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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ από ΗΠΑ και ΕΕ 
 

(16 Μαρτίου 2022) 
 
 

Α.  Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ  Η.Π.Α. 
 

04.03.2022 
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) 
δημοσίευσε τρεις νέες Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) που σχετίζονται με τη Ρωσία. 
Σχετικό έγγραφο: 
Νέες Συχνές Ερωτήσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία (FAQs) . 
 
 
 
08.03.2022 

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν υπέγραψε νέο εκτελεστικό διάταγμα (EO) «Απαγόρευση ορισμένων 
εισαγωγών και νέων επενδύσεων σε σχέση με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» για 
την απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και 
άνθρακα στην Ηνωμένες Πολιτείες. 
  
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Ε.Ο. 
  
Η νέα ΕΟ απαγορεύει: 

• Η εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες ρωσικού αργού πετρελαίου και ορισμένων 
προϊόντων πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και άνθρακα. 
  

• Νέα επένδυση των ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. 
  

• Επίσης, θα απαγορευτεί στους Αμερικανούς να χρηματοδοτούν ή να επιτρέπουν σε 
ξένες εταιρείες που πραγματοποιούν επενδύσεις να παράγουν ενέργεια στη Ρωσία. 

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 16 ΚΑΙ ΝΕΕΣ FAQ 
  
Μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Μπάιντεν, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ 
κυκλοφόρησε μία Γενική Άδεια και πολλές Συχνές Ερωτήσεις για να βοηθήσει στην κατάργηση 
των παραδόσεων υφιστάμενων αγορών που έχουν ήδη συναφθεί. 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6nrhr4q5gk7q6tyugnipwbixt4s61juwyr8hii1f6hr7d51urfhb6zsntpin1y3uah3hc3a11dcgizbwjr3xt9d5gqdumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9sbmtzLmdkL2wvZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKaWRXeHNaWFJwYmw5c2FXNXJYMmxrSWpveE1Ea3NJblZ5YVNJNkltSndNanBqYkdsamF5SXNJbUoxYkd4bGRHbHVYMmxrSWpvaU1qQXlNakF6TURRdU5UUTBNamM0TXpFaUxDSjFjbXdpT2lKb2RIUndjem92TDJodmJXVXVkSEpsWVhOMWNua3VaMjkyTDNCdmJHbGplUzFwYzNOMVpYTXZabWx1WVc1amFXRnNMWE5oYm1OMGFXOXVjeTltWVhFdllXUmtaV1F2TWpBeU1pMHdNeTB3TkNKOS55dlN0bzZzeUx4RHoxMjZJNy04dmprbnNfb1BNRWYzNW5ENUpTZUhwSW1VL3MvNzI1NDI2NzYxL2JyLzEyNzU4NDM0MDcxNi1s&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=81a5f1d32224f8a1c3be3fbe09fba92d
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Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε: 

• Γενική Άδεια 16, που επιτρέπει την εισαγωγή πετρελαίου που έχει ήδη συναφθεί 
• FAQ 1013: Οδηγίες σχετικά με τις απαγορεύσεις του EO της 8ης Μαρτίου 2022, 

«Απαγόρευση ορισμένων εισαγωγών και νέων επενδύσεων σε σχέση με τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την υπονόμευση της 
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας» 

• FAQ 1014: Οδηγίες για την εισαγωγή ενέργειας από τη Ρωσία 
• Συχνές ερωτήσεις 1015: Οδηγίες σχετικά με τις δραστηριότητες κατάργησης που 

απαγορεύονται από τον ΕΟ της 8ης Μαρτίου 2022 
• FAQ 1016: Οδηγίες σχετικά με αποστολές που έχουν συναφθεί πριν από τις 8 Μαρτίου 

2022 
• Συχνές Ερωτήσεις 1017: Καθοδήγηση σχετικά με την ισχύ της Γενικής Άδειας 8Α που 

σχετίζεται με τη Ρωσία 
• Συνήθεις Ερωτήσεις 1018: Καθοδήγηση σχετικά με την έκθεση προσώπων εκτός ΗΠΑ 

σε κυρώσεις σύμφωνα με τον ΕΟ της 8ης Μαρτίου 2022 
• FAQ 1019: Οδηγίες για τον ορισμό των όρων στον ΕΟ της 8ης Μαρτίου 2022 
• Συχνές Ερωτήσεις 1020: Καθοδήγηση σχετικά με τις συναλλαγές με αργό πετρέλαιο της 

