
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                         Ν. 59(Ι)/2021 
Αρ. 4830,  20.4.2021                             

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 59(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ  ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2020 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

141(I) του 2002 
65(Ι) του 2003 
76(Ι) του 2003 
62(Ι) του 2004 
13(Ι) του 2006 

123(Ι) του 2007 
92(Ι) του 2009 
81(Ι) του 2010 
44(Ι) του 2011 
36(Ι) του 2013 

174(Ι) του 2013 
15(Ι) του 2015 
16(Ι) του 2015 
44(Ι) του 2015 

166(Ι) του 2015 
168(Ι) του 2017 

9(Ι) του 2019 
65(Ι) του 2019 
86(Ι) του 2020 

113(Ι) του 2020 
145(I) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως (Αρ. 3) του 
2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμοι του 2002 έως 2021.  

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

    

   
 
 

«“ηλεκτρονική ταυτοποίηση” σημαίνει τη διαδικασία χρήσης δεδο-
μένων ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική μορφή, που αντι-
προσωπεύουν, κατά τρόπο μοναδικό, ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή ένα φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί ένα νομικό 
πρόσωπο· 

    

   “ηλεκτρονική ταυτότητα” σημαίνει το μέσο ηλεκτρονικής ταυτο-
ποίησης που εκδίδεται, ανανεώνεται, αναστέλλεται, ανακαλείται ή 
επανενεργοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Τρίτου 
του Κεφαλαίου Τρίτου του παρόντος Νόμου και που επιτρέπει την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση υψηλού επιπέδου διασφάλισης (high 
assurance level) και τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπο-
γραφής και περιλαμβάνει ένα ζεύγος ηλεκτρονικών πιστο-
ποιητικών, ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται για ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση και ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται για 
ηλεκτρονική υπογραφή· 

    

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

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014” σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην 
εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ, 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

    

   “πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής  ταυτότητας” ή “πάροχος” έχει 



 
55(Ι) του 2018 

60(Ι) του 2021. 

την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του 
περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, 
σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες 
Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική 
Αγορά, Νόμου·»· και 

    

 (β) µε την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

    

      «(5) Για τους σκοπούς του Μέρους Τρίτου του Κεφαλαίου Τρίτου- 

   

  (α) ο όρος “γραπτώς” σημαίνει με επιστολή, που αποστέλλεται με το 
ταχυδρομείο ή μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, 

    

    (β) οποιοιδήποτε άλλοι όροι αναφέρονται στον παρόντα Νόμο και δεν 
ορίζονται ειδικά σε αυτόν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014.». 

    

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
στο Κεφάλαιο 
Τρίτο του  
νέου Μέρους 
Τρίτου. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, στο Κεφάλαιο Τρίτο αυτού, αμέσως μετά 
το Μέρος Δεύτερο, του ακόλουθου νέου Μέρους: 

 

   

  «ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Ηλεκτρονικές ταυτότητες 

   

 Έκδοση  
και ανανέωση 
ηλεκτρονικής 
ταυτότητας. 

65Α.-(1) Κάθε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος 
άρθρου, δικαιούται, κατόπιν υποβολής αίτησης, να αποκτήσει ηλεκτρονική 
ταυτότητα. 

   

  (2) Η αίτηση για έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας υποβάλλεται, στον τύπο 
που αποφασίζεται από το Διευθυντή, από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο στους 
παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και με την καταβολή τέλους 
που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού. 

   

  (3) Η αίτηση για ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας υποβάλλεται, στον 
τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και δύναται, κατόπιν 
απόφασης του Διευθυντή, να υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς τη 
φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου προσώπου.  

   

  (4) Η έκδοση ή  ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας υπόκειται σε έλεγχο, 
ώστε να αποδεικνύεται η αυθεντικότητα της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου 
προσώπου και ότι αυτό- 

   

  (α) έχει την κυπριακή υπηκοότητα, 

    

  (β) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, 

    

  (γ) είναι κάτοχος εν ισχύι δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά χαρα-
κτηριστικά, και 

    

  (δ) δεν κατέχει άλλη ηλεκτρονική ταυτότητα σε ισχύ. 

