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Κυρώσεις από ΕΕ κατά των περιοχών Κριμαίας και Ντονμπάς στην ανατολική
Ουκρανία.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΤΟΝΜΠΑΣ (ΑΝ.ΟΥΚΡΑΝΙΑ)
ΑΠΟ Ε.Ε.
(22 Μαρτίου 2022)

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε.
Οι εν λόγω κυρώσεις αφορούν ορισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται
στην ουκρανική αγορά.
Παράλληλα, έχουν επιβληθεί κυρώσεις στις περιοχές της Κριμαίας και του Ντονμπάς (Ντόνετσκ και
Λουχάνσκ).
Στα κάτωθι κείμενα κυρώσεων ιστοσελίδα παρατίθενται οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
εταιρειών, οργανισμών και ιδιωτών στην Ουκρανία. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης ορισμένα
ρωσικά νομικά πρόσωπα. Αυτές οι οντότητες περιλαμβάνονται στον κατάλογο επειδή συνεργάστηκαν
για την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας ή
την υπεξαίρεση κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ουκρανίας. Επιπλέον, περιγράφονται οι
κυρώσεις που αφορούν τις περιοχές του Ντόνετσκ, του Λουχάνσκ και της Κριμαίας (μέρος της
ουκρανικής επικράτειας).



Απαγόρευση θεώρησης εισόδου στην ΕΕ για ορισμένα άτομα.
Απαγόρευση παροχής οικονομικών πόρων σε ορισμένα άτομα, εταιρείες και οργανισμούς. Τα
περιουσιακά τους στοιχεία πρέπει να δεσμευτούν.

Οι επίσημοι κανονισμοί της ΕΕ περιέχουν πλήρη κείμενα για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην
Ουκρανία. Στις ενοποιημένες εκδόσεις παρέχεται μια επισκόπηση όλων των αλλαγών (πχ εάν έχουν
προστεθεί άτομα) από τη δημιουργία του αρχικού εγγράφου. Σημειώνεται ότι αυτές οι εκδόσεις δεν
είναι επίσημα δεσμευτικές.



Επίσημος κανονισμός (ΕΕ) 2022/263.
Council Regulation (EU) 2022/263 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the recognition of the
non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces
into those areas.

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/263 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην
αναγνώριση των μη κυβερνητικών ελεγχόμενων περιοχών των περιφερειών του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ της Ουκρανίας
και της διαταγής ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε αυτές τις περιοχές.
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Επίσημος κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 208/2014.



• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 208/2014 του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων
προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία.






Η ενοποιημένη έκδοση είναι η εξής: ενοποιημένη έκδοση .



• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα σε σχέση με
ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.






Η ενοποιημένη έκδοση είναι η εξής: ενοποιημένη έκδοση .



• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2014, σχετικά με περιορισμούς στις εισαγωγές στην
Ένωση αγαθών καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της
Σεβαστούπολης.



Η ενοποιημένη έκδοση είναι η εξής: ενοποιημένη έκδοση

Council Regulation (EU) No 208/2014 of 5 March 2014 concerning restrictive measures directed against
certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine.

Επίσημος κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 269/2014.
Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Επίσημος κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2014 .
Council Regulation (EU) No 692/2014 of 23 June 2014 concerning restrictions on the import into the Union of
goods originating in Crimea or Sevastopol, in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol.

Επίσημος κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 .
Consolidated text: Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in
view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine.

Ενοποιημένο κείμενο: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με
περιοριστικά μέτρα ενόψει των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Ο ιστότοπος του Ευρ.Συμβουλίου προσφέρει εύχρηστη ενημερωμένη επισκόπηση των κυρώσεων
(υπό τη μορφή χρονοδιαγράμματος):
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-restrictivemeasures-ukraine-crisis/

[Αντιγράψατε το σύνδεσμο επί του φυλλομετρητή για να ανταποκριθεί η ιστοσελίδα].

Η ΕΕ ενημερώνει συνεχώς τον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων που υπόκεινται σε
κυρώσεις. Για να δείτε την πιο ενημερωμένη λίστα με άτομα, ομάδες και οντότητες που υπόκεινται σε
κυρώσεις της ΕΕ, πρέπει να δημιουργήσετε έναν (δωρεάν) λογαριασμό.
Μια εναλλακτική στην παραπάνω λίστα είναι ο Χάρτης Κυρώσεων της ΕΕ. Στη σελίδα για
την Ουκρανία μπορείτε να ελέγξετε «Κατάλογοι προσώπων, οντοτήτων και αντικειμένων». Στη
συνέχεια θα δείτε μια λίστα με ονόματα. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι επίσημα δεσμευτικός και δεν
είναι σαφές ότι εμπεριέχει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες. Εμπεριέχονται παραπομπές (υπό τη
μορφή εικονιδίων) οι οποίες οδηγούν στα επίσημα έγγραφα.
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Κυρώσεις κατά της Κριμαίας
Οι ακόλουθες κυρώσεις στην Ουκρανία αφορούν συγκεκριμένες οντότητες στην Κριμαία ή τη
Σεβαστούπολη:
Απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών (υπηρεσιών και αγαθών)
 Απαγορεύεται η εισαγωγή προϊόντων από την Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη ή η
χρηματοδότηση της εισαγωγής.
 Απαγορεύεται η εξαγωγή ορισμένων προϊόντων και τεχνολογίας στην Κριμαία ή τη
Σεβαστούπολη. Απαγορεύεται επίσης η σχετική υποστήριξη ή εκπαίδευση. Δείτε το
Παράρτημα II του Κανονισμού 692/2014 της ΕΕ για να δείτε ποια προϊόντα πρόκειται.
 Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τουριστικές δραστηριότητες
στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη. Απαγορεύεται συγκεκριμένα να ελλιμενίζονται
κρουαζιερόπλοια σε λιμάνια που αναφέρονται στο Παράρτημα III του Κανονισμού 692/2014 .
 Απαγορεύεται η παροχή τεχνικής υποστήριξης, διαμεσολάβησης και κατασκευαστικών ή
μηχανικών υπηρεσιών σε φορείς στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη, που σχετίζονται άμεσα με
την υποδομή στους ακόλουθους τομείς: μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια και πετρέλαιο,
φυσικό αέριο και ορυκτούς πόρους. Αυτό ισχύει και για τις υφιστάμενες συμβάσεις.
Απαγόρευση χρηματοδότησης
 Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε ακίνητα στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη.
 Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε οντότητες που βρίσκονται στην Κριμαία ή στη
Σεβαστούπολη, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής απόκτησης τέτοιων οντοτήτων ή της
απόκτησης μετοχών και άλλων τίτλων που αντιπροσωπεύουν μια συμμετοχή.
 Παροχή ή συμμετοχή σε οποιονδήποτε δανειακό ή πιστωτικό διακανονισμό ή με άλλο τρόπο
παροχή χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, σε οποιαδήποτε
οντότητα στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη, ή για τον ρητό σκοπό της χρηματοδότησης
τέτοιων οντοτήτων.
 Η δημιουργία κοινοπραξίας στην Κριμαία ή Σεβαστούπολη ή με οντότητα στην Κριμαία ή τη
Σεβαστούπολη.
 Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τις ανωτέρω δραστηριότητες.
1.
Για επισκόπηση των κυρώσεων στην Κριμαία, γίνεται αναφορά στο σχετικό ηλ. σύνδεσμο: χάρτη
κυρώσεων της ΕΕ (EU Sanctions Map).
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