κοινοπραξίας αγωγών Κασπίας 

Το πιο σημαντικό, σύμφωνα με τις Συνήθεις Ερωτήσεις 1018 , στο βαθμό που η εισαγωγή 
τέτοιων προϊόντων καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν 
συνεπάγεται κυρώσεις ή άλλως απαγορευμένη συναλλαγή, τα άτομα εκτός ΗΠΑ δεν 
υπόκεινται σε κυρώσεις βάσει του ΕΟ του Μαρτίου 8 , 2022. 

  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 16  

ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

  

 
 

11.03.2022 

Στις 11 Μαρτίου 2022 , ο Πρόεδρος Μπάιντεν υπέγραψε νέο Εκτελεστικό Διάταγμα (ΕΟ) «για 
την απαγόρευση ορισμένων εισαγωγών, εξαγωγών και νέων επενδύσεων σε σχέση με τη 
συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας». 
  
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Ε.Ο. 
  
Η νέα ΕΟ απαγορεύει: 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=67jecpw77fehr7yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakffbffcpjhzwikh7kdwgazxjsjzjy8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9zeXN0ZW0vZmlsZXMvMTI2L3J1c3NpYV9nbDE2LnBkZg~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=37f7413e27b8f64478b62597e01bd4c0
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6s7yk4y8ip1qf9yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfm4t7s41y6t9cc6npm6i7uyxurdsdjjpnqihajkzuf5mtqfjyifeep9z3fd74x4sfy&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDEz&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=148e61bfec9b7bca3efb535365e2d791
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6s7yk4y8ip1qf9yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfm4t7s41y6t9cc6npm6i7uyxurdsdjjpnqihajkzuf5mtqfjyifeep9z3fd74x4sfy&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDEz&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=148e61bfec9b7bca3efb535365e2d791
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6s7yk4y8ip1qf9yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfm4t7s41y6t9cc6npm6i7uyxurdsdjjpnqihajkzuf5mtqfjyifeep9z3fd74x4sfy&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDEz&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=148e61bfec9b7bca3efb535365e2d791
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6s7yk4y8ip1qf9yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfm4t7s41y6t9cc6npm6i7uyxurdsdjjpnqihajkzuf5mtqfjyifeep9z3fd74x4sfy&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDEz&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=148e61bfec9b7bca3efb535365e2d791
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6js59cttmddkpzyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakf84ywr5f5wfw6ow6b3hk67chn65y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDE0&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=20de311f12ef7c5e4088cd2924d42398
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=678rj3y3tfjqbzyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfnysddnrnqmfyxe8qu7qkyoibr5y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDE1&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=aed0b1308da02ba755d5ebf71def04cd
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=678rj3y3tfjqbzyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfnysddnrnqmfyxe8qu7qkyoibr5y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDE1&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=aed0b1308da02ba755d5ebf71def04cd
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6sjy9gwm3fn18pyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfxgt19ebtspwmkygdre7rhpqsjzy8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDE2&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=dfde8f41cb0907b0f2cfefcd0f3c40a2
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6sjy9gwm3fn18pyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfxgt19ebtspwmkygdre7rhpqsjzy8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDE2&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=dfde8f41cb0907b0f2cfefcd0f3c40a2
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6knqnqthj8uo85yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfpmxqye74y3rc6n6pg16s14s7nxsdjjpnqihajkzuf5mtqfjyifeep9z3fd74x4sfy&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDE3&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=56c269a8e9784cd54e6765de0d6141cf
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6knqnqthj8uo85yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfpmxqye74y3rc6n6pg16s14s7nxsdjjpnqihajkzuf5mtqfjyifeep9z3fd74x4sfy&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDE3&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=56c269a8e9784cd54e6765de0d6141cf
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6cz5f4atdbaf13yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfyt87eor8p84bqizhptxzmsydfjy8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDE4&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=f48da565c74fad1009d93fb9121a14c1
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6cz5f4atdbaf13yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfyt87eor8p84bqizhptxzmsydfjy8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDE4&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=f48da565c74fad1009d93fb9121a14c1
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=671edtgka8by7jyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfj8pnuzbzm5f7rywts9zmjaruzuy8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDE5&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=e50d4aac24dcbc6a8b4dba78d70200b8
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6d1n4q6jww64s8yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfync43bch6urzceubu4eajsuczty8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDIw&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=6a76762bdc9343ab1610fcd9c647151a
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6d1n4q6jww64s8yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfync43bch6urzceubu4eajsuczty8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDIw&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=6a76762bdc9343ab1610fcd9c647151a
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6wyi6ju7cz6d3tyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfdgjf1goomdczdb6z37cto3bqbqwyijcz5h1aapmumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvcmVjZW50LWFjdGlvbnMvMjAyMjAzMDM~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=f0c4ff8d2f8f4b8dd81658e037f90c8e
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=68qfnqnsx1ts75yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfjyqyasd9k853i1ggzo98z467a66o4ug47m7e5s9umw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9zeXN0ZW0vZmlsZXMvMTI2L3J1c3NpYV9nbDE2LnBkZg~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=37f7413e27b8f64478b62597e01bd4c0
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6mfmootcs6tmdtyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bbnf3zyspeakfpbar4dfeydkw5xcdxkr7frinm8y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxL2FkZGVkLzIwMjItMDMtMDg~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=643c9501357b2855ff29adcedd91921c
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6c5jgubeiii36myugnipwbixt4s61juwyr8hii1gdezoh57h779s1hjzzteppmeymcy4zz1hxo56hpsdjjpnqihajkzuf5mtqfjyifeep9z3fd74x4sfy&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9zeXN0ZW0vZmlsZXMvMTI2L3J1c3NpYV9lb18yMDIyMDMxMS5wZGY~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=0155c4634d23fa5a005d44159a7dbf28
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- την εισαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Ρωσικής 
Ομοσπονδίας: ψάρια, θαλασσινά και παρασκευάσματά τους · αλκοολούχα ποτά; μη 
βιομηχανικά διαμάντια ; 
 