   

  (5) Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έκδοση ή ανανέωση 
ηλεκτρονικής ταυτότητας, ο Διευθυντής δίδει εντολή στον πάροχο υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής ταυτότητας να εκδώσει ή ανανεώσει ηλεκτρονική ταυτότητα και 
τέτοια εντολή δύναται να παρέχεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με 
τη λήψη δε της εντολής, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας 
ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και εκδίδει ή ανανεώνει την 
ηλεκτρονική  ταυτότητα.  

   



  (6) Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την 
έκδοση ή ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας, ο Διευθυντής απορρίπτει την 
αίτηση, οι δε λόγοι, για τους οποίους απορρίπτεται η αίτηση, κοινοποιούνται 
γραπτώς στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο από τον πάροχο υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής ταυτότητας. 

   

   (7) Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες ισχύουν για τρία (3) έτη. 

   

 Υποχρέωση  
για ασφαλή  
φύλαξη της 
ηλεκτρονικής 
ταυτότητας. 

65Β.-(1) Κάθε πρόσωπο, στο οποίο εκδόθηκε ηλεκτρονική ταυτότητα, είναι 
υπεύθυνο τόσο για την ασφαλή φύλαξή της όσο και για την ασφαλή φύλαξη 
των κωδικών ταυτοποίησης. 

  (2) Σε περίπτωση που ηλεκτρονική ταυτότητα απωλεσθεί ή εκτεθεί σε 
κίνδυνο, ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας οφείλει να ενημερώσει τον 
πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας που έχει εκδώσει την 
ηλεκτρονική ταυτότητα και να ζητήσει την αναστολή ή την ανάκλησή της, κατά 
τον καθορισμένο τρόπο. 

   

  (3) Η υποχρέωση ενημέρωσης, που προβλέπεται στο εδάφιο (2), 
καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
65Ε. 

   

  (4) Πρόσωπο το οποίο δεν ενημερώνει τον πάροχο υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) είναι ένοχο 
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 
χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί. 

   

 Αναστολή  
της ισχύος 
ηλεκτρονικής 
ταυτότητας. 

65Γ.-(1) Η ισχύς ηλεκτρονικής ταυτότητας αναστέλλεται από τον πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας- 

   

  (α) όταν ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας ενημερώσει τον πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα έχει 
απωλεσθεί: 

    

   Νοείται ότι, σε περίπτωση απώλειας, εντός προθεσμίας που 
αποφασίζεται από τον Υπουργό με Διάταγμά του, ο κάτοχος της 
ηλεκτρονικής ταυτότητας δύναται να ενημερώσει τον πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας  για την ανεύρεσή της, ώστε η 
ηλεκτρονική ταυτότητα να επανενεργοποιηθεί από τον πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και, εάν η καθοριζόμενη προ-
θεσμία παρέλθει, χωρίς ενημέρωση του παρόχου υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής ταυτότητας από μέρους του κατόχου της ηλεκτρονικής 
ταυτότητας περί ανεύρεσής της, η ηλεκτρονική ταυτότητα ανακαλείται 
από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας, 

    

  (β) κατόπιν ενημέρωσης του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
ταυτότητας  από το Διευθυντή ότι υφίσταται εύλογη υπόνοια ότι 
οποιαδήποτε στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση 
ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι ή έχουν, μετά την έκδοση της 
ηλεκτρονικής ταυτότητας, καταστεί αναληθή, ανακριβή ή παρα-
πλανητικά: 

    

   Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος της ηλεκτρονικής 
ταυτότητας ενημερώνεται γραπτώς από τον πάροχο υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής ταυτότητας για τους λόγους της απόφασης για ανα-
στολή της ισχύος της ηλεκτρονικής ταυτότητας και ταυτόχρονα 
καλείται να προσκομίσει, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το 
Διευθυντή, αποδεικτικά στοιχεία περί της ορθότητας των στοιχείων 
που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας 
και, εάν η καθοριζόμενη προθεσμία παρέλθει, χωρίς ο κάτοχος της 
ηλεκτρονικής ταυτότητας να προσκομίσει ικανοποιητικά αποδεικτικά 
στοιχεία περί της ορθότητας των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν 
για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας, ο Διευθυντής δίδει εντολή 



στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας να ανακαλέσει την 
ηλεκτρονική ταυτότητα, 

    
 
 
 

  (γ) σε περίπτωση φυλάκισης του κατόχου της ηλεκτρονικής ταυτότητας 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, κατόπιν 
ενημέρωσης του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και 
του Διευθυντή από το Διευθυντή Φυλακών.  

    

  (2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διευθυντής 
μεριμνά για την τήρηση αρχείου αναφορικά με το χρόνο και το λόγο αναστολής 
της ηλεκτρονικής ταυτότητας, για το σκοπό δε αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής ταυτότητας υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή 
αναφορικά με το χρόνο και το λόγο αναστολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας. 

   

 Ανάκληση 
ηλεκτρονικής 
ταυτότητας. 

65Δ.-(1) Η ηλεκτρονική ταυτότητα ανακαλείται από τον πάροχο υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής ταυτότητας,  όταν- 

   

  (α) ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας ζητήσει από τον πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας  την ανάκλησή της, 

    

  (β) ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας ενημερώσει τον πάροχο 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα έχει 
απωλεσθεί ή  κλαπεί, 

    

  (γ) ο Διευθυντής ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
ταυτότητας ότι έχει καταχωρισθεί ο θάνατος του κατόχου της 
ηλεκτρονικής ταυτότητας, 

    

  (δ) εκδοθεί νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, κατόπιν αίτησης του ενδιαφε-
ρομένου για ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας, η οποία επίκειται να 
λήξει, 

    

  (ε) ο Διευθυντής ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
ταυτότητας ότι έχουν γίνει μεταβολές στα προσωπικά στοιχεία του 
κατόχου, που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα, όπως 
αυτά καθορίζονται στο Διάταγμα το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό 
δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του άρθρου 65Ζ, 

    

  (στ) όταν συντρέχουν οι λόγοι που καθορίζονται στις διατάξεις των 
παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 65Γ. 

    

  (2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), ο Διευθυντής μεριμνά για την 
τήρηση αρχείου αναφορικά με το χρόνο και το λόγο ανάκλησης της 
ηλεκτρονικής ταυτότητας, για το σκοπό δε αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής ταυτότητας υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή 
αναφορικά με το χρόνο και το λόγο ανάκλησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας. 

   

 Μέθοδοι  
αναφοράς και 
ενημέρωσης. 
 

65Ε. Ο Διευθυντής καθιστά εύκολα διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους τις 
πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του  εδαφίου (2) του άρθρου 65Β, την 
ενημέρωση του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας από τους 
κατόχους ηλεκτρονικής ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα-
γράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 65Γ και των παραγράφων (α) 
και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 65Δ, περιλαμβανομένων των σχετικών 
προθεσμιών και της ενημέρωσης του Διευθυντή από τον πάροχο υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 
65Γ και του εδαφίου (2) του άρθρου 65Δ.  

   

 Διοικητικό 
πρόστιμο. 

65ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής διαπιστώσει ότι πρόσωπο 
προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση του παρόντος Μέρους 
ή των δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικών εκδιδόμενων Κανονισμών ή 
Διαταγμάτων, δύναται να επιβάλλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο το  οποίο  
δεν  δύναται  να  υπερβαίνει  τις  δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε 
παράβαση ή μη συμμόρφωση που συντελείται ημερησίως, ανεξαρτήτως εάν 



συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης. 

   

   (2)  Ο Διευθυντής, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το 
επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του αυτή, ενημερώνοντάς το για 
τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να πράξει τούτο και παρέχοντας σε 
αυτό το δικαίωμα υποβολής γραπτών παραστάσεων, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης. 

