρακτορείων στοιχημάτων, τους εγκεκριμένους αντιπροσώπους τους και
κατόχους αδειών για τα υποστατικά. Αποτελεί μία ξεκάθαρη εφαρμογή της τεχνολογίας, με τη
χρήση μιας δημόσιας αλυσίδας συστοιχιών για αποφυγή πλεονασμού και ενίσχυση της
διαφάνειας. Η προτεινόμενη λύση συμπληρώνει τις υφιστάμενες υποδομές με πρόσθετη
λειτουργικότητα που επιτρέπει στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων να αρχίζει τη διαδικασία της
δημιουργίας, έκδοσης και ανάκλησης μίας συγκεκριμένης άδειας. Επιπρόσθετα, η εκδοθείσα
άδεια, θα μπορούσε να παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της Αρχής σε ψηφιακή μορφή για
σκοπούς ελέγχου και αυτό-επιβεβαίωσης. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων θα μπορούσε επίσης να
ωφεληθεί από την ΤΚΚ όσον αφορά στην καταγραφή (ακύρωση) συγκεκριμένων δεδομένων
που παράγονται από τις διάφορες αδειοδοτημένες υπηρεσίες στοιχημάτων σε μία αλυσίδα
συστοιχιών. Σε μεταγενέστερο στάδιο, αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να αναλυθούν και να
τύχουν επεξεργασίας από έναν υπολογιστικό αντιπρόσωπο (Τεχνητής Νοημοσύνης –
αντιπρόσωπος ΤΝ) προκειμένου να ανακαλυφθούν σημαντικές λεπτομέρειες δεδομένων που
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και άλλων
παράνομων δραστηριοτήτων (π.χ. «στημένες» πιθανότητες, ή προσπάθειες καταπολέµησης
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες).
Τίτλοι σπουδών / ψηφιακή πιστοποίηση
Ο ακαδημαϊκός κόσμος και οποιοδήποτε ακαδημαϊκό ίδρυμα ή αρχή πιστοποίησης που
ασχολείται με πιστοποιητικά και διαπιστευτήρια αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της απάτης,
των απολεσθέντων και των παραποιημένων πιστοποιητικών. Τα προβλήματα έχουν ως
αποτέλεσμα κοστοβόρα και χρονοβόρα έκδοση, επιβεβαίωση, ανάκληση απολεσθέντων ή
παραποιημένων πιστοποιητικών, κάτι που κάποιες φορές είναι αδύνατο. Η χρήση μιας
εφαρμογής με ΤΚΚ θα επιφέρει σημαντικές λύσεις σε όλες τις προαναφερθείσες προκλήσεις.
Ταυτόχρονα, αυτή η περίπτωση εφαρμογής είναι εναρμονισμένη σε μεγάλο βαθμό με τη
Στρατηγική για Έξυπνη Εξειδίκευση της Κύπρου (S3Cy). Μιας και είναι από τους τομείς
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οριζόντιας προτεραιότητας αυτός των ΤΠΕ, με έμφαση στις τεχνολογίες του μέλλοντος και στις
αναδυόμενες τεχνολογίες. Επιπρόσθετα, αυτή η εφαρμογή εναρμονίζεται με την κοινή
απαίτηση για υποστήριξη προς τις φάσεις της εφαρμογής ενός κοινού, διασυνοριακού δικτύου
ανταλλαγής πτυχίων με στόχο την εμπιστοσύνη στην εκπαίδευση, όπως τον έχει οραματιστεί η
European Blockchain Services Initiative.
H εφαρμογή σκοπεύει να εξερευνήσει με ποιο τρόπο η ΤΚΚ (συμπεριλαμβανομένης της
αλυσίδας συστοιχιών) μπορούν να αξιοποιηθούν στον τομέα της εκπαίδευσης προκειμένου να
διευκολύνουν την ύπαρξη αξιόπιστων διαπιστευτηρίων στον τομέα της εκπαίδευσης, που δεν
επιτρέπουν την παραποίησή τους, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν την απόδειξη κυριότητας
από φοιτητές και χρήση των ακαδημαϊκών αρχείων. Οι αρχές έκδοσης (π.χ. σχολεία, ιδρύματα
και πανεπιστήμια) αποτελούν τους μοναδικούς φορείς που διατηρούν αρχεία με τα
προσωπικά στοιχεία μαθητών και φοιτητών, όπως είναι τα απολυτήρια σχολείου, τα πτυχία
πανεπιστημίου, οι αναλυτικές βαθμολογίες, οι πιστοποιήσεις, κλπ. Αυτό συνεπάγεται ότι η
πρόσβαση στα ακαδημαϊκά προσόντα εξαρτάται από τρίτα μέρη που απαιτούν περίπλοκες,
χρονοβόρες ή ακόμη κι ακριβές διαδικασίες. Από την άλλη πλευρά, η γνησιότητα ή η
εγκυρότητα των ακαδημαϊκών πιστοποιητικών είναι συχνά υποχρεωτική για την αίτηση για μία
θέση εργασίας (στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα) ή για τη συνέχιση των ακαδημαϊκών
σπουδών σε ανώτερο επίπεδο, και με την αυξανόμενη ζήτηση, αυξάνεται και η ακαδημαϊκή
ανειλικρίνεια. Η προτεινόμενη ειδική εφαρμογή υποδεικνύει ότι οι τεχνολογίες ΤΚΚ μπορούν
να αποτελέσουν το μέσο στο οποίο να βασίζεται η ακαδημαϊκή απόδειξη παρέχοντας σε
