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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ από Ε.Ε. 
 

(11 Απριλίου 2022) 
 
 

Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ  Ε.Ε. 
 
16.03.2022 
ΕΕ 
16.03.2022 | Μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2022/355(3) του Συμβουλίου για την 
απαγόρευση των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα καταγωγής Λευκορωσίας και του κανονισμού (ΕΕ) 
2022/428(4) του Συμβουλίου για την απαγόρευση των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων χάλυβα 
καταγωγής Ρωσίας, η Επιτροπή αποφάσισε να προσαρμόσει τη λειτουργία των μέτρων 
διασφάλισης για να διασφαλίσει ότι αυτές οι απαγορεύσεις εισαγωγών δεν δημιουργούν έλλειψη 
προσφοράς στην αγορά της Ένωσης στις κατηγορίες που επηρεάζονται και ότι οι χρήστες χάλυβα 
της Ένωσης μπορούν να συνεχίσουν να προμηθεύονται αυτές τις ποσότητες από άλλες πηγές. Στο 
παράρτημα μπορείτε να βρείτε το νομικό κείμενο που τροποποιεί τις υπάρχουσες 
διασφαλίσεις. Το κείμενο που δημοσιεύτηκε στις 16.03 τίθεται σε ισχύ στις 17.03.2022. 
 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/434 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2022, για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικού μέτρου διασφάλισης κατά 

των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων χάλυβα 
 

 
 
08.04.2022 

Η ΕΕ υιοθέτησε την πέμπτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη στρατιωτική της επίθεση 
κατά της Ουκρανίας 

Υπό το φως του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των 
αναφερόμενων θηριωδιών που διαπράχθηκαν από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην Ουκρανία, 
το Συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει ένα πέμπτο πακέτο οικονομικών και ατομικών κυρώσεων 
κατά της Ρωσίας. 

Στα συμπεράσματά του της 24ης Μαρτίου 2022 , το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι η Ένωση 
παραμένει έτοιμη να κλείσει τα κενά και να στοχεύσει στην πραγματική και πιθανή παράκαμψη 
των περιοριστικών μέτρων που έχουν ήδη εγκριθεί, καθώς και να προχωρήσει γρήγορα με 
περαιτέρω συντονισμένες αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για αποτελεσματική 
να εμποδίσουν τις ρωσικές ικανότητες να συνεχίσουν την επιθετικότητα. 

• Περιοριστικά μέτρα της ΕΕ ως απάντηση στην κρίση στην Ουκρανία 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=64egurn87596s5yugnipwbixt4s61juwyr8hii1fhb4qy93ha7grjgf4wr43uku3f76pxj9ad6oh18n1ai4dsubywyzumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9Ub2RheU9KL2ZhbGxiYWNrT0ovbF8wODgyMDIyMDMxNmVuLnBkZg~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=6f8908a201c24d4f1fe08fdb7dc3c62b
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=64egurn87596s5yugnipwbixt4s61juwyr8hii1fhb4qy93ha7grjgf4wr43uku3f76pxj9ad6oh18n1ai4dsubywyzumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9Ub2RheU9KL2ZhbGxiYWNrT0ovbF8wODgyMDIyMDMxNmVuLnBkZg~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=6f8908a201c24d4f1fe08fdb7dc3c62b
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=64egurn87596s5yugnipwbixt4s61juwyr8hii1fhb4qy93ha7grjgf4wr43uku3f76pxj9ad6oh18n1ai4dsubywyzumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9Ub2RheU9KL2ZhbGxiYWNrT0ovbF8wODgyMDIyMDMxNmVuLnBkZg~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=6f8908a201c24d4f1fe08fdb7dc3c62b
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/
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• Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 24-25 Μαρτίου 2022 

• Ουκρανία: Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με τις ρωσικές 
θηριωδίες που διαπράχθηκαν στην Bucha και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας, 2 Απριλίου 
2022 

Στις 8 Απριλίου 2022, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να επιβάλει ένα πέμπτο 
πακέτο οικονομικών και ατομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ L110  

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ L111  

 
Το συμφωνηθέν πακέτο περιλαμβάνει σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της πίεσης 
στη ρωσική κυβέρνηση και οικονομία και στον περιορισμό των πόρων του Κρεμλίνου. 