- την εξαγωγή , επανεξαγωγή , πώληση ή προμήθεια, άμεσα ή έμμεσα, από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες ή από πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου κι αν βρίσκεται, αγαθών 
πολυτελείας . 
 
- νέες επενδύσεις σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως 
μπορεί να καθοριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό 
Εξωτερικών, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
- η εξαγωγή, επανεξαγωγή , πώληση ή προμήθεια , άμεσα ή έμμεσα, από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες ή από πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου κι αν 
βρίσκεται, τραπεζογραμματίων σε δολάρια ΗΠΑ προς την κυβέρνηση της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας ή οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στη Ρωσική Ομοσπονδία· 
  
2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ FAQ 
  
Μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Μπάιντεν, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών 
Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) εξέδωσε αρκετές Γενικές Άδειες που 
σχετίζονται με τη Ρωσία και μία Γενική Άδεια που σχετίζεται με την Ουκρανία. Το OFAC 
δημοσίευσε επίσης νέες Συχνές ερωτήσεις. 
  
Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε: 

• Γενική Άδεια 17 που σχετίζεται με τη Ρωσία , που επιτρέπει την εισαγωγή στις 
Ηνωμένες Πολιτείες ψαριών, θαλασσινών και παρασκευασμάτων τους· αλκοολούχα 
ποτά; ή μη βιομηχανικά διαμάντια καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με 
γραπτές συμβάσεις ή γραπτές συμφωνίες που έχουν συναφθεί πριν από τις 11 
Μαρτίου 2022 έως τις 25 Μαρτίου 2022. 

• Γενική άδεια 18 που σχετίζεται με τη Ρωσία , η οποία επιτρέπει μη εμπορικά, 
προσωπικά εμβάσματα τραπεζογραμματίων σε δολάρια ΗΠΑ. 

• τη Ρωσία Γενική Άδεια 19, Εξουσιοδότηση Συναλλαγών που Σχετίζονται με Προσωπική 
Συντήρηση Ατόμων των ΗΠΑ που βρίσκονται στη Ρωσική Ομοσπονδία Απαγορεύεται 
από Εκτελεστικό Διάταγμα της 11ης Μαρτίου 2022 . 

• Γενική Άδεια 23 που σχετίζεται με την Ουκρανία που επιτρέπει δραστηριότητες για την 
υποστήριξη ανθρωπιστικών έργων για την κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών, 
έργα οικοδόμησης δημοκρατίας στις λεγόμενες περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Ντονέτσκ ή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ της Ουκρανίας. 

