
Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα σε σχέση με Κυρώσεις από 

Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 

Περιοριστικά Μέτρα από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του (Αρ. Απόφασης Ε80.305) ημερομηνίας 25 

Φεβρουαρίου, 2016, ενέκρινε τη σύσταση Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων (ΜΕΚ) στο 

Χρηματοπιστωτικό Τομέα σε σχέση με Κυρώσεις από Ψηφίσματα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ ΟΗΕ) και Περιοριστικά Μέτρα από 

Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Η Μονάδα ασχολείται με την εξέταση αιτημάτων που εμπίπτουν στο χρηματοπιστωτικό 

τομέα που επηρεάζονται από κυρώσεις ΣΑ ΟΗΕ ή/και Περιοριστικά Μέτρα από 

Κανονισμούς της ΕΕ και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις για έγκριση ή απόρριψη τους με την 

τελική απόφαση να λαμβάνεται συλλογικά ή κατά πλειοψηφία από τους Υπουργούς 

Οικονομικών, Εξωτερικών και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή 

εκπρόσωπους τους. 

Οι τελευταίες εξελίξεις, όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας 

που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και η έκδοση ενός μεγάλου αριθμού 

νέων Κανονισμών για το θέμα αυτό, έχει ως αποτέλεσμα την υποβολή τεράστιου αριθμού 

αιτημάτων προς την ΜΕΚ που καθιστά αδήριτη ανάγκη την απλούστευση και επίσπευση 

των υφιστάμενων διαδικασιών λήψης απόφασης λόγω των ασφυκτικών 

χρονοδιαγραμμάτων.  

Με βάση το πιο πάνω το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του (Αρ. Απόφασης ΕΜ93.009) 

ημερομηνίας 10 Μαίου, 2022, αποφάσισε τη διαφοροποίηση της Απόφασης του  (Αρ. 

Απόφασης Ε80.305) ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου, 2016 ώστε να μην απαιτείται η 

συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού στην λήψη τελικής απόφασης σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη αιτημάτων 

που εμπίπτουν στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα και που επηρεάζονται από κυρώσεις από 

Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ ΟΗΕ) ή/και 

Περιοριστικά Μέτρα από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αλλά η τελική 

απόφαση να λαμβάνεται μόνο από τον Υπουργό Οικονομικών. 

Της Μονάδας προεδρεύει ο κ. Κώστας  Κωνσταντινίδης, Οικονομικός Λειτουργός Α’ της 

Δ/νσης Διεθνών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Η Μονάδα αποτελείται από 

εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών, Εξωτερικών και Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας, της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 

Πληροφορίες για τα υφιστάμενα καθεστώτα κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ και τις σχετικές Επιτροπές 

Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, καθώς επίσης για τις 

Ομάδες Εμπειρογνωμόνων που έχουν δημιουργηθεί και, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, 

συνεπικουρούν το έργο των αρμόδιων Επιτροπών Κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ, δύναται να 

ανευρεθούν στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ: 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information 



Η ιστοσελίδα του ΣΑ/ΟΗΕ, όπου μπορούν να αντληθούν όλες οι Αποφάσεις του Συμβουλίου 

Ασφαλείας κατ’ έτος: 

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/ 

Για ενημέρωση της επικαιροποιημένης έκδοσης των  Περιοριστικών Μέτρων (Κυρώσεων) 

από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκεφτείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο: 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf 

Για την υποβολή αιτημάτων για εξέταση από τη Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων 

απευθύνεστε στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:    

Ε-mail: sanctionsunit@mof.gov.cy 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  

Κώστας Κωνσταντινίδης 

Τηλ.: 22601263 
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