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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 264/2014 
Αρ. 4783, 30.5.2014    

Αριθμός 264 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 1971 

______________ 
 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 
 Επειδή είναι αναγκαίο όπως, για την εκτέλεση - 
 (α) των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που πηγάζουν από τα Ψηφίσματα του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2111 (2013), 2125 (2013) και 2142 (2014), 
και 

 

Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.:  
L. 306, 
16.11.2013,  
σ. 15. 

(β) των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πηγάζουν από 
την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Απόφαση 2013/659/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 
2010/231/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά της Σομαλίας»` 

 τροποποιηθούν τα μέτρα απαγόρευσης μεταφοράς από κυπριακά πλοία προς τη Σομαλία, 
 

26 του 1966 
53 του 1971. 

το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό δυνάμει του άρθρου 3 
των περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευσις Μεταφορών) Νόμων του 1966 και 1971, εκδίδει το 
ακόλουθο Διάταγμα. 

  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
Επίσημη Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
27.9.2013 
(Κ.Δ.Π. 332/2013). 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση Μεταφοράς 
Όπλων και Συναφούς Υλικού προς τη Σομαλία) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2014 και θα 
διαβάζεται μαζί με το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση Μεταφοράς Όπλων και Συναφούς 
Υλικού προς τη Σομαλία) Διάταγμα του 2013 (στο εξής «το βασικό διάταγμα») και το παρόν 
Διάταγμα και το βασικό διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Κυπριακών Πλοίων 
(Απαγόρευση Μεταφοράς Όπλων και Συναφούς Υλικού προς τη Σομαλία) Διατάγματα του 2013 
και 2014. 

Ορισμοί. 2.  Στο παρόν Διάταγμα -  

 «Απόφαση 2010/231/ΚΕΠΠΑ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 
2010/231/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2010 για περιοριστικά μέτρα κατά της 
Σομαλίας» όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση 2013/659/ΚΕΠΠΑ, και όπως αυτή εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

 «Απόφαση 2013/659/ΚΕΠΠΑ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 
2013/659/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της 
απόφασης 2010/231/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά της Σομαλίας»· 

 

 

 

«βασικό διάταγμα» σημαίνει το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση Μεταφοράς Όπλων και 
Συναφούς Υλικού προς τη Σομαλία) Διάταγμα του 2013· 

«Επιτροπή Κυρώσεων» σημαίνει την Επιτροπή Κυρώσεων που συστάθηκε δυνάμει της 
παραγράφου 11 του Ψηφίσματος 751 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ).  

  
Τροποποίηση της 
παραγράφου 4  
του βασικού 
διατάγματος. 

3. Η παράγραφος 4 του βασικού διατάγματος αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο 4: 

«4. Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τη μεταφορά από 
κυπριακά πλοία: 

  (α) όπλων και σχετικού υλικού όλων των τύπων που προορίζονται αποκλειστικά για την 
υποστήριξη του προσωπικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή τη χρήση εκ μέρους 
του, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία 
(UNSOM)·  

(β) όπλων και σχετικού υλικού όλων των τύπων που προορίζονται αποκλειστικά για την 
υποστήριξη της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία ή τη χρήση εκ μέρους 
της (AMISOM)·  

(γ) όπλων και σχετικού υλικού όλων των τύπων που προορίζονται αποκλειστικά για την 
υποστήριξη των στρατηγικών εταίρων της AMISOM, ή τη χρήση εκ μέρους τους, που 
ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο του στρατηγικού εγγράφου της Αφρικανικής Ένωσης 
της 5ης Ιανουαρίου 2012 (ή επακόλουθων στρατηγικών βασικών εννοιών της ΑΕ), και σε 
συνεργασία και συντονισμό με την AMISOM· 
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___________ 

Έγινε στις  23 Μαΐου 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(δ) όπλων και σχετικού υλικού όλων των τύπων που προορίζονται αποκλειστικά για την 
υποστήριξη της εκπαιδευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM) στη Σομαλία 
ή τη χρήση εκ μέρους της·  

(ε) όπλων και σχετικού υλικού όλων των τύπων που προορίζονται αποκλειστικά για τη 
χρήση των κρατών μελών ή διεθνών, περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανώσεων 
που λαμβάνουν μέτρα για την καταστολή πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη 
θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, κατόπιν αιτήματος της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης της Σομαλίας, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στο γενικό γραμματέα και με την 
προϋπόθεση ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·  

(στ) όπλων και σχετικού υλικού όλων των τύπων που προορίζονται αποκλειστικά για την 
ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας και την 
παροχή ασφάλειας στο σομαλικό λαό, εκτός της παράδοσης των ειδών που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα II της Απόφασης 2010/231/ΚΕΠΠΑ, εφόσον έχει 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κυρώσεων τουλάχιστον πέντε ημέρες ενωρίτερα, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 14 και 15 του  Ψηφίσματος 2111 (2013) του ΣΑΗΕ, και, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της Απόφασης 
2010/231/ΚΕΠΠΑ· 

(ζ) όπλων και σχετικού υλικού όλων των τύπων, όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II 
της Απόφασης 2010/231/ΚΕΠΠΑ, στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας, όπως 
εγκρίνεται εκ των προτέρων από την Επιτροπή Κυρώσεων, κατά περίπτωση·  

(η) προστατευτικών στολών, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των 
στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στη Σομαλία από το προσωπικό του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αντιπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και σχετικό προσωπικό, αποκλειστικά 
για προσωπική τους χρήση·  

(θ) μη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού με αποκλειστικό σκοπό την ανθρωπιστική ή 
προστατευτική χρήση, που κοινοποιείται στην Επιτροπή Κυρώσεων πέντε ημέρες 
ενωρίτερα, και για την ενημέρωσή της μόνο, από το κράτος προμήθειας, διεθνείς, 
περιφερειακές ή υποπεριφερειακές οργανώσεις˙ και  

(ι) όπλων και σχετικού υλικού όλων των τύπων που προορίζονται αποκλειστικά για 
συνδρομή στην ανάπτυξη θεσμών στον τομέα της ασφάλειας στη Σομαλία, εφόσον η 
Επιτροπή Κυρώσεων δεν εκδώσει αρνητική απόφαση εντός πέντε εργάσιμων ημερών 
από τη λήψη κοινοποίησης για κάθε συνδρομή αυτού του είδους, από το κράτος μέλος 
προμήθειας, διεθνείς, περιφερειακές ή υποπεριφερειακές οργανώσεις.».  

 