δυνητικούς εργοδότες (ή στην κυβέρνηση) και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα τις απαιτούμενες
πληροφορίες για την πρόληψη της απάτης εκδίδοντας αυτό-επιβεβαιούμενα ακαδημαϊκά
προσόντα σε ένα αμετάβλητο καθολικό.
Διαδικασίες Προσδιορισμού Ταυτότητας και Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας Πελατών (Know your
Client)
Η εφαρμογή της αλυσίδας συστοιχιών για διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρα
δέουσας επιμέλειας πελατών (“Know Your Client” όπως είναι ευρύτερα γνωστές) καθιστά
δυνατή την αδιάκοπη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για
επεξεργασία συμμόρφωσης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο επιτρέποντας την ψηφιακή ένταξη
στο πελατολόγιο ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει τους πελάτες με την ψηφιακή τους ταυτότητα
και τη διαχείριση εγγράφων κατά τρόπο ασφαλή. Επί του παρόντος, η συγκέντρωση των
πληροφοριών των πελατών και όλων των σχετικών εγγράφων δεν τυγχάνει ηλεκτρονικής
επεξεργασίας. Το καθένα από τα ξεχωριστά μέρη πραγματοποιεί την εφαρμογή αυτή σε
κλειστό κύκλωμα και συνεπώς είναι διπλές οι σχετικές προσπάθειες. Με την εφαρμογή μίας
πλατφόρμας με αλυσίδα συστοιχιών, οι πελάτες θα είναι σε θέση να διαμοιράζουν τα
αναγκαία έγγραφα με ασφάλεια. Το καθεστώς μέσα στον χώρο της εφαρμογής ελέγχεται με
κεντρικό τρόπο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και με αυτό τον τρόπο απομακρύνει την ανάγκη
να γίνεται διπλή προσπάθεια για τον ίδιο πελάτη από διαφορετικά ιδρύματα ή τμήματα. Μόνο
οι καινούργιοι πελάτες (που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στην εφαρμογή) ή οι πρόσθετες
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απαιτήσεις εισέρχονται στη διαδικασία της εφαρμογής που θα πρέπει να λαμβάνει
πιστοποίηση και να εγγράφεται στην εθνική πλατφόρμα της εφαρμογής. Κάτι τέτοιο θα
επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των συναλλαγών και τη δημιουργία προφίλ κινδύνων
του πελάτη. Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα:
 Βελτιωμένη εμπειρία για τον πελάτη, εύκολος κι ελεγχόμενος διαμοιρασμός δεδομένων
με υψηλή ασφάλεια: όταν ένας πελάτης αρχίζει τη διαδικασία εγγραφής σε ένα ίδρυμα,
θα μπορεί να παρουσιάζει μία ψηφιακή ταυτότητα αντί για τα πρωτότυπα έγγραφα.
 Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου: μείωση των περιττών ενεργειών στη διαδικασία
επιβεβαίωσης των αιτημάτων εγγραφής, σε συνδυασμό με την καταγραφή, μπορεί να
μειώσει το κόστος.
 Αυτοματοποιημένη συμμόρφωση: η αυξημένη διαφάνεια παρέχει στους ρυθμιστικούς
μηχανισμούς την ικανότητα να επικυρώσουν εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε
δραστηριότητα επιβεβαίωσης «Γνωρίστε τους πελάτες σας» που είναι αποθηκευμένη
στο καθολικό.
Αποδείξεις ορθότητας της αρχής (Proof of Concepts)
Για κάθε μια δυνητική εφαρμογή, είναι αναγκαία η ανάπτυξη τρέχοντος πρωτοτύπου
προκειμένου να αποκρυσταλλωθούν οι πρόσθετες ανάγκες όσον αφορά στις απαραίτητες
εγκρίσεις (συμπεριλαμβανομένων των πόρων και του προϋπολογισμού) με στόχο την
υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος «Ελάχιστου Βιώσιμου Προϊόντος» (Minimum Viable
Product). Η απόδειξη ορθότητας της αρχής (Proof of Concept) περιλαμβάνει τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
 Ένα διήμερο εργαστήριο μορφοποίησης ιδεών για τον επιχειρηματικό κόσμο που να
καλύπτει τους επιχειρηματικούς σκοπούς του σεναρίου, τις ανάγκες και τις κανονιστικές
απαιτήσεις. Το εργαστήριο συνίσταται σε συζητήσεις σχετικά με την επιχειρηματική
διαδικασία που καθοδηγείται από επιχειρηματικά σενάρια για την τεχνολογία αλυσίδας
συστοιχιών και εξηγήσεις του τεχνολογικού μέρους του επιλεγμένου επιχειρηματικού
σεναρίου
 Ανάπτυξη πρωτοτύπου
 Κατάλογο συσσωρευμένων απαιτήσεων και υπολογισμών για το πιλοτικό πρόγραμμα
Ελάχιστου Βιώσιμου Προϊόντος
 Δημιουργία μίας ειδικής επιχειρηματικής εφαρμογής και χάρτη πορείας. Καθορισμός των
Εθνικών Υποδομών και Κόμβων.