Η OFAC δημοσίευσε επίσης νέες Συχνές Ερωτήσεις και τροποποίησε μία Συχνή Ερώτηση . 
  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ, ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ  
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

  

 
15.03.2022 
Στις 15 Μαρτίου 2022, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου 
Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) όρισε έντεκα άτομα της πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης του 
ρωσικού στρατού (περιλαμβανομένων Υφυπουργών Άμυνας και του Γενικού Διευθυντή της 
Rosoboronexport) αλλά και σε άλλους ρώσους δημόσιους λειτουργούς για παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (υποθέσεις Sergei Magnitsky και Oyub Titiev). Επίσης επιβλήθηκαν 
κυρώσεις στον Λευκορώσο Πρόεδρο, Lukashenko και τη σύζυγό του Halina, καθώς και σε άλλους 
Λευκορώσους αξιωματούχους, για τη διευκόλυνση της ρωσικής επιθετικότητας, καθώς επίσης και 
λόγω διαφθοράς και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτών της χώρας. Οι κυρώσεις 
αφορούν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των ανωτέρω στις ΗΠΑ. 
  
Σχετικό έγγραφο: 
Ενημέρωση στη λίστα OFAC SDN 
 

 
 

Β. Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ  Ε.Ε. 
 
 

07.03.2022 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τα περιοριστικά 
μέτρα της ΕΕ, η Γενική -Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ FISMA) στοχεύει να 
παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση το συντομότερο δυνατό. Προς το παρόν, συνιστά να ληφθούν 
υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάζονται στο κατευθυντήριο σημείωμα της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 . 
Υπάρχει επίσης ένα ειδικό γραμματοκιβώτιο που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή, όπου 
συλλέγονται ερωτήσεις και σχόλια - EC-RUSSIA-SANCTIONS@ec.europa.eu . Η συμβολή και 
οποιαδήποτε ιεράρχηση που θα μπορούν να δώσουν οι ενδιαφερόμενοι στις ερωτήσεις θα 
επιτρέψουν στη ΓΔ FISMA να ανταποκρίνεται ταχύτερα και να παρέχει πιο συγκεκριμένη 
καθοδήγηση, η οποία είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι επιχειρήσεις. 

 
 
09.03.2022 

Στις 9 Μαρτίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήγαγε ένα τρίτο πακέτο 
περιοριστικών μέτρων που σχετίζονται με τη Ρωσία. 
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1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ 
  
Πρώτον, το Συμβούλιο ενέκρινε πρόσθετα τομεακά μέτρα με στόχο τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της Λευκορωσίας . 
  
Τα συμφωνηθέντα μέτρα: 

• να περιορίσει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών χρηματοοικονομικών 
μηνυμάτων (SWIFT) στη Belagroprombank , την Bank Dabrabyt και την Τράπεζα 
Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας , καθώς και τις θυγατρικές τους στη 
Λευκορωσία· 

• να απαγορεύσει τις συναλλαγές με την Κεντρική Τράπεζα της Λευκορωσίας που 
σχετίζονται με τη διαχείριση αποθεματικών ή περιουσιακών στοιχείων και την παροχή 
δημόσιας χρηματοδότησης για το εμπόριο και τις επενδύσεις στη Λευκορωσία· 

• να απαγορεύσει την εισαγωγή και την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με μετοχές 
κρατικών φορέων της Λευκορωσίας σε τόπους διαπραγμάτευσης της ΕΕ από τις 12 
Απριλίου 2022 · 

• περιορίζουν σημαντικά τις χρηματοοικονομικές εισροές από τη Λευκορωσία στην ΕΕ, 
απαγορεύοντας την αποδοχή καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ από υπηκόους ή 
κατοίκους Λευκορωσίας, την τήρηση λογαριασμών Λευκορώσων πελατών από τα 
κεντρικά αποθετήρια τίτλων της ΕΕ, καθώς και την πώληση τίτλων σε ευρώ σε πελάτες 
από τη Λευκορωσία· 

• να απαγορεύσει την παροχή τραπεζογραμματίων σε ευρώ στη Λευκορωσία. 

  
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
  
Επιπλέον, το Συμβούλιο εισήγαγε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την εξαγωγή 
αγαθών θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και τεχνολογίας ραδιοεπικοινωνιών στη Ρωσία . 
  
