
            
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Αρ. Φακ: 04.02.004.001.003.012 

Τηλ.: 22 651264 

Τηλεομοιότυπο: 22 661881 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: dchristodoulou@mfa.gov.cy 

Συνημμένα: 3 σελίδες   

9 Μαρτίου 2018 

 

→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I) 

 

Θέμα: Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/349 της Επιτροπής της 8
ης

 Μαρτίου 2018 / Επιβολή 

συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις 

οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα   

 

1. Πληροφορείστε ότι στις 9 Μαρτίου 2018, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, με άμεση ισχύ, η 

εξής νομική πράξη: 

 

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/349 της Επιτροπής της 8
ης

 Μαρτίου 2018 για την 282
η
 

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.  

 

2. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/349 βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επίσημης 

Εφημερίδας της EE:  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0349&from=EN 

 

Αντίγραφο επισυνάπτεται για ευκολία αναφοράς.  

 

3. Διά της εν λόγω νομικής πράξης, ενσωματώνεται και στην έννομη τάξη της ΕΕ ανάλογη απόφαση της 

Επιτροπής Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ημερ. 6/3/2018, διά της οποίας, προστέθηκαν τρία 

πρόσωπα στο σχετικό κατάλογο κυρώσεων {the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List}.  

 

4. Υπενθυμίζεται ότι το υπό αναφορά καθεστώς κυρώσεων αφορά σε φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα που 

υπόκεινται σε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και εμπάργκο πώλησης όπλων, 

ένεκα της φερόμενης εμπλοκής τους με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα.  

 

5. Υπό το φως των ανωτέρω, παράκληση για τις δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους τομείς αρμοδιότητάς 

σας, και σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.   

   
Δήμητρα Χριστοδούλου 

Για Γενικό Διευθυντή 

 

mailto:dchristodoulou@mfa.gov.cy
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ Αποδεκτών  

 

- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας  

(Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου ΕΕ) 

 

- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

 

- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών  

(Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή Τμήματος 

Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών 

(Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Δ/ντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  

 

- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

(Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

(Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας Ενέργειας, 

Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών) 

 

- ΓΔ Υφυπουργείου Ναυτιλίας  

 

- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ) 

 

- Διοικητή ΚΥΠ 

 

- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου  

 

- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου   

 

- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434) 

 

- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314) 

 

- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: jim.maitland@pomaritime.com) 

 

Κοινοποίηση (για ενημέρωση):     

          

- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 

- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) 

- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου 

- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

- ΜΑΝΥ, ΜΑΕΕ, Προϊστάμενη Γ6  
  

mailto:jim.maitland@pomaritime.com


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/349 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 8ης Μαρτίου 2018 

για τη 282η 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 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων 
περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ 
Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά 
η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων βάσει του εν λόγω κανονισμού. 

(2)  Στις 6 Μαρτίου 2018 η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να προσθέσει 
τρεις καταχωρίσεις στον κατάλογο των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και 
οικονομικών πόρων. Κατά συνέπεια, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως. 

(3)  Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
προβλέπονται σε αυτόν, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2018. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής  

9.3.2018 L 67/28 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:  

1. Υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις: 

α)  «Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur [άλλως: α) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri· β) Saleem Al-Ifri· 
γ) Salim Mansur Mustafa· δ) Salim Mansur· ε) Hajji Salim Al-Shaklar]. Ημερομηνία γέννησης: α) 20.2.1962 β) 1959. 
Τόπος γέννησης: α) Βαγδάτη, Ιράκ· β) Tel Afar, επαρχία Nineveh, Ιράκ. Ιθαγένεια: ιρακινή. Αριθ. διαβατηρίου: ιρακινός 
αριθμός Α6489694, που εκδόθηκε στις 2.9.2013 (λήγει στις 31.8.2021). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 
α) ιρακινό εθνικό δελτίο ταυτότητας αριθ. 00813602, που εκδόθηκε στις 18.9.2011· β) πιστοποιητικό ιρακινής 
ιθαγένειας αριθ. 300397 του Ιράκ, που εκδόθηκε στις 25.6.2013. Διεύθυνση: α) 17 Tamoz, Μοσούλη, Ιράκ 
(προηγούμενη διεύθυνση)· β) Tel Afar – Al-Saad, Μοσούλη, Ιράκ (προηγούμενη διεύθυνση). Άλλες πληροφορίες: 
σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα μαλλιών: μαύρο· χρώμα οφθαλμών: μελί· ύψος: 170 cm· ομιλεί αραβικά. Ημερομηνία 
κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 6.3.2018.» 

