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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ από Η.Π.Α. 
 

(11 Απριλίου 2022) 
 
 

Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ  Η.Π.Α. 
 
 

18.03.2022 
Έκδοση σχετικής με τη Ρωσία Γενικής Άδειας 24; Δημοσίευση τροποποιημένης Συχνής Ερώτησης 

Το Υπουργείο Οικονομικών του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) εξέδωσε 
Γενική Άδεια που σχετίζεται με την Ουκρανία/Ρωσία 24 . Επιπλέον, η OFAC τροποποίησε μία Συχνή 
Ερώτηση . 

 
24.03.2022 

Ενημέρωση καταλόγου OFAC SDN: Ονομασίες που σχετίζονται με τη Ρωσία. Δημοσίευση νέων 
Συχνών Ερωτήσεων 

Το Υπουργείο Οικονομικών του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) 
δημοσίευσε μια νέα Συχνή Ερώτηση . 

Επιπλέον, ονόματα έχουν προστεθεί στον Ειδικό Κατάλογο Υπηκόων (Λίστα SDN) του OFAC. 
Επισκεφτείτε αυτήν τη σελίδα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση της λίστας 
SDN . Ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά, καθώς μπορεί επίσης να ενημερώνεται εάν προσφέρεται 
νέα μορφή ή προϊόν που σχετίζεται με τη λίστα. 

 
24.03.2022 
Στις 24 Μαρτίου 2022, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου 
Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 
  
1 . ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ SDN του OFAC 
  
Η OFAC έχει προσθέσει τα ακόλουθα άτομα και οντότητες στον κατάλογο με τους Ειδικά 
Σεσημασμένους Πολίτες(SDN): 

• 48 ρωσικές εταιρείες που αποτελούν μέρος της ρωσικής αμυντικής-βιομηχανικής βάσης 
και που παράγουν όπλα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDksInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAzMTguNTUxMzExNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2hvbWUudHJlYXN1cnkuZ292L3N5c3RlbS9maWxlcy8xMjYvdWtyYWluZV9nbDI0LnBkZiJ9.JvxTsnu9kB5JAEgVukXLX_qZdypKAxpnx6MVkRTBU2s/s/1177395749/br/128352531879-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAzMTguNTUxMzExNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2hvbWUudHJlYXN1cnkuZ292L3BvbGljeS1pc3N1ZXMvZmluYW5jaWFsLXNhbmN0aW9ucy9mYXEvdXBkYXRlZC8yMDIyLTAzLTE4In0.dSOjkM5X3b6eSwicVKZQKXyRp4VmXUZKTRXN8g8pkmE/s/1177395749/br/128352531879-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAzMTguNTUxMzExNDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2hvbWUudHJlYXN1cnkuZ292L3BvbGljeS1pc3N1ZXMvZmluYW5jaWFsLXNhbmN0aW9ucy9mYXEvdXBkYXRlZC8yMDIyLTAzLTE4In0.dSOjkM5X3b6eSwicVKZQKXyRp4VmXUZKTRXN8g8pkmE/s/1177395749/br/128352531879-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAzMjQuNTUzODc5MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2hvbWUudHJlYXN1cnkuZ292L3BvbGljeS1pc3N1ZXMvZmluYW5jaWFsLXNhbmN0aW9ucy9mYXFzLzEwMjkifQ.UKLd3hc0-NndxhsmSKIEdsKFRVcqlU6bXtjOJPIc9c4/s/1177395749/br/128588673020-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAzMjQuNTUzODc5MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2hvbWUudHJlYXN1cnkuZ292L3BvbGljeS1pc3N1ZXMvZmluYW5jaWFsLXNhbmN0aW9ucy9zcGVjaWFsbHktZGVzaWduYXRlZC1uYXRpb25hbHMtYW5kLWJsb2NrZWQtcGVyc29ucy1saXN0LXNkbi1odW1hbi1yZWFkYWJsZS1saXN0cyJ9.BVh3MTujy9RbwwAxHeEao2sR1uFuVxAihDNxCVrr6Ps/s/1177395749/br/128588673020-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAzMjQuNTUzODc5MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2hvbWUudHJlYXN1cnkuZ292L3BvbGljeS1pc3N1ZXMvZmluYW5jaWFsLXNhbmN0aW9ucy9zcGVjaWFsbHktZGVzaWduYXRlZC1uYXRpb25hbHMtYW5kLWJsb2NrZWQtcGVyc29ucy1saXN0LXNkbi1odW1hbi1yZWFkYWJsZS1saXN0cyJ9.BVh3MTujy9RbwwAxHeEao2sR1uFuVxAihDNxCVrr6Ps/s/1177395749/br/128588673020-l
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στην Ουκρανία· 
• 328 μέλη της Ρωσικής Κρατικής Δούμας, που υποστήριξαν την υπογραφή των συνθηκών 

