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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
6η ΔΕΣΜΗ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ KAI ΤΗΣ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ
από ΕΕ
(3 Ιουνίου 2022)

Στις 3 Ιουνίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την 6η δέσμη κυρώσεων
που σχετίζονται με τη Ρωσική Ομοσπονδία καθώς και έναν νέο γύρο περιοριστικών μέτρων
κατά της Λευκορωσίας.
1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να απαγορεύσει την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά
αργού πετρελαίου και ορισμένων προϊόντων πετρελαίου από τη Ρωσία στην ΕΕ. Η σταδιακή
κατάργηση του ρωσικού πετρελαίου θα διαρκέσει από 6 μήνες, έως τις 5 Δεκεμβρίου
2022, για το αργό πετρέλαιο, έως 8 μήνες, έως τις 5 Φεβρουαρίου 2023, για τα
προϊόντα διύλισης πετρελαίου.
Προβλέπεται προσωρινή εξαίρεση για τις εισαγωγές αργού πετρελαίου με αγωγούς σε
εκείνα τα κράτη μέλη της ΕΕ που, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, υπόκεινται σε ειδική
εξάρτηση από τις ρωσικές προμήθειες και δεν έχουν βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές.
Επιπλέον, η Βουλγαρία και η Κροατία θα επωφεληθούν επίσης από προσωρινές
παρεκκλίσεις σχετικά με την εισαγωγή ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης και
πετρελαίου Vacuum Gasoil, αντίστοιχα.
Ειδικότερα:

