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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Αρ. Φακ: 24.11.002.003, 04.02.004.001.003.001 

Τηλεομοιότυπο: 22 664807 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: amattheou@mfa.gov.cy  

Συνημμένα:  1 Παράρτημα 

20 Ιουνίου 2019 

→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I) 

 

ΘΕΜΑ: Περιοριστικά μέτρα ΕΕ και Κυρώσεις ΣΑ/ΟΗΕ: Νέο καθεστώς Ε.Ε. για 

κυβερνοεπιθέσεις / Μαλδίβες / ΚΑΔ / Συρία / Ιράν / Ιράκ / Τρομοκρατία  

 

Συντομογραφίες:  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή       Επιτροπή 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης          Συμβούλιο (ΕΕ) 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ        ΣΑ/ΟΗΕ 

 

Επί ανωτέρω θέματος, πληροφορείσθε, ότι κατά την περίοδο 01/05/2019 με 20/06/19 δημοσιεύθηκαν 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και ετέθησαν σε ισχύ οι κάτωθι νομικές πράξεις: 

1. Νέο οριζόντιο καθεστώς αυτόνομων περιοριστικών μέτρων Ε.Ε. κατά κυβερνοεπιθέσεων που 

απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της 

 Βασική Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/797 του Συμβουλίου, της 17
ης

 Μαΐου 2019, σχετικά με 

περιοριστικά μέτρα κατά κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0797  

 Βασικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/796 του Συμβουλίου, της 17
ης

 Μαΐου 2019, σχετικά με την επιβολή 

περιοριστικών μέτρων κατά των κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0796  

Δια των ανωτέρω νομικών πράξεων η Ε.Ε. εγκαθιδρύει νέο θεματικό καθεστώς περιοριστικών μέτρων, 

για τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη. Τα μέτρα που 

προβλέπονται είναι η επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών (travel ban) και δέσμευση κεφαλαίων (asset 

freeze) κατά φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που εμπλέκονται σε 

κυβερνοεπιθέσεις. Το σχετικό Παράρτημα παραμένει προς το παρόν κενό (δεν υπάρχουν ακόμη 

καταχωρίσεις).  

 

mailto:amattheou@mfa.gov.cy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0796
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2. Δημοκρατία Μαλδίβων - (κατάργηση καθεστώτος αυτόνομων περιοριστικών μέτρων Ε.Ε.)  

 Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/993 του Συμβουλίου, της 17
ης

 Ιουνίου 2019, για την κατάργηση της 

βασικής Απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2018/1006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη 

Δημοκρατία των Μαλδίβων:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0993  

 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/985 του Συμβουλίου, της 17
ης

 Ιουνίου 2019, για την κατάργηση του 

βασικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1001 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη 

Δημοκρατία των Μαλδίβων: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0985  

 

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των περιοριστικών μέτρων (δέσμευση χρηματοοικονομικών πόρων και 

επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών) υπό το φώς των στόχων της Ε.Ε. και της τρέχουσας κατάστασης 

στη Δημοκρατία των Μαλδίβων, το Συμβούλιο απεφάσισε να άρει τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα. 

Κατ’ επέκταση, δια των ανωτέρω νομικών πράξεων το εν θέματι καθεστώς περιοριστικών μέτρων 

καταργείται. Υπενθυμίζεται δε ότι το σχετικό Παράρτημα ήταν κενό (δεν υπήρξαν καταχωρίσεις).  

3. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ενσωμάτωση κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ) 

 Εκτελεστική Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/763 του Συμβουλίου, της 13
ης

 Μαΐου 2019, για την 

εφαρμογή της βασικής Απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της 

Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0763  

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/757 του Συμβουλίου, της 13
ης

 Μαΐου 2019, για την 

εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 3 του βασικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 224/2014 σχετικά με 

περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0757  

Διά των ανωτέρων νομικών πράξεων, ενσωματώνεται στην έννομη τάξη της Ε.Ε. απόφαση 

(18/04/2019) της αρμόδιας Επιτροπής Κυρώσεων 2127 (2013) του ΣΑ/ΟΗΕ, σχετικά με την 

επικαιροποίηση των πληροφοριών ενός φυσικού προσώπου (Abdoulaye Hissene) στο Παράρτημα των 

προσώπων και οντοτήτων που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα (δέσμευση χρηματοοικονομικών 

πόρων). 

4. Συρία (αυτόνομο τομεακο καθεστώς περιοριστικών μέτρων Ε.Ε.) 

 Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/806 του Συμβουλίου, της 17
ης

 Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της 

βασικής Απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0806  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0993
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0985
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0763
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0806


3 / 6 

 

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/798 του Συμβουλίου, της 17
ης

 Μαΐου 2019, για την εφαρμογή 

του βασικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης 

στη Συρία: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0798  

Δια των ανωτέρω νομικών πράξεων και βάσει της καθιερωμένης επανεξέτασης των εν θέματι 

περιοριστικών μέτρων, το τομεακό καθεστώς ανανεώνεται για ακόμη ένα έτος, έως τις 01/06/2020. 