που αναγνωρίζουν την αυτοανακηρυχθείσα ανεξαρτησία της λεγόμενης Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Ντόνετσκ (DNR) και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ (LNR)· 

• καθώς και ο Herman Gref , επικεφαλής της Sberbank. 

Τα περιουσιακά στοιχεία των καθορισμένων ατόμων ή οντοτήτων έχουν αποκλειστεί και τα άτομα 
των ΗΠΑ γενικά απαγορεύεται να συναλλάσσονται μαζί τους. 
  
Αυτή η δράση ευθυγραμμίζεται με παρόμοιες ενέργειες που έχουν λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς. 
  
2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΑΚΟΜΗ FAQ 
  
OFAC δημοσίευσε τη Συχνή Ερώτηση №1.029 "Πώς επηρεάζουν οι απαγορεύσεις του Εκτελεστικού 
Διατάγματος (EO) 14024 και άλλες κυρώσεις που σχετίζονται με τη Ρωσία τις συναλλαγές που 
σχετίζονται με τον χρυσό ή τα άτομα που συμμετέχουν στην αγορά χρυσού;" 
 

 
 
31.03.2022 
Στις 31 Μαρτίου 2022, το Γραφείο Ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου 
Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 
  
1 . ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ SDN ΤΗΣ OFAC 
  
Η OFAC όρισε 21 οντότητες και 13 άτομα ως μέρος μιας προσπάθειας να στοχοποιηθούν τα δίκτυα 
και οι εταιρείες τεχνολογίας για την αποφυγή κυρώσεων της Ρωσίας, οι οποίες είναι καθοριστικές 
για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

• OFAC όρισε την OOO Serniya Engineering (Serniya) Sertal, Majory LLP, Photon Pro LLP , και 
OOO Robin Treid σύμφωνα με το Executive Order (EO) 14024 επειδή ανήκουν ή ελέγχονται 
από, ή έχουν ενεργήσει ή ισχυρίζονται ότι ενεργούν για ή για λογαριασμό, απευθείας ή 
έμμεσα, η κυβέρνηση της Ρωσίας. Η Serniya θεωρείται από τις αρχές των ΗΠΑ ότι βρίσκεται 
στο επίκεντρο ενός δικτύου προμηθειών που εμπλέκεται σε δραστηριότητες διάδοσης υπό την 
καθοδήγηση των Ρωσικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. 

• Η OFAC ορίζει την Invention Bridge SL σύμφωνα με την EO 14024 ότι ανήκει ή ελέγχεται από, ή 
έχει ενεργήσει ή υποτίθεται ότι ενεργεί για ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, της Serniya . 

• Η AO NII- Vektor είναι μια εταιρεία λογισμικού και τεχνολογίας επικοινωνιών με έδρα την 
Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία, η οποία έχει δημιουργήσει τεχνικές αναλύσεις και αναφορές για 
την υποστήριξη του σταδίου παραγωγής των δορυφόρων του αστερισμού Liana για τη Ρωσική 
Ομοσπονδία. 