Επιπλέον, το Συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις σε εταιρείες των οποίων τα προϊόντα ή η 
τεχνολογία έπαιξαν ρόλο στην εισβολή, βασικούς ολιγάρχες και επιχειρηματίες , υψηλόβαθμους 
αξιωματούχους του Κρεμλίνου , υποστηρικτές της παραπληροφόρησης και χειραγώγησης 
πληροφοριών , διαδίδοντας συστηματικά την αφήγηση του Κρεμλίνου για την πολεμική 
επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία. καθώς και μέλη οικογενειών ατόμων που έχουν ήδη 
επιβληθεί κυρώσεις , προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις της ΕΕ δεν καταστρατηγούνται. 

Επιπλέον, επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση συναλλαγών σε τέσσερις βασικές ρωσικές τράπεζες 
που αντιπροσωπεύουν το 23% του μεριδίου αγοράς στον ρωσικό τραπεζικό τομέα. Μετά την 
αφαίρεση του SWIFT, αυτές οι τράπεζες θα υπόκεινται πλέον σε δέσμευση περιουσιακών 
στοιχείων, με αποτέλεσμα να αποκοπούν πλήρως από τις αγορές της ΕΕ. 

Τα περιλαμβανόμενα μέτρα εξειδικεύονται ως εξής: 
 
1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

• Απαγόρευση αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών 
καυσίμων στην ΕΕ εάν προέρχονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από τη Ρωσία, από τον 
Αύγουστο του 2022 .  

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

• Πλήρης απαγόρευση συναλλαγών και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε τέσσερις 
ρωσικές τράπεζες (Bank Otkritie , Novikombank , Sovcombank και VTB) που 
αντιπροσωπεύουν το 23% του μεριδίου αγοράς στον ρωσικό τραπεζικό τομέα. Μετά 
την αφαίρεση του SWIFT, αυτές οι τράπεζες θα υπόκεινται πλέον σε δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα να αποκοπούν πλήρως από τις αγορές της ΕΕ. 

• Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών κρυπτογράφησης υψηλής αξίας στη Ρωσία. 
• Απαγόρευση παροχής συμβουλών για καταπιστεύματα σε πλούσιους Ρώσους. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/04/ukraine-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-russian-atrocities-committed-in-bucha-and-other-ukrainian-towns/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/04/ukraine-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-russian-atrocities-committed-in-bucha-and-other-ukrainian-towns/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/04/ukraine-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-russian-atrocities-committed-in-bucha-and-other-ukrainian-towns/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/04/ukraine-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-russian-atrocities-committed-in-bucha-and-other-ukrainian-towns/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/04/ukraine-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-russian-atrocities-committed-in-bucha-and-other-ukrainian-towns/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/04/ukraine-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-russian-atrocities-committed-in-bucha-and-other-ukrainian-towns/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/04/ukraine-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-russian-atrocities-committed-in-bucha-and-other-ukrainian-towns/
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6bmdfgjx1b8equyugnipwbixt4s61juwyr8hii1nk1bgg48qb39yppo8unhj974yj6zma43gbgdkbpn1ai4dsubywyzumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPU9KOkw6MjAyMjoxMTA6VE9D&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=79a06d4d37b464634d93125a3a2b69be
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6mi6pntychu5fiyugnipwbixt4s61juwyr8hii1nk1bgg48qb39ymbyty9akbsttunhfddrw1ycqnr6o4ug47m7e5s9umw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPU9KOkw6MjAyMjoxMTE6VE9D&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=a0668d87671d6ef83bd074d50da562b1
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3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

• Απαγόρευση πρόσβασης στους λιμένες της ΕΕ, από τις 16.04.202, σε πλοία που είναι 
νηολογημένα με σημαία Ρωσίας (εκτός για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοϊας) ή που 
έχουν αλλάξει σημαία ή νηολόγιο σε οποιουδήποτε άλλου κράτους μετά τις 
24.02.2022. Χορηγούνται παρεκκλίσεις* για τις περιπτώσεις αγοράς, εισαγωγής ή 
μεταφοράς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και 
ενεργειακών προϊόντων (φα και πετρελαίου, διϋλισμένων προϊόντων) καθώς και 
τιτάνιου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου, σιδηρομεταλλεύματος και 
προϊόντων χημικής βιομηχανίας και σιδηρούχων προϊόντων, πυρηνικών καυσίμων για 
πολιτική χρήση, άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων μέχρι τις 10.08.2022. 