β)  «Umar Mahmud Irhayyim Al-Kubaysi [άλλως: α) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi· β) Omar Mahmood Irhayyim 
Al-Fayyadh· γ) Umar Mahmud Rahim· δ) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi· ε) Umar Mahmud Al-Kubaysi 
Arhaym· στ) Umar Mahmud Arhaym· ζ) Omar Mahmood Irhayyim· η) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh 
Al-Kobaisi· θ) Umar al-Kubaysi]. Ημερομηνία γέννησης: α) 16.6.1967· β) 1.1.1967. Τόπος γέννησης: Al-Qaim, 
επαρχία Al-Anbar, Ιράκ. Ιθαγένεια: ιρακινή. Αριθ. διαβατηρίου: ιρακινός αριθμός Α4059346, που εκδόθηκε στις 
29.5.2013, στη Βαγδάτη, Ιράκ (λήγει στις 27.5.2021). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: α) ιρακινό εθνικό δελτίο 
ταυτότητας αριθ. 00405771, που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου 2013, στο Ιράκ· β) πιστοποιητικό ιρακινής ιθαγένειας 
αριθ. 540763 του Ιράκ, που εκδόθηκε στις 13.2.1984. Διεύθυνση: Al-Qaim, επαρχία Al-Anbar, Ιράκ. Άλλες 
πληροφορίες: σωματικά χαρακτηριστικά: φύλο: άρρεν, χρώμα μαλλιών: μαύρο· ύψος: 175 cm· ομιλεί αραβικά. 
Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 6.3.2018.»  

2. Υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις: 

«Al-Kawthar Money Exchange [άλλως: α) Al Kawthar Co.· β) Al Kawthar Company· γ) Al-Kawthar Hawala]. Διεύθυνση: 
Al-Qaim, επαρχία Al-Anbar, Ιράκ. Άλλες πληροφορίες: επιχειρήσεις μετατροπής συναλλάγματος που ανήκουν στον Umar 
Mahmud Irhayyim al-Kubaysi από τα μέσα του 2016. Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000 με αριθμό αδείας 202, η οποία 
εκδόθηκε στις 17.5.2000 και εν συνεχεία ανακλήθηκε. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ 
παράγραφος 2 στοιχείο θ): 6.3.2018.»  

9.3.2018 L 67/29 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



       
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Αρ. Φακ: 24.11.002.003, 03.13.245.001 

Τηλ.: 22 651264 

Τηλεομοιότυπο: 22 661881 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: dchristodoulou@mfa.gov.cy 
Συνημμένα: 5 σελίδες   

9 Μαρτίου 2018 

→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I) 

 

Θέμα: Ψήφισμα ΣΑ ΟΗΕ 2402 (2018) - Κυρώσεις κατά της Υεμένης 

 

1. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επισυνάπτεται αντίγραφο του υπ’ αρ. 2402 (2018) 

Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) ΟΗΕ, αναφορικά με τις κυρώσεις κατά της 

Υεμένης, το οποίο υιοθετήθηκε από το ΣΑ ΟΗΕ στις 26/2/2018.  Σημειώνεται ότι ηλεκτρονικό 

αντίγραφο του Ψηφίσματος δύναται να ανευρεθεί στον ιστότοπο:  

 

http://undocs.org/S/RES/2402(2018) 
 

2. Με το εν λόγω Ψήφισμα, το ΣΑ ΟΗΕ έχει, υπό το Κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη 

ΟΗΕ, αποφασίσει την ανανέωση των υφιστάμενων κυρώσεων κατά της Υεμένης, μέχρι τις 26 

Φεβρουαρίου 2019, ανανεώνοντας, παράλληλα, και τους όρους εντολής της σχετικής Ομάδας 

Εμπειρογνωμόνων (Panel of Experts), μέχρι τις 28 Μαρτίου 2019.  