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Ανάγκη για εταίρο που θα ενεργεί ως σύμβουλος ώστε να
βοηθάει στην ανάπτυξη καθεμίας από αυτές τις ειδικές εφαρμογές βάσει των
διαστάσεων που έχουν εντοπιστεί και αναλυθεί και να μεταφέρει αυτές τις
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καθοδηγητικές αρχές σε οργανωτικές και τεχνικές προδιαγραφές ώστε να καταστήσει
εφικτή η ανάπτυξη της ΤΚΚ στην Κύπρο στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με
δομημένο τρόπο.
Για κάθε εφαρμογή θα απαιτηθεί προϋπολογισμός, ο οποίος μπορεί να κατανεμηθεί ως μέρος
του υφισταμένου προϋπολογισμού για κυβερνητικές υπηρεσίες. Ως γενική καθοδήγηση για
κάθε απόδειξη ορθότητας της αρχής στην αλυσίδα συστοιχιών θα απαιτηθεί ένα Εργαστήρι
Δημιουργίας Πρωτοτύπου διάρκειας τριών εβδομάδων.
5.2.5

Οριζόντιες Δράσεις

Τυποποίηση στην ΤΚΚ και στην αλυσίδα συστοιχιών
Η ανάπτυξη διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων για την αλυσίδα συστοιχιών που αποτελεί νέο
τομέα τεχνολογικής δραστηριότητας, θα ωφελήσει σε σημαντικό βαθμό την οικονομία
συνολικά, παρέχοντας σημαντικά πλεονεκτήματα στον ιδιωτικό τομέα, στις κυβερνητικές
υπηρεσίες αλλά και στο τραπεζικό σύστημα.
Το πρότυπο ISO/TC 307, για την αλυσίδα συστοιχιών και ΤΚΚ ευρύτερα έχει δημιουργηθεί,
προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη για τυποποίηση σε αυτό τον τομέα,
παρέχοντας διεθνώς συμφωνημένους τρόπους λειτουργίας προκειμένου να βελτιωθεί η
ασφάλεια, η ιδιωτικότητα και να διευκολυνθεί η παγκόσμια χρήση της τεχνολογίας μέσα από
καλύτερη διαλειτουργικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, λόγω του αριθμού των
μικρομεσαίων εταιριών σε διάφορους τομείς που αναπτύσσουν ως προϊόντα τεχνολογίες
αλυσίδας συστοιχιών και κατανεμημένου καθολικού. Το πρότυπο ISO TC 307 προετοιμάζει τα
Διεθνή Πρότυπα χάρη σε αρκετές Ομάδες Εργασίες13 που έχουν δημιουργηθεί.
Η Ομάδα-Στόχος της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU-T) για την Εφαρμογή της
Τεχνολογίας Κατανεμημένου Καθολικού (FG DLT) έχει ιδρυθεί:


Για να αναγνωρίζει και να αναλύει εφαρμογές και υπηρεσίες που βασίζονται στις
τεχνολογίες ΤΚΚ·



Για να σχεδιάζει βέλτιστες πρακτικές και καθοδηγητικές γραμμές που στηρίζουν την
υλοποίηση αυτών των εφαρμογών και των υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα· και

13

ISO/TC 307/ Ομάδα Εργασία 4 – Κοινά πρότυπα ISO/TC 307 - ISO/IEC JTC 1/SC 27 WG: τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών και
κατανεμημένου καθολικού και τεχνικές ασφάλειας στην πληροφορική
ISO/TC 307/ Ομάδα Μελέτης 2 – Εφαρμογές
ISO/TC 307/ Ομάδα Μελέτης 7 – Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών και κατανεμημένου
καθολικού
ISO/TC 307/ Ομάδα Μελέτης 1 - Θεμέλια
ISO/TC 307/ Ομάδα Μελέτης 2 – Ασφάλεια, ιδιωτικότητα και ταυτότητα
ISO/TC 307/ Ομάδα Μελέτης 3 – Έξυπνα συμβόλαια και οι εφαρμογές τους
ISO/TC 307/ Ομάδα Μελέτης 5 – Διακυβέρνηση
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Για να προτείνει τον δρόμο προς τα εμπρός για σχετική εργασία τυποποίησης στις
Ομάδες Μελέτης ITU-T.

Οι στόχοι της Ομάδας Στόχου της Ευρωπαϊκής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CEN-CLC για την
Αλυσίδα Συστοιχιών και την ΤΚΚ είναι:
•

•

•

•

Να ετοιμαστεί μία σύνοψη σχετικά με τα κατάλληλα πρότυπα που είναι ήδη διαθέσιμα
ή ετοιμάζονται, προκειμένου να καλύπτουν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές ανάγκες σε
τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών και κατανεμημένου καθολικού·
Όπου δεν υπάρχουν κατάλληλα πρότυπα, να οριστούν οι καλύτεροι τρόποι για να
παρασχεθούν, κατά προτίμηση σε διεθνές, αλλά αν δεν είναι εφικτό, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και να γίνουν οι αντίστοιχες συστάσεις·
Να αναγνωριστούν και να ληφθούν δεόντως υπόψη οποιαδήποτε σχετικά συγκεκριμένα
ζητήματα σχετίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή πολιτική και/ή καινοτομία /
ερευνητικά προγράμματα που έχουν επίπτωση στο θέμα·
Να χαρτογραφηθούν αυτές οι ανάγκες μαζί με τις τρέχουσες εργασίες που εκτελούνται
από το ISO/TC 307 και να αναγνωριστούν οποιεσδήποτε ευρωπαϊκές ανάγκες
τυποποίησης που καλύπτονται επί του παρόντος σε διεθνές επίπεδο.