• Η T-Platforms είναι μια εταιρεία με έδρα τη Μόσχα της Ρωσίας που δραστηριοποιείται στον 
τομέα του υλικού υπολογιστών. Η T-Platforms ισχυρίζεται ότι είναι στη ρωσική βιομηχανία 
υπερυπολογιστών και ο κορυφαίος εγχώριος κατασκευαστής πρωτότυπου υπολογιστικού 
εξοπλισμού για τη μαζική αγορά τεχνολογίας πληροφοριών. 

• Η Joint Stock Company Mikron είναι ο μεγαλύτερος Ρώσος κατασκευαστής και εξαγωγέας 
μικροηλεκτρονικών. Στην πραγματικότητα, η Mikron είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή άνω του 
50% της ρωσικής μικροηλεκτρονικής. Η εταιρεία κατασκευάζει επιπλέον ολοκληρωμένα 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6ifxseb8qkfm6fyugnipwbixt4s61juwyr8hii1y36htzi1tzwo4ha6k6wnb4ki58zkuougbs7mjefy8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvZmFxcy8xMDI5&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=b5356cd9af796c278b89d1315773337c
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κυκλώματα, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ της Ρωσίας. 
• Το Molecular Electronics Research Institute (MERI) είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο που 

κατασκευάζει υπολογιστές, εξοπλισμό αναζήτησης και πλοήγησης και διεξάγει έρευνα και 
ανάπτυξη. 

Ως αποτέλεσμα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα στην περιουσία καθορισμένων 
προσώπων που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο 
προσώπων των ΗΠΑ είναι αποκλεισμένα και πρέπει να αναφέρονται στην OFAC. Επιπλέον, τυχόν 
οντότητες που ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή συνολικά, κατά 50% ή περισσότερο, από 
ένα ή περισσότερα αποκλεισμένα πρόσωπα, αποκλείονται επίσης. Εκτός εάν εγκριθεί από μια 
γενική ή ειδική άδεια που εκδίδεται από την OFAC ή δεν εξαιρείται, οι κανονισμοί της OFAC γενικά 
απαγορεύουν όλες τις συναλλαγές από άτομα των Η.Π.Α. ή εντός (ή διέλευσης) των Ηνωμένων 
Πολιτειών που αφορούν περιουσιακά στοιχεία ή συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία 
προσδιοριζόμενων ή άλλως αποκλεισμένων προσώπων. Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται σε ορισμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες με τις υπό 
κυρώσεις οντότητες και άτομα ενδέχεται να εκτεθούν σε κυρώσεις ή να υποβληθούν σε 
εκτελεστική πράξη. Οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε 
συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από, προς ή προς όφελος οποιουδήποτε 
αποκλεισμένου προσώπου, ή τη λήψη οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών 
ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο. 
  
Ενημέρωση καταλόγου SDN 
  
2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΡΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΟ 14024 
  
Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε ότι τρεις νέοι τομείς, η αεροδιαστημική, η 
ναυτιλία και η ηλεκτρονική, στη ρωσική οικονομία θα υπόκεινται σε κυρώσεις βάσει του 
Εκτελεστικού Διατάγματος 14024, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να προσθέσουν περιοριστικά μέτρα σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που δραστηριοποιείται σε αυτούς τους τομείς. 
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ L(A)(I) ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ 14024  

 
 
06.04.2022 

Στις 6 Απριλίου 2022, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του 
Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 
  
1. ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ SBERBANK ΚΑΙ ALFA BANK 
  
Το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει πλήρεις κυρώσεις αποκλεισμού επί Η Sberbank , η 
μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της Ρωσίας, και η Alfa-Bank , η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της 
Ρωσίας. Όλες οι οντότητες που κατέχουν το 50% ή περισσότερο, άμεσα ή έμμεσα, η Sberbank 
και η Alfa Bank δεσμεύονται βάσει της EO 14024, ακόμη και αν δεν έχουν προσδιοριστεί από 
την OFAC. 
  