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ 

• Απαγόρευση σε οποιαδήποτε ρωσική και λευκορωσική επιχείρηση οδικών μεταφορών 
να μεταφέρουν εμπορεύματα οδικώς εντός της ΕΕ, ακόμη και υπό διαμετακόμιση. 
Παρόλα αυτά, χορηγούνται παρεκκλίσεις* για ορισμένα προϊόντα, όπως 
φαρμακευτικά, ιατρικά, γεωργικά και τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του σιταριού, 
για οδικές μεταφορές για ανθρωπιστικούς σκοπούς, λειτουργίας διπλωματικών 
αποστολών της ΕΕ και ΚΜ και διεθνών οργανισμών, μεταφοράς πολιτιστικών αγαθών 
επ’ αφορμή σχετικής επίσημης συνεργασίας με τη Ρωσία, ενεργειακών προϊόντων (φα 
και πετρελαίου, διϋλισμένων προϊόντων) καθώς και τιτάνιου, αλουμινίου, χαλκού, 
νικελίου, παλλαδίου, σιδηρομεταλλεύματος και προϊόντων χημικής βιομηχανίας και 
σιδηρούχων προϊόντων. 

5. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 

• Περαιτέρω στοχευμένες απαγορεύσεις εξαγωγών -αξίας €10 δις- σε περιοχές στις 
οποίες η Ρωσία είναι ευάλωτη λόγω της υψηλής εξάρτησής της από τις προμήθειες της 
ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, κβαντικούς υπολογιστές, προηγμένους 
ημιαγωγούς, ευαίσθητα μηχανήματα, μεταφορές και χημικά. Περιλαμβάνει επίσης 
ειδικούς καταλύτες για χρήση στη βιομηχανία διϋλιστηρίων. 

• Προσθήκη καυσίμου αεριωθουμένων και πρόσθετων καυσίμων , τα οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν από τον ρωσικό στρατό, στην υπάρχουσα απαγόρευση εξαγωγών. 

6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 

• Πρόσθετες απαγορεύσεις εισαγωγών -αξίας €5,5 δις- συμπεριλαμβανομένων 
τσιμέντου, προϊόντων καουτσούκ, ξύλου, οινοπνευματωδών ποτών 
(συμπεριλαμβανομένης της βότκας), οινοπνευματωδών ποτών, θαλασσινών υψηλής 
ποιότητας (συμπεριλαμβανομένου του χαβιαριού) και ένα μέτρο κατά της 
καταστρατήγησης κατά των εισαγωγών ποτάσας από τη Λευκορωσία . 

7. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
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• Πλήρης απαγόρευση της συμμετοχής Ρώσων υπηκόων και οντοτήτων ή φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα του οποίου τα περιουσιακά δικαιώματα ανήκουν σε ποσοστό άνω 
του 50% σε ρωσική οντότητα ή ακόμα ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που λειτουργεί 
εκ μέρους ή κατόπιν εντολών οντότητας ως ανωτέρω, σε συμβάσεις προμηθειών στην 
ΕΕ. Οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να χορηγούν περιορισμένες εξαιρέσεις όταν δεν 
υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική λύση και να παράσχουν παρεκκλίσεις* υπό τη μορφή 
συνέχειας εκτέλεσης συμβάσεων ή κατακύρωσης ενός διαγωνισμού στις περιπτώσεις 
συντήρησης ή λειτουργίας ή διακοπής διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων, παροχή 
καυσίμων και ό,τι άλλο απαιτείται για τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών για ειρηνική 
(πολιτική) χρήση, διακυβερνητικών συνεργασιών σε διαστημικά προγράμματα, τη 
λειτουργία διπλωματικών αποστολών της ΕΕ και ΚΜ και διεθνών οργανισμών στη 
Ρωσία, την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φα και πετρελαίου και άλλων προϊόντων 
(νικελίου, παλλαδίου, σιδηρομεταλλεύματος κλπ),άνθρακα και άλλων στερεών 
ορυκτών καυσίμων έως τις 10.08.2022. 