 

3. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω καθεστώς κυρώσεων αφορά στην επιβολή εμπάργκο όπλων, 

ταξιδιωτικών περιορισμών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.    

 

4. Υπό το φως των ανωτέρω, παράκληση για ενημέρωσή σας και δέουσες ενέργειες καθόσον 

αφορά στους τομείς αρμοδιότητάς σας.  
 

 

 

  

Δήμητρα Χριστοδούλου 

Για Γενικό Διευθυντή  

mailto:dchristodoulou@mfa.gov.cy
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ Αποδεκτών  

- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας  

(Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου ΕΕ) 

 

- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

 

- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών  

(Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή 

Τμήματος Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών 

(Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Δ/ντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας  

 

- Αν. ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  

 

- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

(Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

(Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας 

Ενέργειας, Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

- ΓΔ Υπουργείου Υγείας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

 

- ΓΔ Υφυπουργείου Ναυτιλίας  

 

- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ) 

 

- Διοικητή ΚΥΠ 

 

- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου  

 

- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου   

 

- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434) 

  

- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314) 



 

- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: jim.maitland@pomaritime.com) 

 

Κοινοποίηση (για ενημέρωση):     

          

- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 

 

- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) 

 

- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου 

 

- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

 

- MAEE, Πρέσβη Κουβέιτ 

 

- Δ/ντή Δ 
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 United Nations  S/RES/2402 (2018) 

  

Security Council  
Distr.: General 

26 February 2018 

 

 

 

18-02985 (E)     

*1802985* 
 

 

  Resolution 2402 (2018) 
 

 

  Adopted by the Security Council at its 8190th meeting, on 

26 February 2018 
 

 

 The Security Council, 

 Recalling its resolutions 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 

2204 (2015), 2216 (2015), 2266 (2016), and 2342 (2017) and the statements of its 

President dated 15 February 2013 (S/PRST/2013/3), 29 August 2014 

(S/PRST/2014/18), 22 March 2015 (S/PRST/2015/8) and 25 April 2016 

(S/PRST/2016/5), and 15 June 2017 (S/PRST/2017/7) concerning Yemen,  

 Reaffirming its strong commitment to the unity, sovereignty, independence and 

territorial integrity of Yemen, 

 Expressing concern at the ongoing political, security, economic and 

humanitarian challenges in Yemen, including the ongoing violence, and threats 

arising from the illicit transfer, destabilizing accumulation and misuse of weapons,  

 Reiterating its call for all parties in Yemen to adhere to resolving their 

differences through dialogue and consultation, reject acts of violence to achieve 

political goals, and refrain from provocation,  

 Reaffirming the need for all parties to comply with their obligations under 

international law, including international humanitarian law and international human 

rights law as applicable, 

 Expressing its support for and commitment to the work of the Special Envoy 

for Yemen to the Secretary-General in support of the Yemeni transition process, 

 Expressing its grave concern that areas of Yemen are under the control of 

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) and about the negative impact of their 

presence, violent extremist ideology and actions on stability in Yemen and the 

region, including the devastating humanitarian impact on the civilian populations, 

expressing concern at the increasing presence and future potential growth of the 

Islamic State in Iraq and Levant (ISIL, also known as Da’esh) affiliates in Yemen 

and reaffirming its resolve to address all aspects of the threat posed by AQAP, ISIL 

(Da’esh), and all other associated individuals, groups, undertakings and entities, 