1. Απαγορεύεται η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, αργού πετρελαίου ή
προϊόντων πετρελαίου, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XXV, εάν είναι καταγωγής
Ρωσίας ή εξάγονται από τη Ρωσία.
2. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών μεσιτείας,
χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που
συνδέονται με την απαγόρευση της παραγράφου 1.
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3. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν:
α) έως τις 5 Δεκεμβρίου 2022 για μεμονωμένες συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη
παράδοση, οι οποίες συνήφθησαν και εκτελέστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, ή
για την εκτέλεση συμβάσεων για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά αγαθών που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2709 00 οι οποίες συνήφθησαν πριν από τις 4 Ιουνίου 2022 ή
συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εν λόγω
συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμβάσεις έχουν κοινοποιηθεί από τα
οικεία κράτη μέλη στην Επιτροπή έως τις 24 Ιουνίου 2022 και ότι οι μεμονωμένες
συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη παράδοση κοινοποιούνται από τα οικεία κράτη μέλη στην
Επιτροπή εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωσή τους,
β) έως τις 5 Φεβρουαρίου 2023 για μεμονωμένες συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη
παράδοση, οι οποίες συνήφθησαν και εκτελέστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, ή
για την εκτέλεση συμβάσεων για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά αγαθών που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2710 οι οποίες συνήφθησαν πριν από τις 4 Ιουνίου 2022 ή
συμπληρωματικών συμβάσεων που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των εν λόγω
συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμβάσεις έχουν κοινοποιηθεί από τα
οικεία κράτη μέλη στην Επιτροπή έως τις 24 Ιουνίου 2022 και ότι οι μεμονωμένες
συναλλαγές με βραχυπρόθεσμη παράδοση κοινοποιούνται από τα οικεία κράτη μέλη στην
Επιτροπή εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωσή τους,
γ) στην αγορά, εισαγωγή ή μεταβίβαση αργού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης
και προϊόντων πετρελαίου που απαριθμούνται στο παράρτημα XXV, όταν τα εν λόγω
εμπορεύματα προέρχονται από τρίτη χώρα και απλώς φορτώνονται στη Ρωσία,
εξέρχονται από τη Ρωσία ή διαμετακομίζονται μέσω της Ρωσίας, υπό τον όρο ότι η
προέλευση των εν λόγω εμπορευμάτων δεν είναι ρωσική και τα εν λόγω εμπορεύματα δεν
είναι ρωσικής ιδιοκτησίας·
δ) στο αργό πετρέλαιο υπό τον κωδικό ΣΟ 2709 00 που παραδίδεται μέσω αγωγού από τη
Ρωσία στα κράτη μέλη, έως ότου το Συμβούλιο αποφασίσει ότι εφαρμόζονται οι
απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2.
4. Εάν ο εφοδιασμός με αργό πετρέλαιο μέσω αγωγού από τη Ρωσία σε περίκλειστο κράτος
μέλος διακοπεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του εν λόγω κράτους μέλους, το
αργό πετρέλαιο που μεταφέρεται διά θαλάσσης από τη Ρωσία το οποίο υπάγεται στον κωδικό
ΣΟ 2709 00 μπορεί να εισάγεται στο εν λόγω κράτος μέλος, μέσω εξαιρετικής προσωρινής
παρέκκλισης από τις παραγράφους 1 και 2, έως ότου ξεκινήσει και πάλι ο εφοδιασμός ή έως
ότου παύσει να ισχύει η απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3
στοιχείο δ) όσον αφορά το εν λόγω κράτος μέλος, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι
προγενέστερη.
5. Από τις 5 Δεκεμβρίου 2022 και κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του
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παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας μπορούν να επιτρέπουν την εκτέλεση,
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από τις 4 Ιουνίου 2022 ή
συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, για την
αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά αργού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης και
προϊόντων πετρελαίου που απαριθμούνται στο παράρτημα XXV και είναι καταγωγής Ρωσίας ή
εξάγονται από τη Ρωσία.
6. Από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 και κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του
παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές της Κροατίας μπορούν να επιτρέπουν έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2023 την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά πετρελαίου εσωτερικής καύσης υπό
κενό που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2710 19 71 και προέρχεται ή εξάγεται από τη Ρωσία, υπό
την προϋπόθεση ότι πληρούνται αμφότεροι οι ακόλουθοι όροι:
α) δεν είναι εφικτή η εναλλακτική προμήθεια πετρελαίου εσωτερικής καύσης υπό κενό·
β) η Κροατία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την
άδεια, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, και
η Επιτροπή δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας αυτής.
7. Τα εμπορεύματα που εισάγονται κατόπιν χορήγησης παρέκκλισης από αρμόδια αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 5 ή 6 δεν πωλούνται σε αγοραστές που βρίσκονται σε άλλο
κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.
8. Απαγορεύεται η μεταφορά ή η μεταφόρτωση αργού πετρελαίου που παραδίδεται μέσω
αγωγού στα κράτη μέλη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο δ) σε άλλα κράτη μέλη
ή σε τρίτες χώρες ή η πώλησή του σε αγοραστές σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες.