Δυνάμει της παρούσας απόφασης θα απαγορεύεται η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η 
εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας θαλάσσιας ναυσιπλοΐας σε οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας στη Ρωσία, για χρήση στη Ρωσία ή για 
τοποθέτηση σε επιβίβαση πλοίου υπό ρωσική σημαία. 
  
3. ΚΡΥΠΤΟ-ΠΕΡΙΟΧΗ 
  
Το Συμβούλιο διευκρίνισε την έννοια των «κινητών αξιών» έτσι ώστε να περιλαμβάνει σαφώς 
κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και, συνεπώς, να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των 
τομεακών περιορισμών που ισχύουν ( Κανονισμός (ΕΕ) 2022/394 της 9ης Μαρτίου 2022 και 
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/ 398 της 9ης Μαρτίου 2022 ). 
  
4. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ 
  
Το Συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα «σε σχέση με ενέργειες 
που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία 
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της Ουκρανίας», σε 160 επιπλέον άτομα. 
  
Η λίστα περιλαμβάνει: 
  
- 14 ολιγάρχες και εξέχοντες επιχειρηματίες που εμπλέκονται σε βασικούς οικονομικούς 
τομείς παρέχοντας σημαντική πηγή εσόδων στη Ρωσική Ομοσπονδία -ιδίως στους κλάδους της 
μεταλλουργίας, της γεωργίας, της φαρμακευτικής, των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής 
βιομηχανίας-, καθώς και μέλη των οικογενειών τους . 
  
- 146 μέλη του Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα οποία επικύρωσαν τις κυβερνητικές 
αποφάσεις της «Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας μεταξύ της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ» και της «Συνθήκης Φιλίας, 
Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Λουχάνσκ ». 
  
Μεταξύ άλλων: 

• Mikhail Oseevsky , Πρόεδρος της Rostelecom 
• Αντρέι Melnichenk o , Μη Εκτελεστικός Διευθυντής της SUEK, Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ομίλου EuroChem 
• Dmitry Mazepin , Διευθύνων Σύμβουλος της Uralchem 
• Mikhail Poluboyarinov , Διευθύνων Σύμβουλος της Aeroflot 
• Sergey Kulikov , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της RUSNANO 
• Βαντίμ Moshkovic h , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Rusagro 
• Dmitry Konov , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της PJSC SIBUR Holding 

  
Τα περιοριστικά μέτρα "σε σχέση με ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική 
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας", τα οποία ισχύουν πλέον για 
συνολικά 852 άτομα και 53 οντότητες , περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 
και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων στα καταγεγραμμένα άτομα και οντότητες. Επιπλέον, η 
ταξιδιωτική απαγόρευση που ισχύει για τα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο 
εμποδίζει την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφος της ΕΕ. 

  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ, L080 ΤΗΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ, L081 ΤΗΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ, L082 ΤΗΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  

 

  

 
 
 
15.03.2022 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6pnwmgtuxa6848yugnipwbixt4s61juwyr8hii1g1d95zqt6n81ehpkpeeqqnpoae3xy7cuadspny9y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPU9KOkw6MjAyMjowODA6VE9D&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=0ffbe166675d1285ed0faa3a0a922e3e
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6m5t7j7esfkgmfyugnipwbixt4s61juwyr8hii1g1d95zqt6n81ea9m9wc3imngcukpqwboapy9pzdsdjjpnqihajkzuf5mtqfjyifeep9z3fd74x4sfy&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPU9KOkw6MjAyMjowODI6VE9D&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=4a243c47a67bad50676f3e1799a61aef
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=67x1omq3ntyxidyugnipwbixt4s61juwyr8hii1g1d95zqt6n81ewnxbzwdge6dhukpqwboapy9pzdsdjjpnqihajkzuf5mtqfjyifeep9z3fd74x4sfy&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPU9KOkw6MjAyMjowODI6VE9D&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=4a243c47a67bad50676f3e1799a61aef
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Στις 15 Μαρτίου , το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήγαγε ένα τέταρτο πακέτο 
κυρώσεων που σχετίζονται με τη Ρωσία. 
  