Η ανάπτυξη των προτύπων για τις τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών και κατανεμημένου
καθολικού μέσω των προτύπων ISO, ITU, CEN/CENELEC και ETSI θα βοηθήσει στην παρουσίαση
αυτής της καινούριας αναδυόμενης τεχνολογίας και στη χρησιμοποίησή της με μεγαλύτερη
διαφάνεια, βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στην αγορά.
Είναι σημαντικό φορείς από την Κύπρο να συμμετάσχουν στο έργο τυποποίησης των ISO, ITU,
CEN/CENELEC και ETSI. Στο εν λόγω πλαίσιο μπορούν να έχουν ρόλο στη δημιουργία των
διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων στις τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών και κατανεμημένου
καθολικού, όπως επίσης και στην υποστήριξη των οικονομικών και βιομηχανικών
συμφερόντων της Κύπρου στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Παγκόσμιας Τυποποίησης.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης σχεδιάζει να δημιουργήσει μία Εθνική Επιτροπή με
Τεχνικούς εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό Τομέα με στόχο:
α) να παρατηρεί και να αξιολογεί το έργο τυποποίησης της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής
Τυποποίησης για τις τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών και κατανεμημένου καθολικού
β) να συμμετέχει ενεργά στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Επιτροπές, έτσι ώστε να προωθούνται
τα εθνικά συμφέροντα, να διευρύνονται οι γνώσεις και να αποκτήσει εμπειρία στην
εφαρμογή των Προτύπων.
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Δημιουργία καταλόγου άλλων εφαρμογών
Οι τομείς στους οποίους έχει διαγνωστεί ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες σύμφωνα με τη
διεθνή πρακτική, για παράδειγμα, στον τομέα της ναυτιλίας, όπου ήδη χρησιμοποιούνται
εφαρμογές της ΤΚΚ στον ιδιωτικό τομέα, όπως επίσης στα τέλη χαρτοσήμου, όπου επέρχονται
αλλαγές στη νομοθεσία, μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για περαιτέρω εφαρμογή της ΤΚΚ.
Επιπρόσθετα, η διαχείριση ταυτότητας είναι μία εφαρμογή της τεχνολογίας ΤΚΚ που θα
μπορούσε να είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την Κύπρο. Επίσης, η ΤΚΚ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των κρίσιμης σημασίας αστικών
υποδομών ενάντια στις κυβερνοεπιθέσεις. Οι πιθανές εφαρμογές θα μελετηθούν από την
Υποεπιτροπή Τεχνολογικών Εφαρμογών (υπό την προεδρία του Επικεφαλής Επιστήμονα), θα
αξιολογηθούν και θα καταρτιστεί σχετικός κατάλογος.
Καθορισμός του πλαισίου και της διακυβέρνησης για συμμετοχή στις ειδικές εφαρμογές της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Blockchain
Στις συγκεκριμένες εφαρμογές όπου έχει ήδη καθοριστεί χρονικό πλαίσιο για παρακολούθηση
και εκτέλεση: Αξιολόγηση της ωριμότητας των προαναφερθεισών ειδικών εφαρμογών στο
πλαίσιο των εφαρμογών της ΤΚΚ στην Κύπρο και συνέχιση με τη δημιουργία των τοπικών
ομάδων για την περαιτέρω υλοποίηση των «αποδείξεων της ορθότητας της αρχής» (proof of
concept). Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ «Συνδέοντας την Ευρώπη»,
διατίθεται συνολικά ποσό 4 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο
προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί στις τέσσερις ειδικές εφαρμογές και θα εφαρμοστεί
προκειμένου να στηρίξει τον συντονισμό που απαιτείται για να επιτευχθεί συμφωνία στις
τεχνικές προδιαγραφές των τεσσάρων ειδικών εφαρμογών, όπως επίσης και στην κεντρική
εφαρμογή του και τον καθένα από τους εθνικούς κόμβους για την εγκατάσταση και την
πιλοτική περίοδο. Οποιεσδήποτε πρόσθετες εθνικές ανάγκες υποδομών ή τροποποιήσεις θα
πρέπει να υποστηριχθούν από τον εθνικό προϋπολογισμό.
Συνεργασία με τις χώρες του MED -7
Εξερεύνηση των πιθανοτήτων για συνεργασία σε πρόσθετες εφαρμογές και ενέργειες στα
πλαίσια της Δήλωσης MED 7. Αναγνώριση ειδικών εφαρμογών κοινού ενδιαφέροντος για τις
μεσογειακές χώρες (π.χ. μετανάστευση).

5.3 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΚΚ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
5.3.1

Υφιστάμενη κατάσταση

Σήμερα, υπάρχουν πρωτοβουλίες στην Κύπρο που επικεντρώνονται στην προώθηση της ΤΚΚ
στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως επίσης και αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις που
χρησιμοποιούν ή εξερευνούν τη χρήση της τεχνολογίας ΤΚΚ. Από την πλευρά της η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ίδρυσε τον Κόμβο Καινοτομίας τον Οκτώβριο του 2018. Στόχος του
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Κόμβου Καινοτομίας είναι να παρέχει ένα σημείο επαφής για εταιρείες που έχουν απορίες τις
οποίες επιθυμούν να εκφράσουν στις αρμόδιες αρχές σχετικά με χρηματοπιστωτικά και
τεχνικά ζητήματα και να τους παρέχουν μη δεσμευτική καθοδήγηση στην ομοιομορφία των
καινοτόμων
χρηματοπιστωτικών
προϊόντων,
χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών
ή
επιχειρηματικών μοντέλων με απαιτήσεις αδειοδότησης ή εγγραφής και κανονιστικές και
εποπτικές απαιτήσεις.14 Για αυτό τον σκοπό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιδιώκοντας να
προωθήσει μία πιο αποτελεσματική σχέση μεταξύ των εποπτευόμενων και μη εποπτευόμενων
φορέων που εργάζονται σε αυτό τον τομέα, δημιούργησε τον Κόμβο Καινοτομίας, ως μια
πλατφόρμα στην οποία οι καινοτόμοι φορείς θα έχουν διαρκή πρόσβαση στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, προκειμένου να κατανοούν και να υλοποιούν καλύτερα τις
κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτή η πρωτοβουλία αφορά επίσης τις επιχειρήσεις που ξεκινούν ή
εξερευνούν νέα καινοτόμα επενδυτικά προϊόντα και πλατφόρμες χρησιμοποιώντας την ΤΚΚ.
Προκειμένου να υποστηρίξει αυτές τις καινοτόμες επιχειρήσεις, μία εξειδικευμένη ομάδα
εμπειρογνωμόνων έχει δημιουργηθεί εντός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου που θα
στηρίζει τους συμμετέχοντες από τον χώρο της αγοράς, οι όποιοι εισάγουν καινοτόμα
χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ΤΚΚ, αν πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας για τον Κόμβο Καινοτομίας.15
5.3.2

