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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 507/2014 
Αρ. 4831, 14.11.2014      

Aριθμός 507 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 1971 

__________________ 
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 

 Για σκοπούς εκτέλεσης -  
    (α) Των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που πηγάζουν από τα Ψηφίσματα του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1556 (2004), 1591 (2005) και 1945 
(2010)· και 

 
Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 203, 
11.07.2014, 
σ. 106. 

   (β) των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πηγάζουν 
από την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 2014/450/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της 
κατάστασης στο Σουδάν και την κατάργηση της απόφασης 2011/423/ΚΕΠΠΑ», 

 
26 του 1966 

53 του 1971. 

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

Συνοπτικός 
 τίτλος. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση 
Μεταφοράς Οπλισμού και Συναφούς Υλικού προς το Σουδάν) Διάταγμα του 2014. 

Ορισμοί. 2.  Στο παρόν Διάταγμα- 
 «Απόφαση 2014/450/ΚΕΠΠΑ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Απόφαση 2014/450/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά 
μέτρα λόγω της κατάστασης στο Σουδάν και την κατάργηση της απόφασης 2011/423/ΚΕΠΠΑ», 
όπως η εν λόγω Απόφαση περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 203, 
11.07.2014, 
σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΕ)  αριθ. 747/2014» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο  
«Κανονισμό (ΕΕ)  αριθ. 747/2014 του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2014 σχετικά με 
περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Σουδάν και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 131/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1118/2005», όπως ο εν λόγω Κανονισμός περαιτέρω 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

Απαγόρευση 
μεταφοράς από 
Κυπριακά πλοία 
όπλων και 
συναφούς 
τεχνικού 
εξοπλισμού. 

3.  Απαγορεύεται η μεταφορά από Κυπριακά πλοία, οπλισμού και κάθε είδους συναφούς 
τεχνικού εξοπλισμού, ανεξαρτήτως προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των όπλων και 
πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και 
ανταλλακτικών τους προς το Σουδάν.  

  
Εξαιρέσεις. 
 

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

  (α)(i) µη φονικού στρατιωτικού εξοπλισμού που προορίζεται αποκλειστικά για 
ανθρωπιστική χρήση, για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή 
για προστατευτική χρήση ή για προγράμματα οικοδόμησης θεσμών των 
Ηνωμένων Εθνών, της Αφρικανικής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υλικού 
που προορίζεται για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης· 

  (ii)  μη πολεμικών οχημάτων κατασκευασμένων ή εξοπλισμένων με υλικά 
αντιβαλλιστικής προστασίας, που προορίζονται αποκλειστικά για την προστασία 
του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στο Σουδάν 
ή του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών ή της Αφρικανικής Ένωσης· 

 (iii)  εξοπλισμού και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού αφαίρεσης ναρκών προς χρήση σε 
επιχειρήσεις αφαίρεσης  ναρκών·  

  υπό τον όρο ότι τέτοιες παραδόσεις έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από τις 
αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας· 

  (β)   προστατευτικού ιματισμού, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και 
των στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στο Σουδάν από 
προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή των 
κρατών μελών της, εκπροσώπους των µέσων μαζικής ενημέρωσης και µέλη 
ανθρωπιστικών ή αναπτυξιακών οργανώσεων και συναφές προσωπικό 
αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.  
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Απαγόρευση 
μεταφοράς 
φορτίων κατά 
παράβαση του 
Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 747/2014. 

5. Απαγορεύεται η μεταφορά από Κυπριακά πλοία οπλισμού και συναφούς  υλικού προς 
το Σουδάν κατά παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 747/2014. 

Κατάργηση. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
01.06.2012, 
(Κ.Δ.Π.196/2012). 

6. Με το παρόν Διάταγμα καταργείται το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση 
Μεταφοράς Οπλισμού και Συναφούς Υλικού προς και από το Σουδάν και Νότιο Σουδάν) 
Διάταγμα του 2012. 

 
 
 
 

______________ 
Έγινε στις  22 Οκτωβρίου 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


