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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 
Αρ. 5643, 23.12.2021 

Αριθμός 528 

Κ.Δ.Π. 528/2021

 

Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών και Δραστηριοτήτων (Είδη Διπλής Χρήσης) Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι 
εκδόθηκαν  από το  Υπουργικό  Συμβούλιο,  δυνάμει του  άρθρου  21  του  περί της  Εισαγωγής  και  Εξαγωγής 
Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
σύμφωνα  με  το  εδάφιο  (3) του  άρθρου  3  του  περί  της  Καταθέσεως  στη  Βουλή των  Αντιπροσώπων  των 
Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση  Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  τροποποιήθηκε με  τους 
Νόμους 227 του 1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 

 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ KAI ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 1(Ι) ΤΟΥ 2011) 
 

 
 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L 206, 
11.6.2021, 
σ. 1. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 21 
 

Για  σκοπούς  εφαρμογής  της  πράξης  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  με  τίτλο  «Κανονισμός  (ΕΕ) 
2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 20ής Μαΐου 2021 θέσπιση 
ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της 
διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)»,

 

1(Ι) του 2011.              Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 21 του περί της 
Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων 
Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ελεγχόμενων Ειδών και Δραστηριοτήτων 
(Είδη Διπλής Χρήσης) Κανονισμοί του 2021.

 

Ερμηνεία.                    2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο- 
 

«Αρμόδια Αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Νόμο· 
 

«εγκατάσταση» σημαίνει για τα φυσικά πρόσωπα το κράτος μέλος της συνήθους κατοικίας τους και,  
για  τα  νομικά  πρόσωπα,  το  κράτος  μέλος,  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  του  οποίου  έχει 
συσταθεί και έχει την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του, όπως 
καθορίζεται στις διατάξεις του Άρθρου 48 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 

 
Νοείται ότι, τα θυγατρικά νομικά πρόσωπα λογίζονται για τους σκοπούς των παρόντων 

Κανονισμών ως ξεχωριστά νομικά πρόσωπα στην περίπτωση που η εγκατάστασή τους διαφέρει 
από αυτήν του μητρικού νομικού προσώπου· 

 
«Κανονισμός (ΕΕ) 2021/821» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2021 θέσπιση 
ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της 
διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)»· 

 

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας 
Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμο· 

 

«Παράρτημα Ι» σημαίνει το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/821, όπως αυτό εκάστοτε 
τροποποιείται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17 του εν λόγω Κανονισμού· 

 

«στρατιωτικός κατάλογος» σημαίνει, για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του στοιχείου β) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/821, τα είδη που απαριθμούνται στον 
Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτός εκάστοτε καθορίζεται. 

 

 
 

Πεδίο 
εφαρμογής 
των παρόντων 
Κανονισμών. 

(2)    Όροι, που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια 
που τους αποδίδεται στον Νόμο ή/και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/821. 

3. Με τους παρόντες Κανονισμούς ρυθμίζεται το σύστημα ελέγχου της εξαγωγής, της μεσιτείας, 
της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης: 
 
 

Νοείται  ότι,  οι  παρόντες  Κανονισμοί  θα  διαβάζονται  και  θα  εφαρμόζονται  ενιαία  με  τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2021/821 και όπως ο Νόμος ορίζει.
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Αδειοδότηση.              4.-(1)  Τα  είδη  διπλής  χρήσης  που  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Ι  του  Κανονισμού  (ΕΕ) 
2021/821  και  τα  είδη  διπλής  χρήσης  που  δεν  απαριθμούνται  σε  αυτό,  αλλά  καθίστανται 
ελεγχόμενα δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/821, 
καθορίζονται  ως  ελεγχόμενα  είδη  και  υπόκεινται  σε  αδειοδότηση  σύμφωνα  με  τις  σχετικές 
διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/821: 

 
Νοείται ότι, η Αρμόδια Αρχή καθορίζει τα είδη διπλής χρήσης τα οποία δεν απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/821, αλλά αποτελούν ελεγχόμενα είδη δυνάμει των ειδικών 
σχετικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/821, εκδίδοντας σχετική Γνωστοποίηση. 

 
(2)    Η εξαγωγή, η μεσιτεία, η τεχνική βοήθεια, η διαμετακόμιση και η μεταφορά ειδών διπλής 

χρήσης καθίστανται ελεγχόμενες δραστηριότητες, και υπόκεινται σε αδειοδότηση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 του Νόμου, καθώς και των άρθρων 4 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/821. 