Ευκαιρίες και Προκλήσεις

Η χρήση της ΤΚΚ στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχει αποτελέσει θέμα συζητήσεων τα
τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και
Αγορών (ΕΑΚΑΑ) μετά από σχετική αξιολόγηση αυτής της τεχνολογίας, έχει δηλώσει ότι η ΤΚΚ
θα μπορούσε να ωφελήσει με πολλούς τρόπους τις χρηματοπιστωτικές αγορές,
συμπεριλαμβανομένων των πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών ολοκλήρωσης των συναλλαγών,
της βελτιωμένης λειτουργίας αναφοράς και εποπτείας, της μεγαλύτερης ασφάλειας και
διαθεσιμότητας, του μειωμένου κινδύνου αντισυμβαλλομένων και της βελτιωμένης
διαχείρισης ασφαλειών.16
Η ∆ιεθνής Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO ) έχει αναγνωρίσει τα
οφέλη της ΤΚΚ που θα μπορούσαν να ισχύσουν στον τομέα των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών.17 Σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη μείωση του κόστους στους διακανονισμούς
μέσω της εξάλειψης της αναποτελεσματικότητας χάρη στη μικρότερη παρέμβαση του
ανθρώπινου παράγοντα και χαμηλότερες κανονιστικές κεφαλαιακές χρεώσεις λόγω της
μείωσης των κινδύνων διακανονισμού και εξωδικαστικής διευθέτησης, ενώ ταυτόχρονα
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθεί η διευθέτηση σε πραγματικό
χρόνο ή να καταστεί ταχύτερη η διευθέτηση. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η αξιοπιστία και η
14
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ιχνηλασιμότητα των αρχείων, όπως επίσης και η αύξηση της αποτελεσματικότητας, δεδομένου
ότι η ΤΚΚ μπορεί να αντικαταστήσει πολλαπλά κεντρικά καθολικά, ώστε να διευκολύνει τη ροή
των πληροφοριών και των δεδομένων.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν επίσης και σημαντικές προκλήσεις στην εφαρμογή της ΤΚΚ, από
τεχνολογικούς κινδύνους όπως είναι η διαλειτουργικότητα και η ανθεκτικότητα σε
κυβερνοεπιθέσεις, οι κίνδυνοι λειτουργίας και οι επιχειρηματικές και κανονιστικές
προκλήσεις. Για παράδειγμα, οι νομικές προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της ΤΚΚ
και των έξυπνων συμβολαίων στις αγορές κινητών αξιών μπορεί να θέτουν πολλά σημαντικά
νομικά ερωτήματα περιλαμβανομένης της εγκυρότητας των μαρκών ως σύμβολο
αντιπροσωπευτικό της κυριότητας, καθώς και τον νομικά αμετάκλητο χαρακτήρα των έξυπνων
συμβολαίων.18
Ανάλογα με τον τύπο της ΤΚΚ, οι τεχνολογικές προκλήσεις, όπως είναι η δυνατότητα αλλαγής
κλίμακας και λειτουργικά ζητήματα μπορεί να αποτελούν σε μικρότερο βαθμό πρόκληση. Για
παράδειγμα, στο πλαίσιο μίας αδειοδοτημένης ΤΚΚ, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που
εμπλέκονται θα πρέπει να υλοποιήσουν την τεχνολογία προκειμένου να ελέγχουν τη
διαδικασία.19
Η ΕΑΚΑΑ επίσης, αναλύει σημαντικές προκλήσεις για την ΤΚΚ στους τομείς της
διαλειτουργικότητας, της διακυβέρνησης, της ιδιωτικότητας και της δημιουργίας κινδύνων,
που θα πρέπει να επιλυθούν πριν από οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας χρήση της ΤΚΚ σε όλο
τον χρηματοπιστωτικό τομέα.20 Άλλοι σχετικοί κίνδυνοι αφορούν την τεχνολογία και την χρήση
της κρυπτογράφησης, τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων και παράνομων δραστηριοτήτων, ενώ
δεν θα πρέπει να υποτιμούνται οι λειτουργικοί κίνδυνοι στο περιβάλλον της ΤΚΚ. Η ΕΑΚΑΑ
επίσης, τονίζει την ανάγκη για δημιουργία κατάλληλων πλαισίων διακυβέρνησης σε σχέση με
την ευθύνη των αντίστοιχων μερών, με τους κανόνες για την έγκριση/απόρριψη εγκεκριμένων
συμμετεχόντων, με τους μηχανισμούς διόρθωσης, τον καθορισμό της ισχύουσας νομοθεσίας
σε περίπτωση διαφωνιών, κλπ.
Η δυναμική που έχει η εφαρμογή της ΤΚΚ στον τομέα των πληρωμών, των εκκαθαρίσεων και
των διευθετήσεων επίσης αποτέλεσε το επίκεντρο μίας έκθεσης της Επιτροπής Συστημάτων
Πληρωμών και Υποδομών των Αγορών της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, που
παρουσιάζει ένα αναλυτικό πλαίσιο για κεντρικές τράπεζες και άλλες αρχές, προκειμένου να
αναλύσει τη χρήση αυτής της τεχνολογίας για τις πληρωμές, τις εκκαθαρίσεις και τις
διευθετήσεις.21 Η έκθεση σημειώνει όχι μόνο τις ευκαιρίες, αλλά και τις προκλήσεις που
18
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σχετίζονται με τη χρήση της ΤΚΚ, όπως είναι η ανάγκη να υπάρχουν ασφαλή, προστατευμένα
και κλιμακούμενα συστήματα, όπως επίσης και το γεγονός ότι πρέπει να παραχθεί έργο
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διευθετήσεις της ΤΚΚ είναι ασφαλείς, οι κυβερνητικές
δομές ισχυρές, οι τεχνολογικές λύσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκάστοτε τομέα και
ότι έχουν τεθεί κατάλληλοι έλεγχοι των δεδομένων που πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.
Συνεπώς, αυτή η Στρατηγική έχει ως στόχο να ερευνήσει την εφαρμογή της ΤΚΚ στον κυπριακό
χρηματοπιστωτικό τομέα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το έργο που έχει επιτελεσθεί από άλλες
διεθνείς και ευρωπαϊκές οργανώσεις για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων της, λαμβάνοντας
ταυτόχρονα υπόψη το γεγονός ότι η τεχνολογία ακόμη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο
ανάπτυξης.
5.3.3