 Recalling the listing of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) and 

associated individuals on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List and 

stressing in this regard the need for robust implementation of the measures in 
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paragraph 2 of resolution 2253 (2015) as a significant tool in combating terrorist 

activity in Yemen, 

 Noting the critical importance of effective implementation of the sanctions 

regime imposed pursuant to resolution 2140 (2014) and resolution 2216 (2015), 

including the key role that Member States from the region can play in this regard, 

and encouraging efforts to further enhance cooperation, 

 Recalling the provisions of paragraph 14 of resolution 2216 (2015) imposing a 

targeted arms embargo, 

 Gravely distressed by the continued deterioration of the devastating 

humanitarian situation in Yemen, expressing serious concern at all instances of 

hindrances to the effective delivery of humanitarian assistance, including limitations 

on the delivery of vital goods to the civilian population of Yemen, 

 Emphasizing the necessity of discussion by the Committee established 

pursuant to paragraph 19 of resolution 2140 (2014) (“the Committee”), of the 

recommendations contained in the Panel of Experts reports, 

 Determining that the situation in Yemen continues to constitute a threat to 

international peace and security, 

 Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 

 1. Reaffirms the need for the full and timely implementation of the political 

transition following the comprehensive National Dialogue Conference, in line with 

the Gulf Cooperation Council Initiative and Implementation Mechanism, and in 

accordance with resolutions 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 

2204 (2015) 2216 (2015), and 2266 (2016) and with regard to the expectations of 

the Yemeni people; 

 2. Decides to renew until 26 February 2019 the measures imposed by 

paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014), reaffirms the provisions of 

paragraphs 12, 13, 14 and 16 of resolution 2140 (2015), and further reaffirms the 

provisions of paragraphs 14 to 17 of resolution 2216 (2015);  

 

  Designation Criteria 
 

 3. Reaffirms that the provisions of paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 

(2014) and paragraph 14 of resolution 2216 (2015) shall apply to individuals or 

entities designated by the Committee, or listed in the annex to resolution 2216 

(2015) as engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security 

or stability of Yemen; 

 4. Reaffirms the designation criteria set out in paragraph 17 of resolution 

2140 (2014) and paragraph 19 of resolution 2216 (2015); 

 

  Reporting 
 

 5. Decides to extend until 28 March 2019 the mandate of the Panel of 

Experts as set out in paragraph 21 of resolution 2140 (2014), and paragraph 21 of 

resolution 2216 (2015), expresses its intention to review the mandate and take 

appropriate action regarding the further extension no later than 28 February 2019, 

and requests the Secretary-General to take the necessary administrative measures as 

expeditiously as possible to re-establish the Panel of Experts, in consultation with 

the Committee until 28 March 2019 drawing, as appropriate, on the expertise of the 

members of the Panel established pursuant to resolution 2140 (2014); 
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 6. Requests the Panel of Experts to provide a midterm update to the 

Committee no later than 28 July 2018, and a final report no later than 28 January 

2019 to the Security Council, after discussion with the Committee; 

 7. Directs the Panel to cooperate with other relevant expert groups 

established by the Security Council to support the work of its Sanctions 

Committees, in particular the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team 

established by resolution 1526 (2004) and extended by resolution 2253 (2015); 

 8. Urges all parties and all Member States, as well as international, regional 

and subregional organizations to ensure cooperation with the Panel of Experts and 

further urges all Member States involved to ensure the safety of the members of the 

Panel of Experts and unhindered access, in particular to persons, documents and 

sites, in order for the Panel of Experts to execute its mandate;  

 9. Emphasizes the importance of holding consultations with concerned 

Member States, as may be necessary, in order to ensure full implementation of the 

measures set forth in this resolution; 

 10. Calls upon all Member States which have not already done so to report to 

the Committee as soon as possible on the steps they have taken with a view to 

implementing effectively the measures imposed by paragraphs 11 and 15 of 

resolution 2140 (2014) and paragraph 14 of resolution 2216 (2015) and recalls in 

this regard that Member States undertaking cargo inspections pursuant to paragraph 