• Περιορισμός στη χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική στήριξη σε ρωσικές 
οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο ή ελεγχόμενους φορείς στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της ΕΕ, της Ευρατόμ και των κρατών μελών. Για παράδειγμα, πέρα από 
τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως στην έρευνα και την εκπαίδευση , η 
Επιτροπή θα τερματίσει τη συμμετοχή σε όλες τις τρέχουσες συμφωνίες επιχορήγησης 
σε ρωσικούς δημόσιους φορείς ή συναφείς οντότητες και θα αναστείλει όλες τις 
σχετικές πληρωμές, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon 2020 και Horizon Europe , 
Euratom και Erasmus+ . Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις ή συμφωνίες με ρωσικούς 
δημόσιους φορείς ή σχετικούς φορείς στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων. 
Παρεκκλίσεις* προβλέπονται στις περιπτώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, έκτακτων 
αναγκών δημόσιας υγείας, ή προστασίας του περιβάλλοντος, ή απόκρισης σε φυσικές 
καταστροφές, προγραμμάτων φυτοϋγειονομικών και κτηνιατρικών, διακυβερνητικών 
συνεργασιών σε διαστημικά προγράμματα και με βάση τη Συμφωνία ITERA, τη 
λειτουργία, συντήρησης ή διακοπής διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων, παροχή 
καυσίμων και ό,τι άλλο απαιτείται για τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών για ειρηνική 
(πολιτική) χρήση, την κινητικότητα ατόμων, την εκτέλεση προγραμμάτων περί του 
κλίματος και περιβάλλοντος (με εξαίρεση την υποστήριξη έρευνας και ανάπτυξης), τη 
λειτουργία διπλωματικών αποστολών, ως ανωτέρω.  

• Αντιμετώπιση διαφόρων αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ περιορισμών εξαγωγών για είδη 
διπλής χρήσης και προηγμένων τεχνολογιών και άλλων διατάξεων. 

• Επέκταση σε όλα τα επίσημα νομίσματα της ΕΕ των απαγορεύσεων εξαγωγής 
τραπεζογραμματίων και πώλησης κινητών αξιών. 

Κανονισμοί (ΕΕ) του Ευρ.Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 
 

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου, της 8ης Απριλίου 2022 
 

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/577 του Συμβουλίου, της 8ης Απριλίου 2022 
 

*Απαιτείται συσχέτιση με τους Πίνακες στα Παραρτήματα και αναζήτηση των περιπτώσεων 
απαγορεύσεων και παρεκκλίσεων. 
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https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=65uhadhxduqksxyugnipwbixt4s61juwyr8hii1nk1bgg48qb39ynm3g4xrzqxqg5ydoi9id1upu7j6aj7cehz61ciuumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9lYy5ldXJvcGEuZXUvaW5mby9yZXNlYXJjaC1hbmQtaW5ub3ZhdGlvbi9mdW5kaW5nL2Z1bmRpbmctb3Bwb3J0dW5pdGllcy9mdW5kaW5nLXByb2dyYW1tZXMtYW5kLW9wZW4tY2FsbHMvaG9yaXpvbi1ldXJvcGVfZW4~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=1eec0a8cd2015b00919549ef282ffbfe
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https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6fxsei3jtx19g3yugnipwbixt4s61juwyr8hii1nk1bgg48qb39ypn4dkm4p4t18bastknspq18wbdy8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPXVyaXNlcnYlM0FPSi5MXy4yMDIyLjExMS4wMS4wMDY3LjAxLkVORyZ0b2M9T0olM0FMJTNBMjAyMiUzQTExMSUzQVRPQw~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=0e17646e1230ec707de122dce594b1e6
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8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
  
Εκτός από το 5ο πακέτο κυρώσεων, το Συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει περιοριστικά μέτρα 
σε επιπλέον 217 φυσικά πρόσωπα και 18 οντότητες . 
  
Τα 217 άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο περιλαμβάνουν υψηλόβαθμους 
αξιωματούχους του Κρεμλίνου , ολιγάρχες, άλλους εξέχοντες επιχειρηματίες που 
εμπλέκονται σε βασικούς οικονομικούς τομείς όπως η ενέργεια, τα οικονομικά, τα μέσα 
ενημέρωσης, η άμυνα και η βιομηχανία όπλων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης μέλη 
οικογενειών ατόμων που έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις , λόγω του γεγονότος ότι 
επωφελούνται από το καθεστώς ή για να αποτραπεί η παράκαμψη των κυρώσεων της ΕΕ. 
  
Αυτοί οι χαρακτηρισμοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

• Μαρία Βλαντιμίροβνα Vorontsova και Ekaterina Vladimirovna Tikhonova, θυγατέρες 
του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, 

• German  Gref, 
• Moshe Kantor, 
• Boris Rotenberg, 
• Oleg Deripasca, 
• Alexander Shulgin . 