Στόχος

Η Στρατηγική για την προώθηση της ΤΚΚ στον χρηματοπιστωτικό τομέα εξυπηρετεί διάφορους
στόχους. Από τη μία πλευρά, οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, σε
συνεργασία με τους εποπτικούς φορείς θα αξιολογήσουν οποιεσδήποτε ανάγκες για την
ανάπτυξη αυτού του τομέα κατά τρόπο συντονισμένο. Για τον σκοπό αυτό, οποιαδήποτε
εμπόδια γίνουν αντιληπτά, θα επιλυθούν συλλογικά. Ταυτόχρονα, θα προωθηθεί η ανάπτυξη
και η επένδυση σε αυτό τον τομέα που έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει χρηματοπιστωτικές
διαδικασίες και να μειώσει το κόστος. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι εφικτό να καθοριστούν
εθνικές προτεραιότητες και να αναγνωριστούν οποιεσδήποτε ανάγκες για κυβερνητικές
μεταρρυθμίσεις, όπως επίσης και οποιοιδήποτε μελλοντικοί κίνδυνοι στη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα χωρίς να παρεμποδιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη και τα πιθανά οφέλη της ΤΚΚ.
Από την άλλη πλευρά, στόχος είναι να υποστηρίξει τους φορείς του ιδιωτικού τομέα στην
εφαρμογή συγκεκριμένων εφαρμογών, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η
βιωσιμότητά τους. Με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, ειδικά στο
χρηματοπιστωτικό τομέα, εντός του εύρους της Στρατηγικής, ο ιδιωτικός τομέας θα εμπλακεί
ενεργά. Εφόσον αυτές θα εφαρμοστούν εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων, θα
υπάρξουν απτά αποτελέσματα, τα οποία θα διευκολύνουν περαιτέρω την ανάπτυξη της ΤΚΚ
στην Κύπρο. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα επικεντρωθούν στη χρησιμοποίηση αδειοδοτημένων
τεχνολογιών ΤΚΚ για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και κατά συνέπεια των ωφελημάτων
μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και της βελτιστοποίηση υφισταμένων πρακτικών. Ο
όρος αδειοδοτημένες ΤΚΚ αναφέρεται σε ιδιωτικά συστήματα και που απαιτείται άδεια για
πρόσβαση το σύστημα. Οι διαχειριστές (συμπεριλαμβανομένων των κοινών καθολικών)
εγκρίνουν την είσοδο νέων συμμετεχόντων με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και καθορίζουν
κόμβους υπεύθυνους για τη διαδικασία επιβεβαίωσης.22
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5.3.4

Δράσεις

Βελτίωση του Κόμβου Καινοτομίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη θέσει σε λειτουργία έναν Κόμβο
Καινοτομίας στο εύρος του οποίου περιλαμβάνονται καινοτόμες επιχειρήσεις που μπορεί να
χρησιμοποιούν ΤΚΚ και οι κύριες προτεραιότητές τους είναι να στηρίζουν τέτοιους φορείς και
επίσης να συνεργάζονται με τους παρόχους αναδυόμενων χρηματοπιστωτικών τεχνολογιών. Ο
Κόμβος Καινοτομίας λειτουργεί μόλις μερικούς μήνες και ο στόχος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του, όπως
επίσης και κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των όρων εντολής του κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2019, ειδικότερα όσον αφορά τους οργανισμούς που επικεντρώνονται στη
χρήση της ΤΚΚ.
Δημιουργία κόμβου καινοτομίας εντός Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου θα ερευνήσει τις πιθανότητες για τη λειτουργία κόμβου
καινοτομίας σύμφωνα με ορισμένες από τις αρχές που παρουσιάστηκαν στην κοινή έκθεση
των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών23.
Διευκόλυνση των τραπεζικών διαδικασιών για τις εταιρίες ΤΚΚ
Έκδοση καθοδηγητικών οδηγιών για τον τραπεζικό τομέα προκειμένου να καταδειχθεί η
διαφορά μεταξύ των ειδών εταιριών σε αυτό τον χώρο: (i) αυτές που μεταβιβάζουν αξία μέσω
αλυσίδων συστοιχιών σε μπλοκ· (ii) αυτές που παρέχουν λογισμικό σε βιομηχανίες που
χρησιμοποιούν αλυσίδα συστοιχιών σε μπλοκ· (iii) αυτές που παρέχουν λογισμικό βασισμένο
σε αλυσίδες συστοιχιών σε μπλοκ, με στόχο να λυθούν επιχειρηματικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες.
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6 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
6.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Μετά από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Αύγουστο του 2018, συστάθηκαν
τρεις υπο-επιτροπές της AdHoc Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν μέλη της AdHoc Επιτροπής
καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες. Οι υποεπιτροπές ήταν: (α) νομοθετικού πλαισίου, (β)
εφαρμογών στον δημόσιο τομέα και (γ) εφαρμογών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι
αρμοδιότητες των υποεπιτροπών ήταν:


Η ταυτοποίηση ειδικών εφαρμογών για υπηρεσίες του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα
που θα μπορούσαν να ενισχυθούν με την ΤΚΚ. Οι πρώτες συναντήσεις των υποεπιτροπών τον Νοέμβριο αφιερώθηκαν σε μία αρχική συζήτηση μεταξύ των μελών της
αναφορικά με τις παραμέτρους για την αναγνώριση των ειδικών εφαρμογών, και
συζητήθηκαν περαιτέρω οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και οι απαιτήσεις των
προτεινόμενων εφαρμογών.



Η ανάπτυξη καθοδηγητικών οδηγιών και προδιαγραφών που θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη στη μελλοντική ανάπτυξη των Εθνικών Υποδομών για τις Υπηρεσίες ΤΚΚ, έτσι
ώστε να στηρίζεται η υλοποίηση των ειδικών εφαρμογών για το δημόσιο που
αναγνωρίστηκαν.