15 of resolution 2216 (2015) are required to submit written reports to the Committee 

as set out in paragraph 17 of resolution 2216 (2015); 

 11. Recalls the Informal Working Group on General issues of Sanctions 

report (S/2006/997) on best practices and methods, including paragraphs 21, 22 and 

23 that discuss possible steps for clarifying methodological standards for monitoring 

mechanisms; 

 12. Reaffirms its intention to keep the situation in Yemen under continuous 

review and its readiness to review the appropriateness of the measures contained in 

this resolution, including the strengthening, modification, suspension or lifting of 

the measures, as may be needed at any time in light of developments; 

 13. Decides to remain actively seized of the matter. 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Αρ. Φακ: 04.02.004.001.003.008 

Τηλ.: 22 651264 

Τηλεομοιότυπο: 22 661881 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: dchristodoulou@mfa.gov.cy 

Συνημμένα: 2 σελίδες    

13 Μαρτίου 2018 

 

→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I) 

 

Θέμα: Περιοριστικά μέτρα ΕΕ όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την 

εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας / Απόφαση 

(ΚΕΠΠΑ) 2018/392 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/388 του Συμβουλίου  

 

1. Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 12 Μαρτίου 2018 τις εξής νομικές 

πράξεις, που έχουν ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων σχετικά με δράσεις που 

υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της 

Ουκρανίας:  

 

(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/392 του Συμβουλίου της 12
ης

 Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση 

της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που 

υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της 

Ουκρανίας.  

 

(β) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/388 του Συμβουλίου της 12
ης

 Μαρτίου 2018 για την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που 

υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της 

Ουκρανίας.  

 

2. Εν λόγω νομικές πράξεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 13 Μαρτίου 

2018 και τίθενται σε ισχύ στις 14 Μαρτίου 2018. Δύναται να ανευρεθούν ηλεκτρονικά στους 

κάτωθι συνδέσμους (σημ. δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά, λόγω όγκου): 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0392&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0388&from=EN 
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3. Διά των προαναφερθέντων νομικών πράξεων της ΕΕ, τα περιοριστικά μέτρα παρατείνονται 

μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2018. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω καθεστώς κυρώσεων αφορά 

στην επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών, δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. 

 

4. Σημειώνεται ότι από το σχετικό κατάλογο των ατόμων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, 

έχουν τροποποιηθεί οι καταχωρήσεις για αριθμό προσώπων και οντοτήτων που περιέχονται στα 

Παραρτήματα της Απόφασης και του Κανονισμού. 

 

5. Παράκληση για τις δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους τομείς αρμοδιότητάς σας, και 

σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.   

 

 

 

 

Δήμητρα Χριστοδούλου 

Για Γενικό Διευθυντή 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ Αποδεκτών  

- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας  

(Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου ΕΕ) 

 

- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

 

- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών  

(Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή 

Τμήματος Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών 

(Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Δ/ντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  

 

- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

(Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

(Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας 

Ενέργειας, Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

- ΓΔ Υπουργείου Υγείας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

 

- ΓΔ Υφυπουργείου Ναυτιλίας (Αρ. Φαξ: 25 848200) 

 

- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ) 

 

- Διοικητή ΚΥΠ 

 

- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου  

 

- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου   

 

- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434) 

  

- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314) 



 

- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: jim.maitland@pomaritime.com) 

 

Κοινοποίηση (για ενημέρωση):     

          

- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 

 

- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) 

 

- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου 

 

- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

 

- Πρέσβη Μόσχα, Πρέσβη Κίεβο 

 

- Πολιτική Διευθύντρια, Διευθυντή ΣΤ’, Προϊστάμενο Γ2 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Αρ. Φακ: 04.02.004.001.003.001 

Τηλ.: 22 651264 

Τηλεομοιότυπο: 22 661881 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: dchristodoulou@mfa.gov.cy 

