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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΕ ΚΑΙ ΗΠΑ 
 

(21 Μαρτίου 2022) 

 
 

Α.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΠΑ 
 

 
Στις 15 Μαρτίου 2022, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών 
των ΗΠΑ (OFAC) επέβαλε 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 των περιουσιακών των στοιχείων στις ΗΠΑ. 
Σχετικό έγγραφο: 
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220315 

 

 
 
 

Β.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε. 
 

 

Ο χάρτης κυρώσεων της ΕΕ παρέχει μια επισκόπηση των κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας.  

Επίσημα κείμενα κυρώσεων 

Τα πλήρη, επίσημα κείμενα περιλαμβάνονται στους κανονισμούς της ΕΕ. 

Ο κανονισμός 765/2006 είναι το πιο σημαντικό έγγραφο. Αυτό περιλαμβάνει τις περισσότερες 
από τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας από το 2006. Ωστόσο, αυτό το έγγραφο δεν περιέχει 
ακόμη όλες τις αλλαγές. Αυτές οι τροπολογίες περιλαμβάνονται στα ακόλουθα νομικά κείμενα. 

Κέιμενο Ημερομηνία έκδοσης Εξήγηση 

Κανονισμός 765/2006 
- ενοποιημένη έκδοση 

Τελευταία ενημέρωση 
στις 2 Δεκεμβρίου 2021 

Η ενοποιημένη έκδοση περιέχει όλες τις προσαρμογές έως 
και τις 2 Δεκεμβρίου 2021. 

Κανονισμός 2022/212 17 Φεβρουαρίου 2022 Τροποποίηση Κανονισμού 765/2006. 

Κανονισμός 2022/300 24 Φεβρουαρίου 2022 Εφαρμογή του άρθρου 8α του Κανονισμού 765/2006. 

Κανονισμός 2022/332 25 Φεβρουαρίου 2022  Αυτό το δελτίο τύπου της ΕΕ περιγράφει τις αλλαγές υπό 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220315
http://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R0765&qid=1647014478022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0765-20211202&qid=1647353710231
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0765-20211202&qid=1647353710231
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.037.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A037%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adopts-wide-ranging-individual-and-economic-sanctions/
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τον τίτλο «Ατομικές κυρώσεις». 
 Τροποποίηση Κανονισμού 269/2014. Εκτός από τη 

Λευκορωσία, αυτές οι κυρώσεις στοχεύουν και τη Ρωσία. 

Κανονισμός 2022/353 2 Μαρτίου 2022  Αυτό το δελτίο τύπου της ΕΕ συνοψίζει τις αλλαγές. 
 Τροποποίηση Κανονισμού 269/2014. Εκτός από τη 

Λευκορωσία, αυτές οι κυρώσεις στοχεύουν και τη Ρωσία. 

Κανονισμός 2022/355 2 Μαρτίου 2022  Αυτό το δελτίο τύπου της ΕΕ συνοψίζει τις αλλαγές. 
 Τροποποίηση Κανονισμού 765/2006. 

Κανονισμός 2022/398 9 Μαρτίου 2022  Αυτό το δελτίο τύπου της ΕΕ συνοψίζει τις αλλαγές. 
 Τροποποίηση Κανονισμού 765/2006. 

 

09.03.2022: Το Συμβούλιο της Ευρ.Ένωσης ενέκρινε πρόσθετα μέτρα με στόχο τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
της Λευκορωσίας: EUR-Lex - L:2022:082:TOC - EN - EUR-Lex (europa.eu), EUR-Lex - L:2022:082:TOC - EN - EUR-Lex 

(europa.eu). 
  
Τα συμφωνηθέντα μέτρα: 

 Απαγόρευση υπηρεσιών χρηματοοικονομικών μηνυμάτων (SWIFT) στη Belagroprombank , την 
Τράπεζα Dabrabyt και την Τράπεζα Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας , καθώς και των 
θυγατρικών τους στη Λευκορωσία· 

 Απαγόρευση συναλλαγών με την Κεντρική Τράπεζα της Λευκορωσίας που σχετίζονται με τη 
διαχείριση αποθεματικών ή περιουσιακών στοιχείων και τη δημόσια παροχή χρηματοδότησης για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις στη Λευκορωσία· 

 Απαγόρευση εισαγωγής μετοχών και παροχής υπηρεσιών προς μετοχές Κρατικών Φορέων της 
Λευκορωσίας, σε εμπορικούς τόπους διαπραγμάτευσης της ΕΕ, από τις 12 Απριλίου 2022 · 