Εντοπισμός των κυριότερων παραμέτρων που θα πρέπει να περιληφθούν στο
προτεινόμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2018 διοργανώθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την
συμμετοχή 100 ατόμων, εκπροσώπων τόσο του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα από
την Κύπρο και το εξωτερικό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εθνικής στρατηγικής. Η
συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων για τις
προταθείσες ειδικές εφαρμογές και επίσης στις δυνατότητες και τις προκλήσεις που
συνεπάγεται η εφαρμογή της ΤΚΚ στον κυπριακό χρηματοπιστωτικό τομέα. Συζητήθηκαν
επίσης οι ρυθμίσεις τις οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο για την ΤΚΚ.
Για τον καταρτισμό της παρούσας Στρατηγικής λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των
συμμετεχόντων.
Η αποτελεσματική διακυβέρνηση είναι βασική για την επιτυχημένη εφαρμογή των νέων
τεχνολογιών. Το προτεινόμενο μοντέλο διακυβέρνησης αποτελείται από όργανα που
εμπλέκονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης.


Διακυβέρνηση Πολιτικής: Ad Hoc Επιτροπή Blockchain, που δημιουργήθηκε με την
προαναφερόμενη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπεύθυνη για την
36

προετοιμασία της Στρατηγικής και το νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης παρακολουθεί την
πρόοδο στην εφαρμογή της Στρατηγικής.


Τεχνολογική Διακυβέρνηση: Υπο-επιτροπή για τις τεχνολογικές εφαρμογές, στην οποία
προεδρεύει το Γραφείο του Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα και Καινοτομία.
Εποπτεύει την εφαρμογή των ειδικών εφαρμογών. Ομάδες εργασίας ανά εφαρμογή θα
συμφωνηθούν για την περαιτέρω διερεύνηση των ειδικών εφαρμογών.



Συμμετοχή Εμπλεκόμενων Φορέων: Δημιουργία Επιτροπής με την συμμετοχή φορέων
τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Οι φορείς που θα συμμετέχουν από
τον ιδιωτικό τομέα θα επιλεγούν μέσω πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Την Γραμματεία για υλοποίησή της Στρατηγικής προτείνεται να αναλάβει το Υπουργείο
Οικονομικών το οποίο θα στηρίζει και θα συντονίζει δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για
να διασφαλιστεί η επαρκής ανάπτυξη και λειτουργία κατά τη διάρκεια των αναπτυξιακών και
λειτουργικών φάσεων. Με το προτεινόμενο μοντέλο διακυβέρνησης αποφεύγεται η σύσταση
νέων δομών, εξαντλώντας πλήρως τις δυνατότητες των υφισταμένων δομών αναγνωρίζοντας
ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών και κατανεμημένου
καθολικού είναι πιθανό να μην είναι πάντα εφικτό να εντάσσονται μέσα στους όρους εντολής
των υφισταμένων τμημάτων και υπηρεσιών.

6.2. ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 2019 – 2021:



Δημιουργία Γραμματείας/Συντονιστικού Γραφείου για υλοποίηση της Στρατηγικής–
Ιούνιος 2019
Ειδικές εφαρμογές κατά προτεραιότητα με Αποδείξεις Ορθότητας των Αρχών (Proof of
Concept) Μάϊος – Ιούλιος 2019
o Φάση 1: Περιβάλλον εργαστηρίου
o Φάση 2: Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊόν
o Φάση 3: Πιλοτικό πρόγραμμα πιλοτικής

Στην περίπτωση διασυνοριακών ειδικών εφαρμογών που επίσης στηρίζονται από την ΕΕ, η
εφαρμογή θα ακολουθήσει τον προγραμματισμό και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Υποδομής
Υπηρεσιών Blockchain, όπως επίσης και τις επερχόμενες προσκλήσεις στο πλαίσιο του
προγράμματος Horizon που θα περιλαμβάνουν τεχνολογίες ΤΚΚ.




Καθορισμός προδιαγραφών των Εθνικών Υποδομών – Ιούλιος 2019
Θα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές για τους εθνικούς Κόμβους που θα σχετίζονται με
τις υπηρεσίες διασυνοριακής διακυβέρνησης, όπως επίσης και με τις εθνικές
υπηρεσίες.
Ανάπτυξη εργαστηρίων για έλεγχο και καθοδήγηση των ειδικών υποδομών – Ιούλιος –
Σεπτέμβριος 2019
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Πρώτη υλοποίηση των συστατικών της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Τεχνολογίας
Βlockchain μέσα από το πρόγραμμα Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019
Εντοπισμός και ετοιμασία των προτάσεων που θα υποβληθούν στις δράσεις για το
πρόγραμμα Horizon 2020 ώστε να καθοδηγηθούν πιο εξελιγμένες ειδικές εφαρμογές
και να αναπτυχθούν νέα συστατικά υποδομών.
Μελλοντική και μεγαλύτερης κλίμακας υλοποίηση των υπηρεσιών που βασίζονται στην
Ευρωπαϊκή Συνεργασία Τεχνολογίας Blockchain και σχεδιάζεται να υποστηριχθούν
μέσω του προτεινόμενου προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη μετά το 2021.