1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΡΩΣΙΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
  
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να απαγορεύσει πλήρως οποιεσδήποτε 
συναλλαγές με 12 ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις , σε διαφορετικούς τομείς, ειδικότερα από 
το στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα. Η λίστα περιλαμβάνει: 

• OPK Oboronprom 
• United Aircraft Corporation 
• Uralvagonzavod 
• Rosneft 
• Transneft 
• Gazprom Neft 
• Almaz-Antey 
• Καμάζ 
• Rostec (Russian Technologies State Corporation) 
• JSC Po Sevmash 
• Sovcomflot 
• United Shipbuilding Corporation 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 της 15ης Μαρτίου 2022. 
  
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ 
  
Το Συμβούλιο εισήγαγε επίσης απαγόρευση εισαγωγής από την ΕΕ για προϊόντα σιδήρου και 
χάλυβα που προέρχονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από τη Ρωσία. Αυξημένες ποσοστώσεις 
εισαγωγών θα διανεμηθούν σε άλλες τρίτες χώρες για αντιστάθμιση. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 της 15ης Μαρτίου 2022. 
  
3. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
  
Τα νέα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν μια εκτεταμένη απαγόρευση νέων επενδύσεων σε 
ολόκληρο τον ρωσικό ενεργειακό τομέα , με περιορισμένες εξαιρέσεις για μη στρατιωτικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται με πυρηνικά και τη μεταφορά ορισμένων ενεργειακών 
προϊόντων πίσω στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι ακόλουθες δραστηριότητες εμπίπτουν 
σε αυτήν την απαγόρευση: 

• η εξερεύνηση, η παραγωγή, η διανομή εντός της Ρωσίας ή η εξόρυξη αργού 
πετρελαίου, φυσικού αερίου ή στερεών ορυκτών καυσίμων, η διύλιση καυσίμων, η 
υγροποίηση φυσικού αερίου ή η επαναεριοποίηση · 

• την κατασκευή ή διανομή στη Ρωσία προϊόντων στερεών ορυκτών καυσίμων, 
προϊόντων διύλισης πετρελαίου ή αερίου· 

• την κατασκευή εγκαταστάσεων ή την εγκατάσταση εξοπλισμού ή την παροχή 
υπηρεσιών, εξοπλισμού ή τεχνολογίας για δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6hhcz8d51ixqy8yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bin6d7akkdeznqb358mzifea79673xxawpwz8y3y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMlIwNDI4JmZyb209RU4~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=b00d865927c34a2e3a3d78a1807ad0fc
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6jphwpufic54hiyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bin6d7akkdeznr36fz3r8p4xuz673xxawpwz8y3y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMlIwNDI4JmZyb209RU4~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=b00d865927c34a2e3a3d78a1807ad0fc
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παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

  
Εισάγει επίσης έναν συνολικό περιορισμό των εξαγωγών σχετικά με τον εξοπλισμό, την 
τεχνολογία και τις υπηρεσίες για την ενεργειακή βιομηχανία . Τα κράτη μέλη μπορούν να 
δώσουν πιθανές εξαιρέσεις για τέτοιες εξαγωγές εάν οι τεχνολογίες είναι σημαντικές για την 
προμήθεια άνθρακα, φυσικού αερίου ή πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν από οντότητα που ελέγχεται από κοινού ή αποκλειστικά από νομικό 
πρόσωπο που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Ε.Ε. νόμου ή για την επείγουσα πρόληψη ή 
μετριασμό ενός γεγονότος που ενδέχεται να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην 
ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 της 15ης Μαρτίου 2022. 
  
4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
  
Το συμβούλιο αποφάσισε να απαγορεύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας , καθώς και την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες συνδρομής 
σε σχέση με δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή οντότητα της Ρωσίας. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 της 15ης Μαρτίου 2022. 
  
5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 
  
Τα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν επίσης απαγόρευση εξαγωγών από την ΕΕ για είδη 
πολυτελείας . Αυτά τα προϊόντα απαγορεύεται να πωλούνται τόσο σε φυσικά όσο και σε 
νομικά πρόσωπα στη Ρωσία ή "για χρήση στη Ρωσία". 
  
