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Ημερομηνία: 7 Μαρτίου 2023 

Θέμα: Υποχρεώσεις γνωστοποίησης βάσει 
του δέκατου πακέτου κυρώσεων κατά 
της Ρωσίας 
 

 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) 

σας εφιστά την προσοχή στις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που εισαγάγει το άρθρο 8 

του Κανονισμού (ΕΕ) 269/2014, ως τροποποιήθηκε με το δέκατο πακέτο κυρώσεων 

κατά της Ρωσίας το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 25η Φεβρουαρίου 2023. 

 

Το εν λόγω άρθρο θέτει υποχρεώσεις στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και 

φορείς όπως παρέχουν πληροφορίες σχετικά με δεσμευμένους λογαριασμούς και 

ποσά σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω Κανονισμού ή πληροφορίες που κατέχουν 

σχετικά με κεφάλαια και οικονομικούς πόρους σε ενωσιακό έδαφος που βρίσκονται 

στην ιδιοκτησία, στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο φυσικών ή νομικών προσώπων, 

οντοτήτων ή φορέων που έχουν καταχωριστεί στο παράρτημα I του Κανονισμού και 

τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί ως δεσμευμένα από τα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που υποχρεούνται να τα δεσμεύσουν, στην 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0269-20230208&from=EN
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Σχετική ανακοίνωση  σχετικά με την εν λόγω υποχρέωση έχει εκδοθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της οποίας παρέχονται οδηγίες για την συμπλήρωση 

και τον τρόπο υποβολής των πληροφοριών. 

 

Όλοι οι Οίκοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  που κατέχουν πληροφορίες για κεφάλαια 

και οικονομικούς πόρους που έχουν δεσμευθεί ή θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί 

ως δεσμευμένοι, καθώς και πληροφορίες σχετικά με κεφάλαια και οικονομικούς 

πόρους που ανήκουν, βρίσκονται στην κατοχή ή ελέγχονται από φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, οντότητες ή φορείς καταχωρισμένα στον κατάλογο που έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο οποιασδήποτε μετακίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, 

πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης, κατά τις δύο βδομάδες πριν από την 

καταχώριση στο Παράρτημα Ι, καλούνται όπως ακολουθήσουν τον σύνδεσμο 

και να συμπληρώσουν το ακόλουθο υπόδειγμα αναφοράς σε μορφή excel και να το 

αποστείλουν απευθείας στο Υπουργείο Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

sanctions.compliance@mof.gov.cy  

 

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, οι Οίκοι μπορούν να αποτείνονται 

απευθείας στο Υπουργείο Οικονομικών. 
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