
Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού 

Συμβουλίου Ημερομηνίας 21/6/2022 
    

Συντονισμός για την εφαρμογή των κυρώσεων. 

Αρ. Απόφασης        (Αρ. Πρότασης 831/2022). 

   93.265 

 Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 73.606 και ημερ. 25.5.2012, 

το Συμβούλιο, για τους λόγους που αναφέρονται στην Πρόταση, 

αποφάσισε: 

 

α) Όπως, το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίσει να έχει την ευθύνη 

για τα ακόλουθα: 

 

 i) Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για επιβολή 

περιοριστικών μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ).  

 

 ii) Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για αποφάσεις που 

σχετίζονται με κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ και περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 iii)  Να ζητά κατά τη διαδικασία υιοθέτησης περιοριστικών 

μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως μέσω της 

Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απόψεις και εισηγήσεις των 

αρμόδιων Υπουργείων/Υπηρεσιών προκειμένου να 

διαμορφωθεί εθνική θέση.  

 

 iv)  Διαβιβάζει εκθέσεις σε Διεθνείς Οργανισμούς σχετικά με 

την εφαρμογή κυρώσεων από τις κυπριακές αρμόδιες 

αρχές, καθώς και τυχόν αιτήματα που δύναται να 

υποβληθούν προς τους εν λόγω Οργανισμούς.  

 

β)  Όπως, αναθέσει στο Υπουργείο Οικονομικών, εν αναμονή της 

δημιουργίας Κέντρου Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων, τον 

συντονισμό για την εφαρμογή των κυρώσεων και, ειδικότερα, 

όπως:  

…/.. 
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 i) Απευθύνεται σε κάθε Υπουργείο ή Τμήμα αυτού, ή κάθε 

ανεξάρτητη υπηρεσία, καθώς και στις εποπτικές αρχές που 

καθορίζονται στους περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους, οι οποίοι έχουν 

αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της εφαρμογής στη 

Δημοκρατία των κυρώσεων και των περιοριστικών μέτρων 

που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητάς τους, και:  

 

  (1) Να λαμβάνει ενημέρωση για τα μέτρα που 

λαμβάνονται, σύμφωνα με τον περί Εφαρμογής 

των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων 

του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των 

Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμο 

του 2016 (Ν. 58(Ι)/2016) για τη διασφάλιση της 

εφαρμογής στη Δημοκρατία των κυρώσεων και 

των περιοριστικών μέτρων που εμπίπτουν στους 

τομείς αρμοδιότητας τους. 

 
  

  (2) Να συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία ως προς τις 

δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στη 

Δημοκρατία. 

  

  (3) Να αποστέλλει οιαδήποτε στοιχεία που αφορούν 

παρεκκλίσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, για 

ενημέρωση των θεσμών της ΕΕ και των 

υπόλοιπων Κρατών Μελών ΕΕ μέσω του 

συστήματος C*.  

 

…/.. 
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  (4) Να ενημερώνει την κάθε αρμόδια Υπηρεσία/ 

Υπουργείο, αναλόγως της θεματικής, για την 

υποχρέωση υποβολής στοιχείων σε σχετικές 

ευρωπαϊκές πλατφόρμες βάσης δεδομένων (π.χ. 

α) την FSOR για δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία 

που αφορούν άτομα ή οντότητες που βρίσκονται 

υπό καθεστώς κυρώσεων β) την ESMA σε σχέση 

με ελλιμενισμό πλοίων). 

 

 ii) Αναθέτει όλα τα αιτήματα που λαμβάνει στη Συμβουλευτική 

Επιτροπή Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ) ή και Μονάδα 

Εφαρμογής Κυρώσεων (ΜΕΚ), ανάλογα με την περίπτωση, 

για εξέταση και έγκριση. 

 

 iii) Διαβιβάζει προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 

πληροφορίες για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών 

αδικημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση των 

κυρώσεων που λαμβάνονται από Αρχές της ΕΕ ή και 

τρίτων χωρών. 

  

 iv) Διαβιβάζει ερωτήματα που λαμβάνονται από αρχές του 

εξωτερικού που σχετίζονται με την εφαρμογή των 

κυρώσεων, προς τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, 

εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει 

θεσμοθετημένη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών - 

δικαστικής συνδρομής, ΜΟΚΑΣ Αστυνομία, για τα οποία, 

το κάθε Υπουργείο ή Τμήμα αυτού ή, η κάθε ανεξάρτητη 

υπηρεσία, καθώς και οι εποπτικές αρχές που καθορίζονται 

στους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες  

…/.. 
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  Νόμους, θα έχουν υποχρέωση να συλλέγουν άμεσα την εν 

λόγω πληροφόρηση και να τη διαβιβάζουν στο Υπουργείο 

Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών, ακολούθως, θα 

διαβιβάζει την εν λόγω πληροφόρηση στις αρμόδιες αρχές 

του εξωτερικού. 

  

 v) Συγκαλεί συσκέψεις με εκπροσώπους των αρμοδίων 

Υπουργείων ή Τμημάτων αυτών ή κάθε ανεξάρτητης 

υπηρεσίας και εποπτικών αρχών που καθορίζονται στους 

περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Νόμους, με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την 

επιβολή κυρώσεων και επίλυση θεμάτων όταν 

προκύπτουν.  

 

γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να ενημερώνει την 

Προεδρία της Δημοκρατίας για, τυχόν, προβλήματα που 

διαπιστώνει κατά την εφαρμογή των κυρώσεων, με σκοπό τη 

λήψη διορθωτικών μέτρων. 

 

δ)  Να ζητήσει από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως 

αναθέσει σε ακόμη δύο λειτουργούς, πέραν από τον εκπρόσωπό 

του στις επιτροπές ΣΕΟΚ και ΜΕΚ, τη νομική υποστήριξη του 

Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τα νομικά ζητήματα που 

αναφύονται κατά την εφαρμογή των κυρώσεων/περιοριστικών 

μέτρων.  

 

ε)   Να εξουσιοδοτήσει τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και 

Ψηφιακής Πολιτικής όπως παρέχει τεχνική βοήθεια σε όλα τα 

Υπουργεία ή Τμήματα αυτών, αναφορικά με λογισμικά 

συστήματα, για εντοπισμό ατόμων ή οντοτήτων υπό καθεστώς 

κυρώσεων στις βάσεις δεδομένων τους, με σκοπό την 

αποτελεσματική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. 
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

 
Στη Γνωστοποίηση με αρ. 1066, που δημοσιεύθηκε στο Μέρος Ι του Τέταρτου 
Παραρτήματος της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 4783 και ημερ. 2.9.2022, 
να γίνει η πιο κάτω διόρθωση: 
 
Στην αρχή της υποπαραγράφου δ) της πιο πάνω Απόφασης μετά τη λεξη «Να», να 
προστεθεί η φράση «εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να». 

 