 
(3)    Η αίτηση για την έκδοση άδειας για την εξαγωγή, μεταφορά, διαμετακόμιση ή παροχή 

μεσιτικών υπηρεσιών ή τεχνικής βοήθειας υποβάλλεται γραπτώς, σύμφωνα με τα έντυπα που 
καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

(4)    Οι εξαγωγείς δύνανται να χρησιμοποιούν τις ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής για 

ορισμένες εξαγωγές, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/821. 

(5)    Για τους σκοπούς της παραγράφου (4), εξαγωγείς οι οποίοι έχουν την εγκατάστασή τους 
στη Δημοκρατία και προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής, πρέπει 
να εξασφαλίσουν από την Αρμόδια Αρχή σχετική βεβαίωση ότι δύναται να τις χρησιμοποιήσουν, η 
οποία παρουσιάζεται κατά την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής και η δε εγγραφή είναι αυτόματη 
και βεβαιώνεται από την Αρμόδια Αρχή προς τον εξαγωγέα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την παραλαβή της σχετικής αίτησής του. 

 

(6)    Η  μη  τήρηση  των  διατάξεων  των  παρόντων  Κανονισμών  και  του  Κανονισμού  (ΕΕ) 
2021/821, οι οποίες αφορούν το εφαρμοστέο σύστημα ελέγχου της εξαγωγής, της μεσιτείας, της 
τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης ως ελεγχόμενων 
ειδών  και  των  σχετικών  με αυτά ελεγχόμενων  δραστηριοτήτων, συνιστά  ειδικά ως προς  την 
αδειοδότηση και την παροχή σχετικών πληροφοριών, ποινικό αδίκημα, όπως καθορίζεται στις 
διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου. 

Συμβουλευτική 
επιτροπή. 

5.-(1) Συστήνεται συμβουλευτική επιτροπή η οποία συγκαλείται από την Αρμόδια Αρχή και, ανάλογα 
με το εκάστοτε ζήτημα και/ή θέμα και/ή αίτημα που εξετάζει, δύναται να απαρτίζεται από 
εκπροσώπους της Αρμόδιας Αρχής και εκπρόσωπους- 
 

(α)    της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, 

(β)    του Υπουργείου Εξωτερικών, 

(γ)    του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων), 

(δ)    του Υπουργείου Άμυνας, 

(ε)    της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, 
 

(στ)    του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, 
 

(ζ)    του  Υπουργείου  Εργασίας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  (Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας), 

 
(η)    του   Υπουργείου   Μεταφορών,   Επικοινωνιών   και   Έργων   (Τμήμα   Ηλεκτρο- 

μηχανολογικών Υπηρεσιών και Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας), 
 

(θ)    του  Υπουργείου  Γεωργίας,  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  (Τμήμα 
Γεωργίας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσία Μεταλλείων), 

 
(ι)    του Υπουργείου Υγείας (Γενικό Χημείο του Κράτους), 

(ια)    του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, και 

(ιβ)    του   Υφυπουργείου   Έρευνας,   Καινοτομίας   και   Ψηφιακής   Πολιτικής   (Τμήμα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών), 

 
με σκοπό να συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

http://dits.dmrid.gov.cy/
http://dits.dmrid.gov.cy/
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(2)    Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), στη συμβουλευτική επιτροπή δύναται να 
συμμετέχει και εκπρόσωπος οποιουδήποτε άλλου κυβερνητικού τμήματος, το οποίο κρίνεται ικανό 
να συνεισφέρει με εξειδικευμένη γνώση, τεχνογνωσία και εμπειρία σε σχέση με τα είδη διπλής 
χρήσης, καθώς και εμπειρογνώμονες, ύστερα από απόφαση της Αρμόδιας Αρχής. 

Μεταβατική 
διάταξη. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
27.8.2009. 

6.  Αίτηση και διαδικασία που αφορούν την εξαγωγή, τη μεσιτεία, την παροχή τεχνικής βοήθειας, 
τη διαμετακόμιση και τη μεταφορά  ελεγχόμενου είδους ή ελεγχόμενης δραστηριότητας αναφορικά 
με είδη διπλής χρήσης, οι οποίες υποβλήθηκαν και/ή άρχισαν δυνάμει των διατάξεων του περί 
Άμυνας (Ρύθμιση της Εξαγωγής, της Μεταφοράς και της Διαμετακόμισης Ειδών Διπλής Χρήσης) 
Διατάγματος και δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος των παρόντων 
Κανονισμών, διεκπεραιώνονται και/ή ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων 
Κανονισμών και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/821 και του Νόμου. 