Επιπλέον, σύμφωνα με την EO 14024, το Υπουργείο Οικονομικών ορίζει 42 θυγατρικές της 
Sberbank και 6 θυγατρικές της Alfa Bank επειδή ανήκουν ή ελέγχονται από, ή επειδή 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6mu3zeq6eooq58yugnipwbixt4s61juwyr8hii1fqtzwwx635893rg3dgnkinpu5s8kb9je4cn9awuy8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvcmVjZW50LWFjdGlvbnMvMjAyMjAzMzE~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=c0a19171f861d56ad0fa51686e9b3672
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6ewxaz4iosis3fyugnipwbixt4s61juwyr8hii1fqtzwwx635893gjze177poknfiyhpr1yg9fcjia8grqtxohsqurkseonb8ed4oqbbucei9hcidp1ao&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9zeXN0ZW0vZmlsZXMvMTI2L3J1c3NpYV9oYXJtZnVsX2RldGVybWluYXRpb25fMjAyMjAzMzEucGRm&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=ad8b40feac54cfab303218eb378eaf32
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ενήργησαν ή υποτίθεται ότι ενεργούν για λογαριασμό ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, της 
Sberbank και της Alfa Bank, ενός προσώπου του οποίου η περιουσία και τα συμφέροντα σε 
ακίνητα είναι δεσμευμένα σύμφωνα με την EO 14024. 
  
Η OFAC εντοπίζει επίσης πέντε πλοία που ανήκουν στην Alfa- Lizing OOO ως αποκλεισμένη 
ιδιοκτησία: το δεξαμενόπλοιο προϊόντων Lady Leila (IMO 9683740), το δεξαμενόπλοιο 
χημικών/πετρελαίου Lady Rania (IMO 9784893), το δεξαμενόπλοιο προϊόντων Lady Sevda 
(IMO 9683738), το πλοίο γενικού φορτίου Sv Konstantin (IMO 9203710), και πλοίο γενικού 
φορτίου Sv Νικολάι (IMO 9482926). 
  
  
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
  
Σήμερα ο Πρόεδρος Μπάιντεν εκδίδει εκτελεστικό διάταγμα της 6ης Απριλίου 2022, 
«Απαγόρευση νέων επενδύσεων και ορισμένων υπηρεσιών στη Ρωσική Ομοσπονδία ως 
απάντηση στη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας», για την απαγόρευση 
κάθε νέας επένδυσης στη Ρωσική Ομοσπονδία από άτομα των ΗΠΑ , όπου κι αν βρίσκονται, 
καθώς και την εξαγωγή, επανεξαγωγή, πώληση ή προμήθεια, άμεσα ή έμμεσα, από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ή από πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου κι αν βρίσκεται, 
οποιασδήποτε κατηγορίας υπηρεσιών που μπορεί να καθοριστεί από τον Υπουργό 
Οικονομικών, κατόπιν διαβούλευσης με τον Υπουργό Εξωτερικών, σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
βρίσκεται στη Ρωσική Ομοσπονδία. 
  
  
3. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ SDN 
  
Το Υπουργείο Οικονομικών στοχεύει μέλη της οικογένειας του Προέδρου Vladimir Putin και 
του Υπουργού Εξωτερικών Sergey Lavrov, καθώς και μέλη του ρ/Συμβουλίου Ασφαλείας. 
  
