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Σχέδιο 

Συχνές ερωτήσεις για τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ 

 

1. Πού μπορώ να βρω τις επίσημες εκδόσεις των κανονισμών και των 

αποφάσεων για την επιβολή κυρώσεων που εξέδωσε το Συμβούλιο; 

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το μόνο νομικά δεσμευτικό δημόσιο 

έγγραφο που περιλαμβάνει τις ισχύουσες νομικές πράξεις της ΕΕ. Για να έχετε πρόσβαση 

στην Επίσημη Εφημερίδα μπορείτε να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα http://eur-

lex.europa.eu/oj/direct-access.html ή http://eur-lex.europa.eu/. 

Είναι πιο εύκολο να βρείτε τις αποφάσεις και τους κανονισμούς σχετικά με περιοριστικά 

μέτρα στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας με το έτος δημοσίευσης και τον αριθμό 

εγγράφου. Τούτο επιτρέπει την ανεύρεση του εγγράφου μέσω της εύκολης «απλής 

αναζήτησης» (“simple search”). Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα 

«σύνθετης αναζήτησης» ανάλογα με τα στοιχεία που διαθέτετε. 

Μια άλλη δυνατότητα στην περίπτωση που γνωρίζετε το καθεστώς των κυρώσεων για το 

οποίο ενδιαφέρεστε χωρίς να γνωρίζετε τον αριθμό της νομικής πράξης είναι να 

αναζητήσετε πρώτα την πράξη στον κατάλογο των νομικών πράξεων στην ιστοσελίδα της 

ΕΥΕΔ (βλ. ερώτηση 4). Τούτο θα σας βοηθήσει να βρείτε τον αριθμό της νομικής πράξης και 

να μεταβείτε με απλή αναζήτηση στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας.  

2. Πού μπορώ να βρω ενοποιημένη μορφή της απόφασης κανονισμού που με 

ενδιαφέρει; 
 
Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει ενοποιημένες μορφές των 
νομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα. Σημειώνεται ότι, αντίθετα 
προς τις ίδιες τις νομικές πράξεις, οι ενοποιημένες μορφές δεν είναι νομικά δεσμευτικές, 
αλλά προορίζονται μόνο για να διευκολύνουν την παραπομπή σε αυτές. 

 
Για να έχετε πρόσβαση στις ενοποιημένες μορφές, μπορείτε να συμβουλευθείτε την 
ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας:  http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html ή 

http://eur-lex.europa.eu/. Οι πληροφορίες στο έγγραφο περιλαμβάνουν βιβλιογραφική 
σημείωση προς ενημέρωσή σας. Όταν υπάρχουν ενοποιημένες μορφές, αυτές βρίσκονται 
εδώ.  

 
Παρακαλώ, σημειώστε ότι οι ενοποιημένες μορφές δεν είναι πάντα ενημερωμένες με τις 
πιο πρόσφατες τροποποιήσεις της νομικής πράξης. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να 
λάβετε υπόψη αυτές τις τροποποιήσεις που δημοσιεύθηκαν μετά την ημερομηνία της 
ενοποιημένης πράξης, ούτως ώστε να έχετε μια γενική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης 
της εν λόγω νομικής πράξης. 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
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3. Πού μπορώ να βρω γενικές πληροφορίες σχετικά με περιοριστικά μέτρα 

της ΕΕ; 

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με περιοριστικά μέτρα της ΕΕ στην 

ακόλουθη ιστοσελίδα http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm. Η ιστοσελίδα 

περιλαμβάνει συνολική παρουσίαση των κυρώσεων της ΕΕ: 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf. 

4. Πού μπορώ να βρω κατάλογο των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ; 

Για έναν συγκεντρωτικό κατάλογο των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων, μπορείτε να 

ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf 

όπου θα βρείτε κατάλογο περιοριστικών μέτρων που ισχύουν ανά χώρα. Ο κατάλογος 

αυτός επικαιροποιείται τακτικά ώστε να περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις των νομικών 

πράξεων. 

Εντούτοις, σημειώνεται ότι το προαναφερόμενο έγγραφο εκδίδεται για ενημερωτικούς 
μόνο λόγους. Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το μόνο νομικά 
δεσμευτικό δημόσιο έγγραφο που περιλαμβάνει τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ 
(βλ. ερώτηση 1).  
 

5. Πως μπορώ να βρω γενικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των 

περιοριστικών μέτρων της ΕΕ; 
 
Για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, μπορείτε να 
συμβουλευθείτε τις Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και την αξιολόγηση των 
περιοριστικών μέτρων στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας της ΕΕ (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11205.en12.pdf), ή 
το έγγραφο για τις Βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή 
περιοριστικών μέτρων (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-
re01.en08.pdf).  
Βλ. επίσης τα νέα στοιχεία για τις έννοιες της κυριότητας  και του ελέγχου και της διάθεσης 
κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf). 
 

Μπορείτε επίσης να βρείτε συμπληρωματικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της αρμόδιας 
αρχής της χώρας σας, όπως προσδιορίζεται στις ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται στους 
κανονισμούς για τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ (βλ. ερώτηση 9). 

