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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 509/2014 
Αρ. 4831, 14.11.2014      

Aριθμός 509 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 1971 

_____________ 
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 

 
 Για σκοπούς εκτέλεσης - 

 
 
 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L.285, 
30.10.2010, 
σ.28. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L.207, 
15.07.2014, 
σ.17. 

   (α) Των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που πηγάζουν από τα Ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1572 (2004), 1643 (2005), 1893 (2009), 
1946 (2010) και 1980 (2011), 2134 (2014), 2045 (2012), 2101 (2013) και 2153 (2014)· και 

   (β) των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πηγάζουν από 
την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 2010/656/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την ανανέωση των περιοριστικών 
μέτρων κατά της Ακτής Ελεφαντοστού», όπως η εν λόγω Απόφαση τροποποιήθηκε 
τελευταία με την Απόφαση 2014/460/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 2014, 

 
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 παρόν Διάταγμα: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση 
Μεταφοράς Όπλων και Συναφούς Υλικού προς την Ακτή Ελεφαντοστού) Διάταγμα του 2014. 

Ορισμοί. 2.  Στο παρόν Διάταγμα- 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L.285, 
30.10.2010, 
σ.28. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L.207, 
15.07.2014, 
σ.17. 

«Απόφαση 2010/656/ΚΕΠΠΑ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Απόφαση 2010/656/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την ανανέωση 
των περιοριστικών μέτρων κατά της Ακτής Ελεφαντοστού», όπως η εν λόγω Απόφαση 
τροποποιήθηκε τελευταία με την Απόφαση 2014/460/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 
2014 και όπως περαιτέρω αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

 «Επιτροπή Κυρώσεων» σημαίνει την Επιτροπή Κυρώσεων που συστάθηκε δυνάμει της 
παραγράφου 14 του Ψηφίσματος 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) · 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L.29, 
02.02.2005, 
σ.5. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L.158, 
10.06.2013, 
σ.1. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 174/2005» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο  
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 174/2005 του Συμβουλίου της  31ης Ιανουαρίου 2005, για την επιβολή 
περιορισμών στην παροχή βοήθειας που συνδέεται με στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ακτή του 
Ελεφαντοστού», όπως ο εν λόγω Κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου, της 10ης  Ιουνίου 2013, και όπως περαιτέρω αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

Απαγόρευση 
μεταφοράς. 

3. Απαγορεύεται η μεταφορά από Κυπριακά πλοία, προς την Ακτή Ελεφαντοστού οπλισμού 
και κάθε είδους συναφούς φονικού υλικού, ανεξαρτήτως προέλευσης, καθώς και του εξοπλισμού 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/2005. 

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

      (α)  Στις προμήθειες που προορίζονται αποκλειστικά για τη στήριξη της Επιχείρησης του ΟΗΕ 
στην Ακτή Ελεφαντοστού (UNOCI) και των Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν ή 
για χρήση από την επιχείρηση και τις δυνάμεις αυτές, καθώς και στις διαμετακομιζόμενες 
μέσω της Ακτής Ελεφαντοστού προμήθειες που προορίζονται για τη στήριξη ειρηνευτικών 
επιχειρήσεων του ΟΗΕ ή για χρήση από τέτοιες επιχειρήσεις·  
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      (β)  στα εξής, όπως κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή Κυρώσεων: 
  (i) στις προσωρινά εξαγόμενες στην Ακτή Ελεφαντοστού προμήθειες για τις δυνάμεις 

κράτους που ενεργεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, με αποκλειστικό και άμεσο 
σκοπό τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης υπηκόων του και προσώπων για τα 
οποία έχει προξενική ευθύνη στην Ακτή Ελεφαντοστού, 

  (ii) στις προμήθειες όπλων και συναφούς φονικού υλικού για τις δυνάμεις ασφαλείας 
της Ακτής Ελεφαντοστού που προορίζονται αποκλειστικά για τη στήριξη της 
διαδικασίας μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας της Ακτής Ελεφαντοστού ή 
για χρήση στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, με εξαίρεση τα όπλα και το συναφές 
φονικό υλικό του παραρτήματος ΙΙΙ της Απόφασης 2010/656/ΚΕΠΠΑ, για τα οποία 
πρέπει να λαμβάνεται προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής Κυρώσεων· 

      (γ) στις προμήθειες μη φονικού εξοπλισμού ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς 
εσωτερικής καταστολής και προορίζεται αποκλειστικά για τις δυνάμεις ασφαλείας της 
Ακτής Ελεφαντοστού ώστε αυτές να μπορούν να χρησιμοποιούν τη δέουσα και 
αναλογούσα μόνο βία για την τήρηση της δημόσιας τάξης· 

      (δ) στις προμήθειες εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εσωτερικής 
καταστολής από τις δυνάμεις ασφαλείας της Ακτής Ελεφαντοστού και προορίζεται 
αποκλειστικά για την υποστήριξη της διαδικασίας μεταρρύθμισης του τομέα της 
ασφάλειας της Ακτής Ελεφαντοστού ή για χρήση στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. 

Απαγόρευση 
μεταφοράς 
φορτίων κατά 
παράβαση του 
Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 174/2005. 

5.  Απαγορεύεται η μεταφορά από Κυπριακά πλοία φορτίων προς την Ακτή Ελεφαντοστού, κατά 
παράβαση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/2005. 
  

Κατάργηση. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι), 
30.03.2012 
(Κ.Δ.Π. 
123/2012). 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι), 
31.08.2012. 
(Κ.Δ.Π. 
313/2012). 

6. Με το παρόν Διάταγμα καταργούνται: 
 

(α) Το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση Μεταφοράς Όπλων, Συναφούς Υλικού και 
Ακατέργαστων Διαμαντιών προς και από την Ακτή Ελεφαντοστού) Διάταγμα του 2012· και  

 
 
 
 
 
   (β)  το περί Κυπριακών Πλοίων (Απαγόρευση Μεταφοράς Όπλων, Συναφούς Υλικού προς και 

από την Ακτή Ελεφαντοστού) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2012. 
 
 

 
 
 
 

__________________ 
 

Έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2014. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


