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Λευκωσία 24.3.2017 

 
 
Προς: Όλα τα Μέλη 
Από: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου  
 
Κυρίες,  Κύριοι, 
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών μας έχει αποστείλει τις πιο κάτω πληροφορήσεις οι οποίες παρατίθενται αυτούσιες 
για ενημέρωση.  
 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/494 της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2017 / Επιβολή 
συγκεκριμένων περιοριστικά μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται 
με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα  
 
Πληροφορείστε ότι στις 22/3/17, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τίθεται σε ισχύ στις 
23.2.2017, η εξής νομική πράξη: 
 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/494 της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2017 για την 262η τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά 
ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα. 
 
Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/494 βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας 
της ΕΕ:  
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0494&from=EN 
 
Δια της εν λόγω νομικής πράξης, ενσωματώνεται και στην έννομη τάξη της ΕΕ ανάλογη πρόσφατη απόφαση 
της Επιτροπής Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ημερ. 16.3.2017, διά της οποίας, αφαιρέθηκε 
ένα πρόσωπο (Fahd Muhammad Abd, Al Aziz Al-Khashiban) από τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και 
οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, του σχετικού καταλόγου κυρώσεων 
(the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List). 
 

Περιοριστικά Μέτρα ΕΕ λόγω της κατάστασης στη Λιβύη/Εκτελεστική Απόφαση  (ΚΕΠΠΑ) 2017/497 
/ Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/489 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2017 
 
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 21 Μαρτίου 2017, τις εξής νομικές πράξεις, που έχουν 
ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης στη Λιβύη. 
 
(α) Εκτελεστική Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/497 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2017 για την εφαρμογή 

της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη.  
 
(β) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/489 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2017 για την εφαρμογή του 

άρθρου 21 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) 2016/44 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της 
κατάστασης στη Λιβύη.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0494&from=EN
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Εν λόγω νομικές πράξεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 22 Μαρτίου 2017 και τίθενται 
σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2017.  Δύναται να ανευρεθούν ηλεκτρονικά στους κάτωθι συνδέσμους: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0497&from=EN 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0489&from=EN 
 
Δια των εν λόγω νομικών πράξεων, ενσωματώνονται και στην έννομη τάξη της ΕΕ ανάλογες αποφάσεις ημ. 
11.11.2016 και 6.1.2017, της Επιτροπής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συστάθηκε στη βάση του 
Ψηφίσματος 1970 (2011) για τη Λιβύη, δια των οποίων επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία αριθμού προσώπων 
και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα. 
 
Υπενθυμίζεται ότι το υπό αναφορά καθεστώς κυρώσεων αφορά σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, 
ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, και άλλα μέτρα που αφορούν στην παρεμπόδιση της παράνομης εξαγωγής αργού 
πετρελαίου από τη Λιβύη. 
 

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Συρίας  
  
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 20 Μαρτίου 2017 τις εξής νομικές πράξεις που έχουν 
ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Συρίας. 
 
(α) Εκτελεστική Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/485  του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2017 για την εφαρμογή   

της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας. 
 
(β) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 201/480 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2017 για την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία. 
 
Οι εν λόγω νομικές πράξεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 21 Μαρτίου 2017, και έχουν 
άμεση ισχύ.  Οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι που παραπέμπουν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ όπου και έχουν 
δημοσιευτεί είναι: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0485&from=EN 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0480&from=EN 
 
Δια των προαναφερόμενων νομικών πράξεων της ΕΕ, έχουν προστεθεί τέσσερα πρόσωπα (Ανώτατοι 
Αξιωματικοί της Συριακής Πολεμικής Αεροπορίας) στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται 
σε περιοριστικά μέτρα. 
 
Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω καθεστώς κυρώσεων αφορά, μεταξύ άλλων, στην επιβολή ταξιδιωτικών 
περιορισμών και στη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0497&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0489&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0485&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0480&from=EN
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Περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης 
στην Αίγυπτο 
 
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε την 21η Μαρτίου 2017, τις κάτωθι νομικές πράξεις, που 
έχουν ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων 
λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο.  

 
(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/496 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση της     

απόφασης 2011/172/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και 
φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο. 

 
(β) Εκτελεστική Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/498 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2017 για την εφαρμογή 

της απόφασης 2011/172/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και 
φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο. 

 
(γ) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/490 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2017 για την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 270/2011 του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, 
οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο. 

 
(δ) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/491 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2017 για την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 270/2011 του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, 
οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο. 

 
Εν λόγω νομικές πράξεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 22 Μαρτίου 2017 και τίθενται 
σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2017.  Δύνανται να ανευρεθούν ηλεκτρονικά και στους κάτωθι συνδέσμους: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0496&from=EN 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0498&from=EN 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0490&from=EN 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0491&from=EN 
 
Δια της εν λόγω νομικών πράξεων, τα περιοριστικά μέτρα παρατείνονται μέχρι τις 22 Μαρτίου 2018.  
Σημειώνεται ότι από το σχετικό κατάλογο των ατόμων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, έχουν 
διαγραφεί τα ονόματα τεσσάρων προσώπων (σημ. πρόκειται για τους υπ’αρ 13 – Rachid Mohamed Rachid 
Hussein, 14 – Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy, 16-Jaylane Shawkat Hosni Galan Eldin και 17 Amir 
Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana).  Έχει επίσης τροποποιηθεί το σκεπτικό (statement of reasons) για 
έξι καταχωρήσεις, ενώ έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία ταυτοποίησης ενός καταχωρημένου προσώπου. 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0496&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0498&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0490&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0491&from=EN
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Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω καθεστώς κυρώσεων αφορά στην επιβολή περιοριστικών μέτρων σχετικών με τη 
δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων προσώπων, οντοτήτων και φορέων, που έχουν αναγνωριστεί ως 
υπεύθυνα για παράνομη ιδιοποίηση αιγυπτιακών κρατικών κεφαλαίων, καθώς και φυσικών ή νομικών 
προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται με αυτά.  
 
 
 
Με εκτίμηση 

 
Χρίστος Πετσίδης 
Διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου ΚΕΒΕ 
 
 