Ο περιορισμός ισχύει για είδη πολυτελείας που κοστίζουν περισσότερο από 300 € ανά είδος , 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο έγγραφο. Η απαγόρευση δεν ισχύει για αγαθά που 
χρειάζονται για «επίσημους σκοπούς», για διπλωματικές αποστολές στη Ρωσία, διεθνείς 
οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους. Ο κατάλογος των προϊόντων που απαγορεύονται για 
εισαγωγή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

• Οχήματα , με εξαίρεση τα ασθενοφόρα, για μεταφορά ανθρώπων από ξηρά, αέρια ή 
υδάτινη αξία άνω των €50 χιλ ., καθώς και ανταλλακτικά για αυτά. Το μέτρο ισχύει για 
επιβατικά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των αγωνιστικών αυτοκινήτων, και 
μοτοσικλετών. 

• Κρασιά , συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών, της μπύρας και των 
οινοπνευματωδών ποτών. 

• Οικιακές συσκευές , όπως πιστολάκια μαλλιών, φούρνοι μικροκυμάτων, καφετιέρες 
και βραστήρες, καθώς και smartphone και κονσόλες παιχνιδιών. 

• Ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής βίντεο ή ήχου αξίας άνω των 1.000 € , 
συμπεριλαμβανομένων των καμερών. 

• Χαβιάρι και τα υποκατάστατά του. 
• Τρούφες και τα προϊόντα τους. 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6s9wotu1415edzyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bin6d7akkdeznfy5e5ho7kdy4o673xxawpwz8y3y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMlIwNDI4JmZyb209RU4~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=b00d865927c34a2e3a3d78a1807ad0fc
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6suy71w7dgcrqtyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bin6d7akkdeznqk1rg4zw7engu673xxawpwz8y3y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMlIwNDI4JmZyb209RU4~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=b00d865927c34a2e3a3d78a1807ad0fc
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• Πούρα και πουράκια. 
• Αρώματα και καλλυντικά. 
• Ρολόγια , συμπεριλαμβανομένων των ρολογιών χειρός, και ανταλλακτικά για αυτά. 
• Μουσικά όργανα αξίας άνω των €1,5 χιλ. 
• Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα και αντίκες. 
• Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ (ανεξάρτητα από το υλικό που είναι 

κατασκευασμένα) γούνες και δερμάτινες τσάντες. 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 της 15ης Μαρτίου 2022. 
  
6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ 
  
Το Συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα «σε σχέση με ενέργειες 
που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία 
της Ουκρανίας», σε επιπλέον άτομα και οντότητες σε επιπλέον 15 άτομα και 9 οντότητες. 
  
Τα άτομα που αναφέρονται περιλαμβάνουν βασικούς ολιγάρχες Roman Abramovich και 
German Khan καθώς και Alexander Shokhin , Πρόεδρο της RSPP και άλλους εξέχοντες 
επιχειρηματίες που εμπλέκονται σε βασικούς οικονομικούς τομείς, όπως ο σίδηρος και ο 
χάλυβας, η ενέργεια, οι τράπεζες, τα μέσα ενημέρωσης, τα στρατιωτικά και τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες διπλής χρήσης. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης άτομα από τη σφαίρα των μέσων 
ενημέρωσης, όπως ο Konstantin Ernst (Διευθύνων Σύμβουλος του Channel One Ρωσία) . 
  
Οι οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις περιλαμβάνουν εταιρείες στον τομέα της 
αεροπορίας , της στρατιωτικής και διπλής χρήσης , της ναυπηγικής και της κατασκευής 
μηχανών , όπως η Rosneft Aero και η JSC Rosoboronexport . 
  
Τα περιοριστικά μέτρα "σε σχέση με ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική 
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας", τα οποία ισχύουν πλέον για 
συνολικά 877 άτομα και 62 οντότητες , περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 
και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων στα καταγεγραμμένα άτομα και οντότητες. Επιπλέον, η 
ταξιδιωτική απαγόρευση που ισχύει για τα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο 
εμποδίζει την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφος της ΕΕ. 
  
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, δείτε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/427 της 15ης Μαρτίου 2022. 
  
Το Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα να παρατείνει τις κυρώσεις που στοχεύουν τους 
υπεύθυνους για την υπονόμευση ή την απειλή της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και 
της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας για άλλους έξι μήνες έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 . 
  