______________________________________________________________________________

7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΑΥΞΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΚΚ
7.1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Εξαιρετικά σημαντικό για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της ΤΚΚ για την οικονομία και την
κοινωνία είναι να γίνει αποδεκτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η υιοθέτηση της
τεχνολογίας. Είναι αναγκαίο να καταστεί εμφανής ο τρόπος με τον οποίο αυτή η τεχνολογία
μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση στην αλληλεπίδρασή της με τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες. Η κυβέρνηση θα χρειαστεί να διασφαλίσει ότι υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο
ευαισθητοποίησης, στήριξης και ενσωμάτωσης με τη συνολική ψηφιακή ατζέντα για τη χώρα.
Οι κύριοι πυλώνες για την επικοινωνιακή πολιτική της ΤΚΚ είναι οι ακόλουθοι:
7.1.1 Ευαισθητοποίηση
 Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού με πληροφορίες που να διατυπώνει με συνοπτικό τρόπο
την Στρατηγική και να διασφαλίζει ότι παρουσιάζει σε όλα τα επίσημα κανάλια
επικοινωνίας τους βασικούς φορείς. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να υπάρχει μία
συνεχής ροή πληροφοριών και προσθηκών. Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να υλοποιηθεί
με τη βοήθεια ενός επικοινωνιακού συμβούλου.
 Παρουσίαση της Στρατηγικής σε βασικά επιχειρηματικά φόρουμ και οργανώσεις που
σχετίζονται με τον τομέα για τις ταυτοποιημένες ειδικές εφαρμογές. Οι εμπλεκόμενοι
φορείς θα συμμετέχουν σε συνέδρια του χώρου και σε εκδηλώσεις και προωθούν τον
ανοιχτό διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα.
 Εξέταση της πιθανότητας να φιλοξενηθεί μία ευρωπαϊκή εκδήλωση, π.χ. ένα Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο για την τεχνολογία Blockchain.
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7.1.2 Διοργάνωση Διαγωνισμών
Ανάπτυξη 2-3 μαραθωνίων «χακαρίσματος» (Hackathon) για νεοφυείς επιχειρήσεις που θα
προσπαθούν να αναγνωρίσουν και να προωθήσουν σενάρια ΤΚΚ στην καινοτομία και σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες, π.χ. ένας διαγωνισμός με νέες επιχειρήσεις ή
Σαββατοκύριακα επιχειρηματικότητας για τη μεταμόρφωση επιχειρηματικών μοντέλων,
ψηφιοποίηση των διαδικασιών και ακεραιότητας δεδομένων. Ο στόχος είναι να
χρησιμοποιηθεί η ΤΚΚ για να επιλύσει κοινωνικές προκλήσεις φέρνοντας στο προσκήνιο
καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, διευκολύνοντας και στηρίζοντας σενάρια για την ενίσχυση
της ανάπτυξης και τη διόρθωση των ανεπαρκειών. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί η
πλατφόρμα για συνεργασία φορέων από τον επιχειρηματικό κόσμο και την Τεχνολογία
Πληροφορικής προκειμένου να εργαστούν στις προκλήσεις, να μάθουν περισσότερα για την
ΤΚΚ, να δούν στην πράξη πώς μπορεί να λειτουργήσει το επιχειρηματικό μοντέλο και να
υπάρξει περαιτέρω εμβάθυνση ως προς την ετοιμότητα και τις ανάγκες της αγοράς.
7.1.3 Ετοιμότητα
 Εισαγωγή σεμιναρίων ΤΚΚ στα τμήματα Πληροφορικής με ειδικές εφαρμογές για
φορείς και ενσωμάτωσή τους στην πρωτοβουλία Ψηφιακή Κύπρος
 Συνδιοργάνωση με κορυφαίες εκπαιδευτικές οργανώσεις ενός «σχολείου ΤΚΚ» που
θα αποτελεί σύντομο πρόγραμμα για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό
μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα
υφιστάμενων συνεργασιών ή
επαγγελματικών οργανώσεων. Το σεμινάριο θα είναι διαθέσιμο για όλους όσοι
ενδιαφέρονται από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την εισαγωγή στα
πλαίσια αλυσίδας συστοιχιών και ΤΚΚ (Bitcoin, Ethereum, Corda, Hyperledger Fabric),
την ανάλυση επιχειρηματικών εφαρμογών της αλυσίδας συστοιχιών (ιστορίες
επιτυχίας) όπως επίσης και του νομικού και του κανονιστικού πλαισίου. Η
παρουσίαση θα γίνει από κορυφαία ανά το παγκόσμιο ακαδημαϊκά ιδρύματα και θα
στηρίζεται επίσης από και τοπικούς εμπειρογνώμονες – τέσσερις ημέρες στο
δεύτερο μισό του 2019.
7.1.4 Συνεργασία
 Ευρωπαϊκή Συνεργασία Τεχνολογίας Blockchain: κινητοποίηση της ευρωπαϊκής
εταιρικής σχέσης blockchain προκειμένου να προωθηθούν πρόσθετες ειδικές
εφαρμογές και να καλλιεργηθούν διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.
 Διεθνής Ένωση Αξιόπιστων Εφαρμογών Blockchain (IABTA): ενθάρρυνση των
κυπριακών επιχειρήσεων να γίνουν μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αξιόπιστων
Εφαρμογών Blockchain. Πρόκειται για μία ένωση που συστάθηκε σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία, προωθεί τη διακυβέρνηση που βασίζεται στη διαφάνεια και
την ενσωμάτωση των υποδομών αλυσίδας συστοιχιών, τη συμμόρφωση προς το
ευρωπαϊκό κεκτημένο και αναπτύσσει προδιαγραφές για διάφορες ειδικές εφαρμογές
(χρηματοπιστωτικός τομέας, επιμελητεία, αεροναυπηγική, καταναλωτικά αγαθά,
κλπ.). Αυτή η Διεθνής Ένωση θα είναι ένας από τους κύριους εταίρους στο διάλογο με
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις εθνικές κυβερνήσεις, τους ρυθμιστικούς
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οργανισμούς και φυσικά την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση blockchain, στα πλαίσια της
συνεργασίας για τη σύσταση των Ευρωπαϊκών Υποδομών για Υπηρεσίες Blockchain.
Τεχνολογικοί πάροχοι: ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων που μπορεί να μην είναι
αποκλειστικές ή να είναι δεσμευτικές με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας
μεταξύ των φορέων προκειμένου να συζητήσουν και να μοιραστούν τις βέλτιστες
πρακτικές, όπως επίσης και τις καθοδηγητικές αρχές που σχετίζονται με την
υιοθέτηση της ΤΚΚ. Επιπρόσθετα, αυτές οι εταιρικές σχέσεις μπορεί επίσης να
διευκολύνουν τον συντονισμό με εθνικούς και διεθνείς ρυθμιστικούς οργανισμούς και
με όργανα συνεργασίας και σχετικές ενώσεις σε παγκόσμια βάση.
Εξερεύνηση της πιθανότητας υπογραφής Μνημονίων Συναντίληψης με πλατφόρμες
και εταιρικές σχέσεις (π.χ. R3).
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