Συνημμένα: 6 σελίδες   

13 Μαρτίου 2018 

→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I) 

 

Θέμα: Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας / Απόφαση 

(ΚΕΠΠΑ) 2018/391 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/387 του Συμβουλίου, της 12
ης

 Μαρτίου 2018  

 

1. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι στις 13 Μαρτίου 2018 δημοσιεύτηκαν 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, και τίθενται σε ισχύ στις 14 Μαρτίου 2018, οι εξής νομικές 

πράξεις της ΕΕ: 

 

 (α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/391 του Συμβουλίου της 12
ης

 Μαρτίου 2018 που τροποποιεί την 

απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της 

Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.  

 

(β) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/387 του Συμβουλίου της 12
ης

 Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 224/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που 

επικρατεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.  

 

2. Επισυνάπτονται αντίγραφα. Σημειώνεται ότι δύναται να ανευρεθούν ηλεκτρονικά και στους 

κάτωθι συνδέσμους: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0391&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0387&from=EN 

 

3. Διά των εν λόγω νομικών πράξεων, ενσωματώνονται και στην έννομη τάξη της ΕΕ πρόνοιες 

του υπ’ αρ. 2399 (2018) Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) ΟΗΕ, αναφορικά με τις 

κυρώσεις κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, το οποίο υιοθετήθηκε από το ΣΑ ΟΗΕ 

στις 30/1/2018
1
.   

 

                                                           
1
 Επιστολή μας, με Αρ. Φακ.: 24.11.002.003, ημερ. 5/2/2018 είναι σχετική. 
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4. Με το εν λόγω Ψήφισμα, το ΣΑ ΟΗΕ έχει, υπό το Κεφάλαιο VII του Καταστατικού Χάρτη 

ΟΗΕ, αποφασίσει την ανανέωση των υφιστάμενων κυρώσεων κατά της Κεντροαφρικανικής 

Δημοκρατίας, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019. Επίσης, έχουν προβλεφθεί ορισμένες 

τροποποιήσεις στις εξαιρέσεις από το εμπάργκο όπλων, καθώς και στα κριτήρια βάσει των 

οποίων πρόσωπα και οντότητες υπόκεινται σε κυρώσεις. 

 

5. Υπενθυμίζεται ότι το υπό αναφορά καθεστώς κυρώσεων αφορά σε εμπάργκο όπλων κατά της 

Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, καθώς επίσης 

και ταξιδιωτικών απαγορεύσεων ορισμένων προσώπων που εμπλέκονται ή παρέχουν στήριξη σε 

πράξεις οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της 

Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.    

 

6. Υπό το φως των ανωτέρω, παράκληση για ενημέρωσή σας και δέουσες ενέργειες καθόσον 

αφορά στους τομείς αρμοδιότητάς σας, και σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, 

όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.   

 

 

Δήμητρα Χριστοδούλου 

Για Γενικό Διευθυντή 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ Αποδεκτών  

- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας  

(Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου ΕΕ) 

 

- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

 

- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών  

(Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή 

Τμήματος Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών 

(Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Δ/ντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  

 

- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

(Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

(Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας 

Ενέργειας, Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

- ΓΔ Υπουργείου Υγείας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

 

- ΓΔ Υφυπουργείου Ναυτιλίας (Αρ. Φαξ: 25 848200) 

 

- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ) 

 

- Διοικητή ΚΥΠ 

 

- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου  

 

- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου   

 

- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434) 

  

- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314) 



 

- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: jim.maitland@pomaritime.com) 

 

Κοινοποίηση (για ενημέρωση):     

          

- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 

 

- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) 

 

- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου 

 

- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

 

- Προϊστάμενο Γ5 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/387 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 12ης Μαρτίου 2018 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 224/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της 
κατάστασης που επικρατεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215, 

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, για την επιβολή περιοριστικών 
μέτρων κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (1), 

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο κανονισμός (EE) αριθ. 224/2014 του Συμβουλίου (2) θέτει σε εφαρμογή ορισμένα μέτρα που προβλέπονται στην 
απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ. 