Πιο συγκεκριμένα: 
Aleksandr Beglov , Κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης 
Vladimir Bulavin , επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων της Ρωσίας 
Yuriy Chayka, Πληρεξούσιος Απεσταλμένος του Προέδρου στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια 
του Βορείου Καυκάσου 
Konstantin Chuychenko , Υπουργός Δικαιοσύνης 
Aleksandr Gutsan, Πληρεξούσιος Απεσταλμένος του Προέδρου στη Βορειοδυτική 
Ομοσπονδιακή Περιφέρεια 
Vladimir Kolokoltsev , Υπουργός Εσωτερικών. 
Igor Komarov , Πληρεξούσιος Απεσταλμένος του Προέδρου στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια 
του Βόλγα 
Igor Krasnov , Γενικός Εισαγγελέας 
Valentina Matviyenko, Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής 
Συνέλευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
Dmitry Medvedev, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
Mikhail Mishustin, Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
Sergey Naryshkin, Διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR) 
Rashid Nurgaliev, Αναπληρωτής Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας 
Anatoliy Seryshev, Πληρεξούσιος Απεσταλμένος του Προέδρου στην Ομοσπονδιακή 
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Περιφέρεια της Σιβηρίας 
Igor Shchegolev, Πληρεξούσιος Απεσταλμένος του Προέδρου στην Κεντρική Ομοσπονδιακή 
Περιφέρεια 
Anton Siluanov , Υπουργός Οικονομικών 
Sergey Sobyanin , Δήμαρχος Μόσχας 
Yuriy Trutnev , Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Πληρεξούσιος Απεσταλμένος του Προέδρου 
στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Άπω Ανατολής 
Vladimir Ustinov, Πληρεξούσιος Απεσταλμένος του Προέδρου στη Νότια Ομοσπονδιακή 
Περιφέρεια 
Anton Vaino, Επικεφαλής του Επιτελείου του Προεδρικού Εκτελεστικού Γραφείου 
Vladimir Yakushev , Πληρεξούσιος Απεσταλμένος του Προέδρου στην Ομοσπονδιακή 
Περιφέρεια των Ουραλίων 
  
Ως αποτέλεσμα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα των ανωτέρω προσώπων 
στις ΗΠΑ ή που ευρίσκονται στην κατοχή ή στον έλεγχο προσώπων των ΗΠΑ, είναι 
αποκλεισμένα και πρέπει να αναφέρονται στην OFAC. Επιπλέον, τυχόν οντότητες που 
ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή συνολικά, κατά 50% ή περισσότερο, από ένα ή 
περισσότερα αποκλεισμένα πρόσωπα, αποκλείονται επίσης. Όλες οι συναλλαγές από 
πρόσωπα των Η.Π.Α. ή εντός (ή διέλευσης) των Ηνωμένων Πολιτειών που αφορούν 
περιουσιακά στοιχεία ή συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία καθορισμένων ή άλλως 
αποκλεισμένων προσώπων απαγορεύονται εκτός εάν εγκριθεί από μια γενική ή ειδική άδεια 
της OFAC ή εξαίρεση. Αυτές οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση 
οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από, προς ή προς 
όφελος οποιουδήποτε αποκλεισμένου προσώπου και τη λήψη οποιασδήποτε συνεισφοράς ή 
παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο. 
  
Κύρια ενημέρωση στον κατάλογο SDN 
Ενημέρωση στον κατάλογο SDN (θυγατέρες του Προέδρου Πούτιν) 
  
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
  
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) 
εξέδωσε έκδοση σχετική με τη Ρωσία 
Γενική Άδεια 8B , Εξουσιοδότηση Συναλλαγών που σχετίζονται με την Ενέργεια, 
Γενική Άδεια 9B , Εξουσιοδότηση Συναλλαγών που σχετίζονται με Συναλλαγές σε Ορισμένο 
Χρέος ή Ιδία Κεφάλαια, 
Γενική Άδεια 10B , Εξουσιοδότηση ορισμένων συναλλαγών που σχετίζονται με συμβόλαια 
παραγώγων, 
Γενική Άδεια 21 , Εξουσιοδότηση για την εκκαθάριση της Sberbank CIB USA, Inc., 
Γενική Άδεια 22 , που εξουσιοδοτεί τη λήξη των συναλλαγών που αφορούν τη δημόσια 
μετοχική εταιρεία Sberbank της Ρωσίας και 
Γενική Άδεια 23 , Εξουσιοδότηση για τη λήξη των συναλλαγών που αφορούν μετοχική εταιρεία 
Alfa-Bank. 
 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-
nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists 
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1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ SDN 
  
Στις 7 Απριλίου 2022 , το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου 
Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) όρισε την Alrosa , μια ρωσική κρατική επιχείρηση (SOE) και τη 
μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης διαμαντιών στον κόσμο, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για το 
90% της εξόρυξης διαμαντιών στη Ρωσία χωρητικότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών 
επαναπροσδιορίστηκε επίσης Joint Stock Company United Shipbuilding Corporation (USC) , 
καθώς και οι 27 θυγατρικές και 8 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. Η USC είναι μια 
ρωσική επιχείρηση που αναπτύσσει και κατασκευάζει τα περισσότερα πολεμικά πλοία του 
ρωσικού στρατού. 
  