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, οι καταχωρίσεις 59 φυσικών προσώπων που υπόκεινται σε δέσμευση 

κεφαλαίων και ταξιδιωτικούς περιορισμούς (Παράρτημα Ι, Μέρος Α) τροποποιούνται και παράλληλα 

διαγράφονται οι καταχωρίσεις επτά (7) φυσικών προσώπων (Παράρτημα Ι, Μέρος Α) και δυο (2) 

οντοτήτων (Παράρτημα Ι, Μέρος Β). 

5. Ιράν (αυτόνομο καθεστώς περιοριστικών μέτρων Ε.Ε. - πυρηνικό πρόγραμμα) 

 Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/870 του Συμβουλίου, της 27
ης

 Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της 

βασικής Απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0870  

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/855 του Συμβουλίου, της 27
ης 

Μαΐου 2019, για την εφαρμογή 

του βασικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 267/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0855  

Δια των ανωτέρω νομικών πράξεων και, στο πλαίσιο της καθιερωμένης επανεξέτασης των 

καταχωρίσεων που υπόκεινται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς και δέσμευση κεφαλαίων,  

επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία 17 καταχωρίσεων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της βασικής 

Απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ και στο αντίστοιχο Παράρτημα IX του βασικού Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 267/2012.  

6. Ιράκ (ενσωμάτωση κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ) 

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/808 της Επιτροπής, της 20
ής

 Μαΐου 2019, για την 

τροποποίηση του βασικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους 

ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0808  

Διά της ως άνω νομικής πράξης, ενσωματώνεται στην έννομη τάξη της Ε.Ε. απόφαση (14/05/2019) της 

αρμόδιας Επιτροπής Κυρώσεων 1518 (2003) του ΣΑ/ΟΗΕ, σχετικά με την αφαίρεση τεσσάρων (4) 

οντοτήτων από τον κατάλογο των προσώπων ή οντοτήτων που υπόκεινται σε δέσμευση κεφαλαίων και 

χρηματοοικονομικών πόρων. Πρόκειται για τις καταχωρίσεις υπ’ αριθμ. 25, 54, 90 και 135 του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του βασικού Κανονισμού 1210 (2003).  

Υπενθυμίζεται, ότι το Παράρτημα ΙΙΙ περιέχει κατάλογο δημόσιων οργανισμών, επιχειρήσεων, 

υπηρεσιών, φυσικών και νομικών προσώπων, φορέων και οντοτήτων της προηγούμενης κυβέρνησης 

του Ιράκ που βρίσκονταν εκτός Ιράκ και που υπόκεινται σε δέσμευση χρηματοοικονομικών πόρων και 

κεφαλαίων. Το Παράρτημα IV περιέχει κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων, φορέων και 

οντοτήτων που συνδέονται με το καθεστώς του πρώην προέδρου Σαντάμ Χουσεΐν. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0870
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019D0870
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0855
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0808
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0808
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7. Τρομοκρατία (αυτόνομα περιοριστικά μέτρα Ε.Ε. και ενσωμάτωση κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ) 

Ενσωμάτωση κυρώσεων ΣΑ/ΟΗΕ 

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/696 της Επιτροπής της 3
ης

 Μαΐου 2019 για τη 301
η
 

τροποποίηση του βασικού  Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή 

συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με 

τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0696 

Διά της ως άνω νομικής πράξης, ενσωματώνεται στην έννομη τάξη της Ε.Ε. απόφαση (14/05/2019) της 

αρμόδιας Επιτροπής Κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ, σχετικά με την προσθήκη ενός φυσικού προσώπου 

(Mohammed Masood Azar ALVI) στον κατάλογο των προσώπων ή οντοτήτων που υπόκεινται σε 

δέσμευση κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών πόρων (βλ. Παράρτημα I του βασικού Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 881/2002).  

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/791 της Επιτροπής, της 16
ης

 Μαΐου 2019, για την 302
η
 

τροποποίηση του βασικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή 

συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με 

τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0791  

Διά της ως άνω νομικής πράξης, ενσωματώνεται στην έννομη τάξη της Ε.Ε. απόφαση (14/05/2019) της 

αρμόδιας Επιτροπής Κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ, σχετικά με την προσθήκη μιας οντότητας («Islamic 

State in Iraq and the Levant — Khorasan (ISILL- K) και την αφαίρεση ενός φυσικού προσώπου 

(Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi) στον κατάλογο των προσώπων ή 

οντοτήτων που υπόκεινται σε δέσμευση κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών πόρων (βλ. Παράρτημα I 

του βασικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002).  