(2)  Η απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ προβλέπει εμπάργκο όπλων κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και δέσμευση 
κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ορισμένων προσώπων που εμπλέκονται ή παρέχουν στήριξη σε πράξεις οι οποίες 
υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. 

(3)  Στις 30 Ιανουαρίου 2018 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 2399 (2018) 
(«ΑΣΑΗΕ 2399»), η οποία τροποποίησε τις εξαιρέσεις στην απαγόρευση πώλησης όπλων, και τα κριτήρια δέσμευσης 
περιουσιακών στοιχείων. Το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/391 (3), για την τροποποίηση της 
απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ, με σκοπό την εφαρμογή της ΑΣΑΗΕ 2399. 

(4)  Δεδομένου ότι το μέτρο αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο 
της Ένωσης για την εφαρμογή του, ώστε να διασφαλιστεί, ιδίως, η ομοιόμορφη εφαρμογή του από τους οικονομικούς 
φορείς σε όλα τα κράτη μέλη. 

(5)  Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 224/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 224/2014 τροποποιείται ως εξής:  

1) Στο άρθρο 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«α)  που προορίζονται αποκλειστικά για την παροχή στήριξης στην Πολυδιάστατη Ολοκληρωμένη Αποστολή Σταθεροποίησης 
στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία των Ηνωμένων Εθνών (Minusca), στις αποστολές της Ένωσης και τις γαλλικές 
δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθώς και σε άλλες δυνάμεις των κρατών μελών 
των Ηνωμένων Εθνών που παρέχουν κατάρτιση και συνδρομή, ως έχουν κοινοποιηθεί κατά το στοιχείο γ)·»· 
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(1) ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 51. 
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 224/2014 του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί 

στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΕΕ L 70 της 11.3.2014, σ. 1). 
(3) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/391 του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2018, που τροποποιεί την απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή 

περιοριστικών μέτρων κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (βλέπε σελίδα 46 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας). 



2) Το άρθρο 5 παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: 

α)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«γ)  εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή τη διάπραξη πράξεων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που 
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρώπινων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που 
συνιστούν καταστρατήγηση ή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που 
συνεπάγονται στοχοποίηση αμάχων, των επιθέσεων για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, των επιθέσεων σε μη 
στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ άλλων σε διοικητικά κέντρα, δικαστήρια, σχολεία και νοσοκομεία, και των απαγωγών 
και της αναγκαστικής εκτόπισης·»· 

β)  το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«η)  εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση, τη χρηματοδότηση ή τη διενέργεια επιθέσεων εναντίον αποστολών των 
Ηνωμένων Εθνών ή διεθνών αποστολών ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της Minusca, των αποστολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γαλλικών επιχειρησιακών δυνάμεων που τις υποστηρίζουν, καθώς και εναντίον του 
προσωπικού της ανθρωπιστικής βοήθειας·»· 

γ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«ι)  διαπράττουν πράξεις υποκίνησης βίας, ιδίως σε εθνοτική ή θρησκευτική βάση, οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη 
σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και εν συνεχεία αναπτύσσουν ή υποστηρίζουν 
δραστηριότητες που υποσκάπτουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.». 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2018. 

Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 
E. KARANIKOLOV  
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/391 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 12ης Μαρτίου 2018 

που τροποποιεί την απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της 
Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 29, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Στις 23 Δεκεμβρίου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ (1) για την επιβολή περιοριστικών 
μέτρων κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. 

(2)  Στις 30 Ιανουαρίου 2018, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 2399 (2018), η οποία 
προβλέπει ορισμένες τροποποιήσεις στις εξαιρέσεις από το εμπάργκο όπλων καθώς και στα κριτήρια βάσει των οποίων 
πρόσωπα και οντότητες υπάγονται σε περιοριστικά μέτρα. 