Ως αποτέλεσμα, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία των 
παραπάνω προσώπων που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή βρίσκονται στην κατοχή ή 
τον έλεγχο προσώπων των ΗΠΑ είναι αποκλεισμένα και πρέπει να αναφέρονται στην OFAC. 
Επιπλέον, τυχόν οντότητες που ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή συνολικά, κατά 50% 
ή περισσότερο, από ένα ή περισσότερα αποκλεισμένα πρόσωπα, αποκλείονται επίσης. Όλες οι 
συναλλαγές από πρόσωπα των Η.Π.Α. ή εντός (ή διέλευσης) των Ηνωμένων Πολιτειών που 
αφορούν περιουσιακά στοιχεία ή συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία καθορισμένων ή 
άλλως αποκλεισμένων προσώπων απαγορεύονται εκτός εάν εγκριθεί από μια γενική ή ειδική 
άδεια που εκδίδεται από την OFAC ή εξαιρείται. Αυτές οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν την 
πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών 
από, προς ή προς όφελος οποιουδήποτε αποκλεισμένου προσώπου και τη λήψη 
οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε 
τέτοιο πρόσωπο. 
  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ OFAC  

 

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SDN ΤΗΣ OFAC  

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ OFAC  

 
 
2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
  
Στις 7 Απριλίου 2022 , ο Βοηθός Γραμματέας του Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) 
για την επιβολή των εξαγωγών Matthew S. Axelrod εξέδωσε εντολές που αρνούνται τα 
εξαγωγικά προνόμια τριών ρωσικών αερογραμμών – της Aeroflot, της Azur Air και της 
UTair – λόγω των συνεχιζόμενων παραβιάσεων των εξαγωγών που σχετίζονται με τους 
εκτενείς ελέγχους των εξαγωγών στη Ρωσία που επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου. 
  
Αυτές οι τρεις προσωρινές εντολές άρνησης (TDO) τερματίζουν το δικαίωμα αυτών των 
αεροπορικών εταιρειών να συμμετέχουν σε συναλλαγές που υπόκεινται στους Κανονισμούς 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6bsto85jjo5k75yugnipwbixt4s61juwyr8hii1gp3dziojo1mkrr65nptwcda9zzxyrob37t6rsrj6aj7cehz61ciuumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9wb2xpY3ktaXNzdWVzL2ZpbmFuY2lhbC1zYW5jdGlvbnMvcmVjZW50LWFjdGlvbnMvMjAyMjA0MDc~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=143fce07c44be9eb68129f182588468b
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6p6hinwbgcsqiuyugnipwbixt4s61juwyr8hii1gp3dziojo1mkrgqzrgnzgaadnybw15aqht7mzo1wyijcz5h1aapmumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly93d3cudHJlYXN1cnkuZ292L29mYWMvZG93bmxvYWRzL3Nkbmxpc3QucGRm&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=5fba97db71889f66a85c4bc43a712435
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6edsmj3d1djs18yugnipwbixt4s61juwyr8hii1gp3dziojo1mkrpnytpgm18on78u34edhs7epys96aj7cehz61ciuumw1pywrb8tj9t3datje74eaoo&url=aHR0cHM6Ly9zYW5jdGlvbnNzZWFyY2gub2ZhYy50cmVhcy5nb3Yv&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=022f0cec92579e037e69e0253678b4ec
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Διαχείρισης Εξαγωγών (EAR), συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών και των επανεξαγωγών 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα σημερινά TDO εκδίδονται για 180 ημέρες και ενδέχεται να 
ανανεωθούν. 
  