   

   (3) Διοικητικό πρόστιμο το οποίο   επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του 
εδαφίου (1) κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο, με γραπτή και 
αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή, η οποία- 

   

  (α) καθορίζει την παράβαση, 

    

  (β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο- 

    

   (i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με 
προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 
του Συντάγματος, και 
 

   (ii) περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί 
προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 
146 του Συντάγματος, 

    

  (γ) καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω κοινοποίησή της. 

   

  (4) Σε περίπτωση άρνησης ή/και παράλειψης προσώπου, στο οποίο 
επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
να καταβάλει το πρόστιμο αυτό, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και 
εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. 

    

 Έκδοση 
Διαταγμάτων. 

65Ζ. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με το οποίο καθορίζονται τα 
ακόλουθα: 

   

  (α) O τρόπος και οι διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης, αναστολής, 
ανάκλησης και επανενεργοποίησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας, 

    

  (β) ο τύπος της αίτησης έκδοσης, ανανέωσης, αναστολής, ανάκλησης και 
επανενεργοποίησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας, καθώς και τα τέλη 
για την υποβολή της, 

    

  (γ) ο τρόπος, τα μέσα και οι τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης του 
παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας με το σύστημα αρχείου 
πληθυσμού, για την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου, 

    

  (δ) τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών 
πιστοποιητικών που περιλαμβάνει η ηλεκτρονική ταυτότητα.». 

    

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου 
άρθρου 90Α. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 90 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

 «Ποινικά  
  αδικήματα 
  αναφορικά 
  με την 
  ηλεκτρονική 
  ταυτότητα. 

      90Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο- 

   

  (α) δίδει οποιαδήποτε πληροφορία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 
και, σε γνώση του ή απερίσκεπτα, προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση η 
οποία είναι ψευδής ή ανακριβής σε ουσιώδη λεπτομέρεια, 



    

  (β) στερεί παράνομα την ηλεκτρονική ταυτότητα από οποιοδήποτε πρό-
σωπο, 

    
 
 

  (γ) προβαίνει παράνομα σε οποιαδήποτε καταχώριση, μεταβολή ή εξά-
λειψη από ηλεκτρονική ταυτότητα ή θεληματικά παραποιεί, αλλοιώνει ή 
καταστρέφει αυτή,  

    
 

  (δ) κατέχει παράνομα ή χρησιμοποιεί ηλεκτρονική ταυτότητα που ανήκει σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, 

    

  (ε) κατέχει ηλεκτρονική ταυτότητα που περιέχει οποιαδήποτε ψευδή 
καταχώριση, μεταβολή ή εξάλειψη, 

    

  (στ) αποκτά ή επιχειρεί να αποκτήσει νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, χωρίς 
προηγουμένως να αναφέρει την απώλεια ή αλλοίωση οποιασδήποτε 
ηλεκτρονικής ταυτότητας η οποία δυνατό να είχε εκδοθεί προηγουμένως 
σε αυτό ή κατέχει περισσότερες από μία ηλεκτρονικές ταυτότητες σε 
ισχύ, 

    

  (ζ) προβαίνει σε υπεύθυνη δήλωση της οποίας το περιεχόμενο ή μέρος του 
περιεχομένου δεν είναι αληθές, αναφορικά με την έκδοση, ανανέωση, 
αναστολή, ανάκληση ή επανενεργοποίηση ηλεκτρονικής ταυτότητας,  

    

  (η) διαπράττει οποιαδήποτε πράξη ή προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή 
παράσταση ή παράλειψη, με πρόθεση να εξαπατήσει αναφορικά με την 
έκδοση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή επανενεργοποίηση ηλεκ-
τρονικής ταυτότητας,  

    

  είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές μαζί. 

   

  (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “ηλεκτρονική 
ταυτότητα” σημαίνει και μέρος αυτής και περιλαμβάνει το όνομα χρήστη ή/και 
τους κωδικούς χρήστη.». 

    

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος  
Νόμου. 

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