(3)  Απαιτείται περαιτέρω δράση της Ένωσης προκειμένου να υλοποιηθούν ορισμένα μέτρα. 

(4)  Η απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Η απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:  

1) Στο άρθρο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«α)  στην πώληση, την προμήθεια, τη μεταφορά ή την εξαγωγή όπλων και συναφούς υλικού και στην παροχή συναφούς 
τεχνικής βοήθειας ή χρηματοδότησης και χρηματοδοτικής βοήθειας, που προορίζεται αποκλειστικά για την παροχή 
στήριξης στην Πολυδιάστατη Ολοκληρωμένη Αποστολή Σταθεροποίησης στην ΚΑΔ (MINUSCA) των Ηνωμένων Εθνών, 
στις αποστολές της Ένωσης και τις γαλλικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην ΚΑΔ ή αποκλειστικώς για να 
υποστηριχθεί ή να χρησιμοποιηθεί από άλλες δυνάμεις κρατών μελών των ΗΕ που παρέχουν κατάρτιση και βοήθεια, 
εφόσον έχουν γνωστοποιηθεί κατά το σημείο β),»,  

2) στο άρθρο 2α παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«γ)  εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων στην ΚΑΔ που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο 
ανθρώπινων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή 
παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η στοχοποίηση αμάχων, επιθέσεις για εθνοτικούς ή 
θρησκευτικούς λόγους, επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων διοικητικά κέντρα, δικαστήρια, 
σχολεία και νοσοκομεία και απαγωγές και αναγκαστική εκτόπιση,»,  

3) στο άρθρο 2α, παράγραφος 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«η)  που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση, τη χορηγία ή τη διενέργεια επιθέσεων εναντίον αποστολών των ΗΕ ή 
διεθνών αποστολών ασφαλείας, περιλαμβανομένων της MINUSCA, των αποστολών της Ένωσης και των γαλλικών 
δυνάμεων που τις υποστηρίζουν, ή εναντίον του προσωπικού των ανθρωπιστικών οργανώσεων,», 
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(1) Απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Κεντροαφρικανικής 
Δημοκρατίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 51). 



4) στο άρθρο 2α, παράγραφος 1), προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«ι)  που προβαίνουν σε πράξεις υποκίνησης βίας, ιδίως για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, οι οποίες υπονομεύουν την 
ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ και εν συνεχεία αναπτύσσουν ή υποστηρίζουν δραστηριότητες που 
υποσκάπτουν την ειρήνη,τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ,»,  

5) στο άρθρο 2β, παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«γ)  εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων στην ΚΑΔ που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο 
ανθρώπινων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή 
παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η στοχοποίηση αμάχων, επιθέσεις για εθνοτικούς ή 
θρησκευτικούς λόγους, επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων διοικητικά κέντρα, δικαστήρια, 
σχολεία και νοσοκομεία και απαγωγές και αναγκαστική εκτόπιση,»,  

6) στο άρθρο 2β, παράγραφος 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«η)  εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση, τη χορηγία ή τη διενέργεια επιθέσεων εναντίον αποστολών των Ηνωμένων 
Εθνών ή διεθνών αποστολών ασφαλείας, περιλαμβανομένων της MINUSCA, των αποστολών της Ένωσης και των 
γαλλικών δυνάμεων που τις υποστηρίζουν, καθώς και εναντίον του προσωπικού των ανθρωπιστικών οργανώσεων,»,  

7) στο άρθρο 2β, παράγραφος 1), προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«ι)  που προβαίνουν σε πράξεις υποκίνησης βίας, ιδίως για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, οι οποίες υπονομεύουν την 
ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ και εν συνεχεία αναπτύσσουν ή υποστηρίζουν δραστηριότητες που 
υποσκάπτουν την ειρήνη,τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ,». 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2018. 

Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 
E. KARANIKOLOV  
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