 Σημαντικός περιορισμός των χρηματοοικονομικών εισροών από τη Λευκορωσία στην ΕΕ, μέσω της 
απαγόρευσης της αποδοχής καταθέσεων, ανά πιστωτικό ίδρυμα, άνω των 100.000 ευρώ από 
υπηκόους ή κατοίκους ή νομικά πρόσωπα της Λευκορωσίας, της τήρησης λογαριασμών Λευκορώσων 
πελατών από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων της ΕΕ, καθώς και της πώλησης σε αυτούς τίτλων σε 
ευρώ · 

 Απαγόρευση παροχής τραπεζογραμματίων σε ευρώ στη Λευκορωσία. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/434 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 15ης Μαρτίου 2022 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικού μέτρου διασφάλισης όσον 
αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,  

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.066.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A066%3ATOC
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/belarus-role-in-the-russian-military-aggression-of-ukraine-council-imposes-sanctions-on-additional-22-individuals-and-further-restrictions-on-trade/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.067.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A067%3ATOC
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/belarus-role-in-the-russian-military-aggression-of-ukraine-council-imposes-sanctions-on-additional-22-individuals-and-further-restrictions-on-trade/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.082.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A082%3ATOC
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/09/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-agrees-new-sectoral-measures-targeting-belarus-and-russia/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:082:TOC
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Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (2), και ιδίως το 
άρθρο 16 παράγραφος 2, 

 

 Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/355 του Συμβουλίου (3), η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τις εισαγωγές 
προϊόντων χάλυβα καταγωγής Λευκορωσίας. 

 Ως αποτέλεσμα των μέτρων αυτών, οι εισαγωγές από τη Λευκορωσία που υπόκεινται στο μέτρο διασφάλισης 
δεν θα είναι πλέον δυνατόν να εισέλθουν στην Ένωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να προσαρμόσει 
τη λειτουργία του μέτρου διασφάλισης, ώστε να είναι βέβαιο ότι οι εν λόγω απαγορεύσεις εισαγωγών δεν 
προκαλούν έλλειψη εφοδιασμού στην αγορά της ΕΕ στις κατηγορίες που επηρεάζονται και ότι οι χρήστες 
χάλυβα της Ένωσης μπορούν να συνεχίσουν να προμηθεύονται τους εν λόγω όγκους από άλλες πηγές. 
 Εκτελεστικός Κανονισμός: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0434&from=EN 

 

Νομικό υπόβαθρο 

Διεθνείς κυρώσεις επιβάλλονται σε χώρα, οργανισμό ή πρόσωπο. Αυτό μπορεί να γίνει από διεθνείς 
οργανισμούς που εκπροσωπούν μια μεγάλη ομάδα χωρών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) ή η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ). 

Ποια πρόσωπα και εταιρείες υπόκεινται στις κυρώσεις  

Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά με ποιους δεν επιτρέπεται να συναλλάσσεστε. Μπορείτε να το 
αναζητήσετε στον τρέχοντα ενοποιημένο κατάλογο της ΕΕ.  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
(ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ): 
https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/content?token=n008p0i7 

(απαιτείται η αντιγραφή στο φυλλομετρητή Chrome για να ανοίξει το σχετικό pdf). 

Σε αυτόν τoν κατάλογο κυρώσεων έχουν αναρτηθεί τα άτομα, οι εταιρείες και οι οργανισμοί στη 
Λευκορωσία που υπόκεινται σε περιορισμούς (απαιτείται εναλλακτικά η πρόσβαση σε (δωρεάν) 
λογαριασμό. 

Σε πρίπτωση αναζήτησης εταιρειών ή ατόμων: Στο αρχείο PDF, με τα πλήκτρα CTRL + F γίνεται αναζήτηση 
με βάση το όνομα (απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο γραφής του ονόματος). 

Γρήγορος έλεγχος 

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον ιστότοπο του χάρτη κυρώσεων της ΕΕ για να δείτε ποιες εταιρείες και 
άτομα υπόκεινται στις κυρώσεις. Αυτός δεν είναι ο επίσημα δεσμευτικός και πιο πρόσφατος κατάλογος, 
αλλά δεν απαιτείται λογαριασμός πρόσβασης. Μπορεί να επιλεγεί: «Λίστες προσώπων, οντοτήτων και 
στοιχείων» στην κορυφή, στη συνέχεια, ο κατάλογος θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της σελίδας. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0434&from=EN#ntr1-L_2022088EL.01018101-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0434&from=EN#ntr2-L_2022088EL.01018101-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0434&from=EN#ntr3-L_2022088EL.01018101-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0434&from=EN
https://eeas.europa.eu/topics/common-foreign-security-policy-cfsp/8442/consolidated-list-of-sanctions_en
https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/content?token=n008p0i7
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf
https://sanctionsmap.eu/#/main/details/26/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D