Όλες οι αποστολές και τα εμπορευματοκιβώτια του εν λόγω αργού πετρελαίου φέρουν
ευκρινώς την ένδειξη «REBCO: απαγορεύεται η εξαγωγή».
Από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 όταν το αργό πετρέλαιο έχει παραδοθεί μέσω αγωγού σε κράτος
μέλος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο δ), απαγορεύεται η μεταφορά ή η
μεταφόρτωση προϊόντων πετρελαίου υπό τον κωδικό ΣΟ 2710 τα οποία παράγονται από το εν
λόγω αργό πετρέλαιο σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες, ή η πώληση των εν λόγω
προϊόντων πετρελαίου σε αγοραστές σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες.
Κατά προσωρινή παρέκκλιση, οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο
εφαρμόζονται από τις 5 Δεκεμβρίου 2023 όσον αφορά την εισαγωγή και τη μεταφορά εντός
της Τσεχίας προϊόντων πετρελαίου που παράγονται από αργό πετρέλαιο το οποίο έχει
παραδοθεί μέσω αγωγού σε άλλο κράτος μέλος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3
παράγραφος δ, καθώς και όσον αφορά την πώλησή τους σε αγοραστές στην Τσεχία. Εάν
διατεθεί στην Τσεχία εναλλακτικός εφοδιασμός για τα εν λόγω προϊόντα πετρελαίου πριν την
ημερομηνία αυτή, το Συμβούλιο τερματίζει την εν λόγω προσωρινή παρέκκλιση. Κατά το
χρονικό διάστημα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2023 οι ποσότητες των εν λόγω προϊόντων
πετρελαίου που εισάγονται στην Τσεχία από άλλα κράτη μέλη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το
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μέσο όρο των ποσοτήτων που εισάγονταν στην Τσεχία από αυτά τα άλλα κράτη μέλη για το
ίδιο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε ετών.
9. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται σε αγορές στη Ρωσία αγαθών εκ
των απαριθμούμενων στο παράρτημα XXV τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη ουσιωδών
αναγκών του αγοραστή στη Ρωσία ή ανθρωπιστικών έργων στη Ρωσία.
10. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 8 Ιουνίου 2022 και
στη συνέχεια ανά τρίμηνο σχετικά με τις ποσότητες αργού πετρελαίου που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 2709 00 και εισάγονται με αγωγό, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο δ).
Τα στοιχεία για τις εισαγωγές κατανέμονται ανά αγωγό. Σε περίπτωση που η εξαιρετική
προσωρινή παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ισχύει για περίκλειστο κράτος
μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις
ποσότητες μεταφερόμενου διά θαλάσσης αργού πετρελαίου υπό τον κωδικό ΣΟ 2709 00 τις
οποίες εισάγει από τη Ρωσία, για όσο διάστημα ισχύει η εν λόγω παρέκκλιση.
Για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2023 που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της
παραγράφου 8, τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά τρίμηνο έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις
ποσότητες εξαγωγής στην Τσεχία προϊόντων πετρελαίου υπό τον κωδικό ΣΟ 2710 που
παράγονται από αργό πετρέλαιο το οποίο έχει παραδοθεί μέσω αγωγού όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 3 στοιχείο δ.
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2022
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SWIFT ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ
Η ΕΕ επεκτείνει την υφιστάμενη απαγόρευση παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών
χρηματοοικονομικών μηνυμάτων (SWIFT) σε τρία επιπλέον ρωσικά πιστωτικά
ιδρύματα (τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας Sberbank, την Credit Bank of Moscow
και τη Russian Agricultural Bank). Από λευκορωσικής πλευράς, η σχετική
απαγόρευση αφορά τη Belinvest Bank (Λευκορωσική Τράπεζα Ανάπτυξης και
Ανασυγκρότησης - Belarusian Bank for Development and Reconstruction).
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2022
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/877 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2022
3. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ/ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Η ΕΕ αναστέλλει τις δραστηριότητες εκπομπής στην ΕΕ τριών ακόμη ρωσικών κρατικών
σταθμών: Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 και TV Center
International. Σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα μέτρα αυτά δεν
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θα εμποδίσουν τα εν λόγω μέσα ενημέρωσης και το προσωπικό τους να ασκούν
δραστηριότητες στην ΕΕ πλην των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (π.χ. έρευνα και
συνεντεύξεις).
4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Η ΕΕ επεκτείνει τον κατάλογο προσώπων και νομικών οντοτήτων που αφορούν τους
περιορισμούς στις εξαγωγές όσον αφορά τα αγαθά και την τεχνολογία διπλής χρήσης.
Τέτοιες προσθήκες στον κατάλογο περιλαμβάνουν τόσο ρωσικές όσο και λευκορωσικές
οντότητες. Επιπλέον, η ΕΕ θα επεκτείνει τον κατάλογο των αγαθών και της τεχνολογίας που
ενδέχεται να συμβάλουν στην τεχνολογική βελτίωση του τομέα άμυνας και ασφάλειας
της Ρωσίας. Αυτό θα περιλαμβάνει 80 χημικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την παραγωγή χημικών όπλων.
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2022
5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών λογιστικών, δημοσίων σχέσεων και
συμβουλευτικών, καθώς και υπηρεσιών cloud προς τη Ρωσική Ομοσπονδία.
Ωστόσο, εισάγονται ορισμένες εξαιρέσεις, όπως:






για την παροχή υπηρεσιών που είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση
έως τις 5 Ιουλίου 2022, συμβάσεων ή παρεπόμενων συμβάσεων απαραίτητων για
την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων,
για την παροχή υπηρεσιών που προορίζονται για αποκλειστική χρήση νομικών
προσώπων, οντοτήτων ή φορέων εγκατεστημένων στη Ρωσική
Ομσοσπονδία που ανήκουν, ή ελέγχονται αποκλειστικά ή από κοινού από,
νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει συσταθεί ή συγκροτηθεί
σύμφωνα με το δίκαιο ενός ΚΜ-ΕΕ,
την παροχή υπηρεσιών που είναι απολύτως αναγκαίες για την άσκηση του
δικαιώματος υπεράσπισης σε δικαστικές διαδικασίες και του δικαιώματος σε
αποτελεσματική ένδικη προσφυγή.
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2022

6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ
Το Ευρωπαϊκό 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 65 Ρώσους ιδιώτες και 18 οντότητες καθώς
και σε 12 Λευκορώσους και 8 οντότητες Λευκορωσίας.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει:


Επιτελείς που ηγήθηκαν ενεργειών ορισμένων μονάδων του Ρωσικού Στρατού,
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Ρώσοι πολιτικοί, κορυφαίοι επιχειρηματίες και μέλη οικογενειών ατόμων
στα οποία έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις,
Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Λευκορωσίας, επιχειρηματίες και οι οικογένειές
τους, μέλη του δικαστικού κλάδου,
Εταιρείες όπως η Belaruskali, ο κύριος παραγωγός ποτάσας της Λευκορωσίας, και η
εξαγωγική εταιρεία, Belarusian Potash Co., η κρατική εταιρεία τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών εκπομπών Belteleradio, καθώς και άλλες λευκορωσικές εταιρείες οι
οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καπνού και οχημάτων δημόσιων
μεταφορών.

Μεταξύ των ανωτέρω:
























Αλίνα Kabaeva , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του National Media Group,
στενά συνδεδεμένος με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν
Elizaveta Peskova, θυγατέρα του Dmitry Peskov, Εκπρόσωπου Τύπου του Ρώσου
Προέδρου,
Nikolai Peskov (Nikolai Chowles ), υιός του Dmitry Peskov, Εκπρόσωπου Τύπου
του Ρώσου Προέδρου,
Tatyana Navka, σύζυγος του Dmitry Peskov, Εκπρόσωπου Τύπου του Ρώσου
Προέδρου,
Azatbek Omurbekov, Συνταγματάρχης,
Mikhail Mizintsev, Στρατηγός Συνταγματάρχης,
Pavel Prigozhin, υιός του Evgeny Prigozhin, ιδρυτού και ανεπίσημου επικεφαλής
του Ομίλου Wagner,
Arkady Volozh, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Yandex,
Andrey Lipov, Επικεφαλής της Υπηρεσίας Roskomnadzor, Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Εποπτείας Επικοινωνιών, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Μαζικών
Επικοινωνιών,
Eduard Khudainatov , Ιδιοκτήτης της "Independent Oil and Gas Company"
Petr Akopov, αρθρογράφος για το RIA-Novosti
Timofey Sergeytsev , αρθρογράφος για το RIA-Novosti,
Victoria Nikiforova , αρθρογράφος του RIA-Novosti,
PJSC Company Sukhoi,
PJSC Company "KAMAZ ",
Ulyanovsk Automobile Plant LLC (UAZ),
JSC “Garrison”,
JSC “Oboronenergo”,
JSC " Voentelecom "
JSC " Voentorg",
OOO VoenTekstilProm,
OOO UK Tatneft-Neftekhim.

Τα περιοριστικά μέτρα «σε σχέση με ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας», τα οποία εφαρμόζονται σε
συνολικά 1.158 Ρώσους και 98 Ρωσικές οντότητες καθώς και σε 195
Λευκορώσους και 35 Λευκορωσικές οντότητες περιλαμβάνουν δέσμευση
περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων στα περιληφθέντα,
στον σχετικό Κατάλογο, άτομα και οντότητες.
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Επιπλέον, η ταξιδιωτική απαγόρευση που ισχύει για τα πρόσωπα που αναφέρονται στον
Κατάλογο τους εμποδίζει την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφος της ΕΕ.
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/878 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2022
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/876 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2022

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ, L153 ΤΗΣ 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ) *
https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/ f
iles/pdfFullSanctionsList/content?token=dG9rZW4tMjAxNw

Η Επιτροπή της ΕΕ έχει δημιουργήσει μια ειδική ιστοσελίδα που αποδεικνύει πληροφορίες ανά
τομέα σχετικά με τις κυρώσεις της ΕΕ που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας σχετικά με την
κατάσταση στην Ουκρανία *
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-202 4 /stronger-europe-world/eu-solidarityukraine/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/r e strictive-measures-ukrainecrisis/history-restrictive-measures-ukraine-crisis/

* Μετακινήστε τους συνδέσμους στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome για άντληση αποτελεσμάτων.
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