Λίστα και πρόσθετες πληροφορίες για τις ενέργειες της BIS 
  
 
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
  
Στις 7 Απριλίου 2022 , το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου 
Οικονομικών (OFAC) εξέδωσε τις ακόλουθες Γενικές Άδειες που σχετίζονται με τη Ρωσία: 
  
Γενική άδεια 9C , Εξουσιοδότηση συναλλαγών που σχετίζονται με συναλλαγές σε συγκεκριμένο 
χρέος ή ίδια κεφάλαια με ορισμένες καθορισμένες οντότητες, πιο συγκεκριμένα την Alrosa και 
την USC έως τις 25 Μαΐου 2022 
Γενική Άδεια 10C , Εξουσιοδότηση ορισμένων συναλλαγών που σχετίζονται με συμβόλαια 
παραγώγων με ορισμένες καθορισμένες οντότητες, πιο συγκεκριμένα την Alrosa και την USC 
έως τις 25 Μαΐου 2022 
Γενική Άδεια 21A , Εξουσιοδότηση για την εκκαθάριση της Sberbank CIB USA, Inc. και της 
Alrosa USA, Inc. 
Γενική Άδεια 24 , Εξουσιοδότηση για τη λήξη των συναλλαγών που αφορούν τη δημόσια 
μετοχική εταιρεία Alrosa και 
Γενική Άδεια 25 Εξουσιοδότηση συναλλαγών που σχετίζονται με τηλεπικοινωνίες και 
ορισμένες επικοινωνίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο : εξουσιοδοτεί την εξαγωγή ή 
επανεξαγωγή, πώληση ή προμήθεια, άμεσα ή έμμεσα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από 
άτομα των ΗΠΑ, όπου κι αν βρίσκονται, στη Ρωσική Ομοσπονδία υπηρεσιών, λογισμικού και 
υλικού ή τεχνολογικό περιστατικό στην ανταλλαγή επικοινωνιών μέσω του Διαδικτύου, όπως 
ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, τηλεδιάσκεψη, συνομιλία και email, κοινωνική δικτύωση, 
κοινή χρήση φωτογραφιών, ταινιών και εγγράφων, περιήγηση στον ιστό, ιστολόγια, φιλοξενία 
ιστού και υπηρεσίες καταχώρισης ονομάτων τομέα, που απαγορεύεται από τον RuHSR . 

  

 
  

 
 
08.04.2022 
 
1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ 
  
Στις 8 Απριλίου 2022 , ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden υπέγραψε τον «Νόμο για την αναστολή των 
εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία» που είχε προηγουμένως εγκριθεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. 

• Αυτό το νομοσχέδιο απαγορεύει την εισαγωγή ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία. 
• Το νομοσχέδιο γενικά απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικών προϊόντων που ταξινομούνται 

στο κεφάλαιο 27 του Εναρμονισμένου Δασμολογίου (που περιλαμβάνει ορυκτά καύσιμα, 
ορυκτέλαια και προϊόντα απόσταξης τους, ασφαλτούχες ουσίες και ορυκτά κεριά), με 
εξαίρεση προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες . 