Τέλος, οι λεγόμενοι Yπουργοί και τα μέλη του «Λαϊκού Συμβουλίου» της λεγόμενης «Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Ντόνετσκ» και της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ» περιλαμβάνονται 
επίσης στη μαύρη λίστα. 
  
Οι 18 οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις περιλαμβάνουν τέσσερις μεγάλες 
ρωσικές τράπεζες (Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank και VTB), μια εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταφορών και ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία, και 
εταιρείες στη στρατιωτική αμυντική βιομηχανία των οποίων η τεχνολογία ή τα προϊόντα έχουν 
παίξει ρόλο στην εισβολή. 
  

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/581 του Συμβουλίου, της 8ης Απριλίου 2022 
  
 
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
  
Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης οδηγίες για τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την «αξιολόγηση 
και την πρόληψη απειλών για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη της ΕΕ από ρωσικές και 
λευκορωσικές επενδύσεις». Η καθοδήγηση υπογραμμίζει τον αυξημένο κίνδυνο από 
επενδύσεις που υπόκεινται στην επιρροή της ρωσικής ή της Λευκορωσικής κυβέρνησης στο 
πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ζητεί στενή συνεργασία 
μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται στον έλεγχο των επενδύσεων και εκείνων που είναι 
υπεύθυνοι για την επιβολή των κυρώσεων. 
 

Οδηγίες για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία 
  

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6phfch5t3wgb1byugnipwbixt4s61juwyr8hii1nk1bgg48qb39yks1hz56k5dgpqpcidg1buwh9d6wyijcz5h1aapmumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPXVyaXNlcnYlM0FPSi5MXy4yMDIyLjExMC4wMS4wMDAzLjAxLkVORyZ0b2M9T0olM0FMJTNBMjAyMiUzQTExMCUzQVRPQw~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=408191b939d60396b4109e79ff640a9a
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6ukencczz6xykzyugnipwbixt4s61juwyr8hii1nk1bgg48qb39ybjaoe471ajz5449k98ut58yko3y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ldXItbGV4LmV1cm9wYS5ldS9sZWdhbC1jb250ZW50L0VOL1RYVC8_dXJpPXVyaXNlcnYlM0FPSi5DSS4yMDIyLjE1MS4wMS4wMDAxLjAxLkVORyZ0b2M9T0olM0FDJTNBMjAyMiUzQTE1MUklM0FUT0M~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=482f0952cb4f02eb69f727b63a1753d9
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Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο 
και προκαλεί τεράστιες απώλειες ζωών και τραυματισμούς σε αμάχους. Η Ρωσία στρέφει 
επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού και στοχεύει πολιτικά αντικείμενα, 
συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, ιατρικών εγκαταστάσεων, σχολείων και καταφυγίων. 
Αυτά τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι υπεύθυνοι και οι συνεργοί 
τους θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πολιορκία της Μαριούπολης και 
άλλων ουκρανικών πόλεων και η άρνηση πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας από τις ρωσικές 
στρατιωτικές δυνάμεις είναι απαράδεκτες. Οι ρωσικές δυνάμεις πρέπει να προβλέψουν 
αμέσως ασφαλείς οδούς προς άλλα μέρη της Ουκρανίας, καθώς και ανθρωπιστική βοήθεια 
που θα παραδοθεί στη Μαριούπολη και σε άλλες πολιορκημένες πόλεις. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική της 
επίθεση στο έδαφος της Ουκρανίας, να αποσύρει αμέσως και άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και 
τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας και να σεβαστεί 
πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εντός 
των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. 

  

 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
  

https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/content?token=dG9rZW4tMjAxNw 

 
Η Επιτροπή της ΕΕ έχει δημιουργήσει μια ειδική ιστοσελίδα σχετικά με τις κυρώσεις της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-
sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en . 

 
Χρονοδιάγραμμα - Περιοριστικά μέτρα της ΕΕ ως απάντηση στην κρίση στην Ουκρανία 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-
restrictive-measures-ukraine-crisis/ 
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https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-restrictive-measures-ukraine-crisis/

	Η ΕΕ υιοθέτησε την πέμπτη δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη στρατιωτική της επίθεση κατά της Ουκρανίας