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/850 της Επιτροπής, της 24
ης

 Μαΐου 2019, για την 303
η
 

τροποποίηση του βασικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή 

συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με 

τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0850  

Διά της ως άνω νομικής πράξης, ενσωματώνεται στην έννομη τάξη της Ε.Ε. απόφαση (21/05/2019) της 

αρμόδιας Επιτροπής Κυρώσεων του ΣΑ/ΟΗΕ, σχετικά με τη διαγραφή ενός φυσικού προσώπου 

(Mazen Salah Mohammed) από τον κατάλογο των προσώπων ή οντοτήτων που υπόκεινται σε 

δέσμευση κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών πόρων (βλ. Παράρτημα I του βασικού Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 881/2002).  

8. Υπό το φως των ανωτέρω, παράκληση για τις δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους τομείς 

αρμοδιότητάς σας, ήτοι, επικαιροποίηση των στοιχείων των ανάλογων καταλόγων της Δημοκρατίας, 

και σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0696
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0696
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0791
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0791
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0850
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32019R0850
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9. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι δυνάμει του Ν.58 (Ι) του 2016
1
 αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη 

όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών και Αρχών της Δημοκρατίας, καθώς και των πολιτών να 

ενημερώνονται και να εφαρμόζουν άμεσα τα Ψηφίσματα / Αποφάσεις του ΣΑ/ΟΗΕ που αφορούν στις 

κυρώσεις και τις Αποφάσεις και Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορούν στα περιοριστικά 

μέτρα της Ε.Ε. τα οποία υιοθετούνται στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας (Κ.Ε.Π.Π.Α).  

10. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής και για έγκαιρη, έγκυρη και άμεση ενημέρωση σε σχέση με τα 

ισχύοντα μέτρα της Ε.Ε. και τις κυρώσεις του ΣΑ/ΟΗΕ, έντονη παρότρυνση του Υπουργείου 

Εξωτερικών όπως ανατρέχετε επί καθημερινής βάσεως στους εξής ιστότοπους: 

- Την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. στην οποία δημοσιεύονται όλες οι νομοθετικές και νομικές 

πράξεις της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων νομικών πράξεων που αφορούν στα 

περιοριστικά μέτρα:  https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html   

- Την επίσημη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ε.Ε, EU Sanctions Map, στην οποία καταγράφονται όλα 

τα ισχύοντα καθεστώτα κυρώσεων και οι νομικές τους πράξεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, 

παρατίθενται κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των μέτρων: 

https://www.sanctionsmap.eu/#/main?checked=30&search=%7B%22value%22:%22%22,%22se

archType%22:%7B%7D%7D    

- Την επίσημη ιστοσελίδα του ΣΑ/ΟΗΕ για κυρώσεις:  

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

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list  

11. Οι ενημερωτικές επιστολές του Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικές 

προς την ευθύνη και υποχρέωση που έχουν οι Υπηρεσίες και Αρχές της Δημοκρατίας να 

ενημερώνονται για τα ισχύοντα μέτρα επί καθημερινής βάσεως από τις ιστοσελίδες που τους προτρέπει 

το Υπουργείο Εξωτερικών (και από τις οποίες το ίδιο το Υπουργείο λαμβάνει την ενημέρωση που 

διοχετεύει αφού πρόκειται για δημόσια πληροφορία). 

 

 

Αγγελική Ματθαίου 

                                                                                                                      Για Γενικό Διευθυντή 

                    
 

 

                                                           
1
 Ο περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://www.sanctionsmap.eu/#/main?checked=30&search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D
https://www.sanctionsmap.eu/#/main?checked=30&search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ Αποδεκτών 
 

- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας  

(Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου ΕΕ) 

 

- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

 

- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών  

(Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή Τμήματος Χρηματοδότησης και 

Επενδύσεων, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών 

(Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Δ/ντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  

 

- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

(Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορίας, Δ/ντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

(Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας Ενέργειας, Προϊστάμενο 

Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών) 

 

-  Αν. Γενικό Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας   

 

- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ) 

 

- Διοικητή ΚΥΠ 

 

- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου  

 

- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου   

 

- ΓΕΡΗΕΤ  

 

- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434) 

  

- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314) 

 

- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: jim.maitland@pomaritime.com) 

 

Κοινοποίηση (για ενημέρωση):     

          

- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 

- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) 

- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου 

- Πρόεδρο Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών 

- Πρόεδρο Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 

- Πρόεδρο Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο 

- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

- Πολιτικό Διευθυντή, Δ/ντή Δ, Γ3, Γ5, Δ, ΕΑ 

- ΜΑΝΥ, ΜΑΕΕ, ΑΔΑ ΚΜ ΕΕ, ΑΔΑ ΚΜ ΣΑ/ΟΗΕ 

 

 

mailto:jim.maitland@pomaritime.com