• Ο Πρόεδρος μπορεί να παραιτηθεί από αυτήν την απαγόρευση για λόγους εθνικού 

https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6qc3deqt3h6gmjyugnipwbixt4s61juwyr8hii1gp3dziojo1mkrfd6dtaeb7opcgkfhdiw98tw3qby8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9zeXN0ZW0vZmlsZXMvMTI2L3J1c3NpYV9nbDljLnBkZg~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=1f520677baeb4488f26d49aa515df0ba
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6nkhi6swgciky3yugnipwbixt4s61juwyr8hii1gp3dziojo1mkrxu9g5q5j17x14b71cs4zkqhh59sdjjpnqihajkzuf5mtqfjyifeep9z3fd74x4sfy&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9zeXN0ZW0vZmlsZXMvMTI2L3J1c3NpYV9nbDEwYy5wZGY~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=91e429fe71e5469d0d290c73536ab0c2
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6m361g4k5qmds8yugnipwbixt4s61juwyr8hii1gp3dziojo1mkrbiod5a7pbzkpi71qzgu9jr8d9ty8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9zeXN0ZW0vZmlsZXMvMTI2L3J1c3NpYV9nbDIxYS5wZGY~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=0112684b5b612bcc0cef5b4c8ba7759a
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6znigw39qror97yugnipwbixt4s61juwyr8hii1gp3dziojo1mkrjx5ae9s7rtpmwwz4xaxuxy5kq8y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9zeXN0ZW0vZmlsZXMvMTI2L3J1c3NpYV9nbDI0LnBkZg~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=55099c135b482702b79795998cbebce9
https://uni.aebrus.ru/ru/mail_link_tracker?hash=6k8qn7itoj9q3tyugnipwbixt4s61juwyr8hii1gp3dziojo1mkrp4sk8517t869zk855jz6udjt83y8trcq9ok5ebhtmo4m1r6i1sbxrrx48a378x4jo&url=aHR0cHM6Ly9ob21lLnRyZWFzdXJ5Lmdvdi9zeXN0ZW0vZmlsZXMvMTI2L3J1c3NpYV9nbDI1LnBkZg~~&uid=MjY0NzE5Mw~~&ucs=51ebc4ec495ecab5d5c1c2dc8bd80bf0
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συμφέροντος, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Κογκρέσου. 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ  

 
 
2. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
  
Ο Πρόεδρος Μπάιντεν υπέγραψε επίσης τον « Νόμο για την αναστολή των κανονικών εμπορικών 
σχέσεων με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία». 

• Αυτό το νομοσχέδιο αναστέλλει τις κανονικές εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία και τη 
Λευκορωσία. Επίσης, εξουσιοδοτεί μόνιμα τον Πρόεδρο να επιβάλλει κυρώσεις για βίζα και 
αποκλεισμό ιδιοκτησίας που βασίζονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
αναθεωρεί την εξουσία του Προέδρου να επιβάλλει αυτές τις κυρώσεις. 

• Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να κηρύξει αυξήσεις στους 
συντελεστές δασμού που ισχύουν για προϊόντα της Ρωσίας ή της Λευκορωσίας. Αυτή η αρχή 
λήγει την 1η Ιανουαρίου 2024 . Ο Πρόεδρος μπορεί να αποκαταστήσει τις κανονικές 
εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, με την επιφύλαξη της αποδοκιμασίας του 
Κογκρέσου. 

• Το νομοσχέδιο καθοδηγεί τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ να λάβει ορισμένες ενέργειες, 
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης μέτρων για την αναστολή της συμμετοχής της Ρωσίας 
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την επιδίωξη διακοπής της ενταξιακής διαδικασίας 
της Λευκορωσίας. 

• Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο επιτρέπει νομοθετικά την ευρύτερη κάλυψη των υφιστάμενων 
κυρώσεων θεωρήσεων και αποκλεισμού ιδιοκτησίας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όσον αφορά σε άτομα που εμπλέκονται σχετικά. (Η ισχύουσα νομοθεσία 
επέβαλλε αυτές τις κυρώσεις σε άτομα που ευθύνοντο για κατάφωρες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή ένα υψηλότερο επίπεδο.) 

• Το νομοσχέδιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε αλλοδαπό πρόσωπο 
που (1) είναι υπεύθυνο για σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (2) είναι νυν ή 
πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος που είναι υπεύθυνος ή συνένοχος σε διαφθορά, (3) είναι 
ή ήταν ένας ηγέτης ή ένας υπάλληλος μιας οντότητας που έχει συμμετάσχει σε οποιαδήποτε 
από αυτές τις δραστηριότητες, (4) έχει παράσχει υποστήριξη για οποιαδήποτε από αυτές τις 
δραστηριότητες ή (5) ανήκει ή ελέγχεται από άτομο που υπόκειται σε αυτές τις κυρώσεις. 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ  
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