7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του ΠΟΕ 
  
Ξεχωριστά, το Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως στην Επιτροπή να συμμετάσχει, εξ ονόματος 
της ΕΕ, σε μια πολυμερή δήλωση σχετικά με «την επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της 
Ουκρανίας με την υποστήριξη της Λευκορωσίας», η οποία αναμένεται να εκδοθεί στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ). Όπως και άλλα μέλη του ΠΟΕ που πρόκειται να 
συνυποστηρίξουν αυτήν τη δήλωση, η ΕΕ επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να λάβει 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6a889kr34de6w3yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bin6d7akkdezny838dywmzfwrr673xxawpwz8y3y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMlIwNDI4JmZyb209RU4~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=b00d865927c34a2e3a3d78a1807ad0fc
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6dtwwzrshecah8yugnipwbixt4s61juwyr8hii1bin6d7akkdeznmq8tadg6pd4pb3am9hski61qgn8grqtxohsqurkseonb8ed4oqbbucei9hcidp1ao&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC9QREYvP3VyaT1DRUxFWDozMjAyMlIwNDI3JmZyb209RU4~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=d7518eb828fe71b3da2b32641dc8cd3a


 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρούνται απαραίτητες για την προστασία των βασικών 
συμφερόντων ασφαλείας μας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ενέργειες για την υποστήριξη 
της Ουκρανίας ή ενέργειες για την αναστολή παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων σε σχέση 
με τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως η αναστολή της μεταχείρισης του πλέον ευνοούμενου 
κράτους σε προϊόντα και υπηρεσίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επιπλέον, υπό το φως της 
υλικής υποστήριξης της Λευκορωσίας στις ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η ΕΕ θεωρεί 
ότι η διαδικασία προσχώρησής της στον ΠΟΕ πρόκειται να ανασταλεί . 
  

  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ, L081 ΤΗΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  

 

  

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4 Ο ΠΑΚΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1776 

 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

(ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ) 
https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/content?token=n008p0i7 

 
 

Η Επιτροπή της ΕΕ έχει δημιουργήσει μια ειδική ιστοσελίδα που αποδεικνύει πληροφορίες 
σχετικά με τις κυρώσεις της ΕΕ που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας σχετικά με την κατάσταση 

στην Ουκρανία. 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-

ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en . 
 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=675z4g49ng43hxyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bin6d7akkdeznbiod5a7pbzkpiiqtzwxmbk466ty8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPU9KOkw6MjAyMjowODdJOlRPQyZ1dG1fc291cmNlPWRzbXMtYXV0byZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1Gb3VydGgrcGFja2FnZStvZitzYW5jdGlvbnMraW4rdmlldytvZitSdXNzaWElZTIlODAlOTlzK21pbGl0YXJ5K2FnZ3Jlc3Npb24rYWdhaW5zdCtVa3JhaW5lJTNhKzE1K2FkZGl0aW9uYWwraW5kaXZpZHVhbHMrYW5kKzkrZW50aXRpZXMrc3ViamVjdCt0bytFVStyZXN0cmljdGl2ZSttZWFzdXJlcw~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=51a4e3649a2b6836b883341472d842a5
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1776
https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/content?token=n008p0i7
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6xc5s9rebszuatyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bahs6yx9yfdots55fr3e6x11mx1ezqma488mqarwyijcz5h1aapmumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9lYy5ldXJvcGEuZXUvaW5mby9zdHJhdGVneS9wcmlvcml0aWVzLTIwMTktMjAyNC9zdHJvbmdlci1ldXJvcGUtd29ybGQvZXUtc29saWRhcml0eS11a3JhaW5lL2V1LXNhbmN0aW9ucy1hZ2FpbnN0LXJ1c3NpYS1mb2xsb3dpbmctaW52YXNpb24tdWtyYWluZV9lbg~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=58edec3d71cb4865e16ca0dc07a53de7
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6xc5s9rebszuatyugnipwbixt4s61juwyr8hii1bahs6yx9yfdots55fr3e6x11mx1ezqma488mqarwyijcz5h1aapmumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9lYy5ldXJvcGEuZXUvaW5mby9zdHJhdGVneS9wcmlvcml0aWVzLTIwMTktMjAyNC9zdHJvbmdlci1ldXJvcGUtd29ybGQvZXUtc29saWRhcml0eS11a3JhaW5lL2V1LXNhbmN0aW9ucy1hZ2FpbnN0LXJ1c3NpYS1mb2xsb3dpbmctaW52YXNpb24tdWtyYWluZV9lbg~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=58edec3d71cb4865e16ca0dc07a53de7