 

6. Που μπορώ να βρω κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται 

σε οικονομικά περιοριστικά μέτρα όπως δέσμευση περιουσιακών 

στοιχείων; 
 

Ο ενοποιημένος κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπόκεινται σε 
οικονομικές κυρώσεις μπορεί να τηλεφορτωθεί εδώ: 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf
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http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11205.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-re01.en08.pdf
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http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Θα βρείτε μια σημείωση για 
καθημερινή χρήση στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm

l 
Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα εγγεγραμμένα στον 
κατάλογο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή της χώρας σας, όπως 
προσδιορίζεται στις ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται στους σχετικούς κανονισμούς, οι 
οποίες, κατά περίπτωση, θα επικοινωνήσουν με τα σχετικά όργανα ή τις υπηρεσίες της ΕΕ. 
 
Σημειώνεται ότι διάφορες άλλες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές πράξεις που διέπουν 
τις κυρώσεις υπάρχουν στη βιβλιογραφική σημείωση της Επίσημης Εφημερίδας, 
περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με αποφάσεις των Ευρωπαϊκών 
Δικαστηρίων.  
 

7. Μπορώ να λαμβάνω τακτική αυτόματη ενημέρωση για τα περιοριστικά 

μέτρα; 
 
Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία τροφοδοσίας ειδήσεων (RSS feeds) στον δικτυακό 
τόπο EUR-Lex: http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html. Μόλις συνδεθείτε, i) πατήστε 
στο «Σύνθετη αναζήτηση» (“advanced search”) και πραγματοποιήστε αναζήτηση, για 
παράδειγμα, όλων των κανονισμών που περιλαμβάνουν τις λέξεις «περιοριστικά μέτρα» 
(“restrictive measures”) στον τίτλο μόνο· ii) πατήστε στο «Δημιουργία στο Οι δικές μου 
τροφοδοσίες RSS» (“create in my RSS feeds”) στην αρχή των αποτελεσμάτων αναζήτησης, 
και iii) πατήστε στο «Αποθήκευση» (“save”) για να δημιουργήσετε την τροφοδοσία. Για 
περισσότερες πληροφορίες για το πως να δημιουργήσετε εξατομικευμένες τροφοδοσίες 
RSS, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις σελίδες Βοήθεια: http://new.eur-
lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3.  
Ωστόσο, δεν υπάρχει δυνατότητα να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο.  

 

8. Μπορώ να εξαγάγω / εισαγάγω [αυτό το προϊόν] από [αυτήν τη χώρα]; 

Πρώτον, πρέπει να ελέγξετε εάν εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα σε σχέση με τη 

συγκεκριμένη χώρα (βλ. ερώτηση 4). 

Εάν ναι, πρέπει να ελέγξετε εάν το προϊόν περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων 

προϊόντων στα παραρτήματα του σχετικού κανονισμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η 

αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους, όπως προσδιορίζεται στους δικτυακούς 

τόπους που περιλαμβάνονται στον σχετικό κανονισμό, μπορεί να σας παράσχει 

διευκρινίσεις για το εάν επιτρέπονται οι εξαγωγές/εισαγωγές συγκεκριμένων 

εμπορευμάτων ή να σας χορηγήσει άδεια εξαγωγής/εισαγωγής αυτών των εμπορευμάτων, 

εάν τούτο επιτρέπεται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας.  

Για να λάβετε άδεια εξαγωγής/εισαγωγής ενός προϊόντος που υπόκειται σε ειδική 

απαίτηση έκδοσης αδείας στο πλαίσιο περιοριστικών μέτρων, μπορείτε να επικοινωνήσετε 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3
http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3
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με την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία ασκείτε τις δραστηριότητές σας, όπως 

περιλαμβάνεται στα παραρτήματα των σχετικών κανονισμών (βλ. ερώτηση 9). 

Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε εάν το προϊόν υπόκειται σε εμπάργκο όπλων. Για τον σκοπό 

αυτό παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τον κατάλογο εμπορευμάτων που περιλαμβάνει ο 

Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος. Ο Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος επικαιροποιείται σε 

ετήσια βάση. Η τελευταία έκδοση βρίσκεται στη διεύθυνση: 

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:EN:PDF). 

Πρέπει επίσης να ελέγξετε εάν το προϊόν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ειδών διπλής 

χρήσης. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της 

μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (πολιτική και στρατιωτική). Η 

τελευταία ενοποιημένη έκδοση του κανονισμού βρίσκεται στη διεύθυνση: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:EN:PDF. 

Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι τα πρόσωπα, οι ομάδες ή οντότητες με τις οποίες 

συναλλάσσεστε δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο ή ότι η συναλλαγή σας δεν θα 

ωφελήσει τα εν λόγω πρόσωπα, τις ομάδες ή οντότητες άμεσα ή έμμεσα. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με έμμεση παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων και με τις 

έννοιες της κυριότητας και του ελέγχου, μπορείτε να συμβουλευθείτε το ακόλουθο 

έγγραφο http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf. 

Μπορείτε επίσης να βρείτε συμπληρωματικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της αρμόδιας 

αρχής της χώρας σας, όπως προσδιορίζεται στις ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται στους 

σχετικούς κανονισμούς (βλ. ερώτηση 9). 

9. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με την αρμόδια αρχή της χώρας μου; 

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προσδιορίζονται στις ιστοσελίδες των σχετικών 

κανονισμών για περιοριστικά μέτρα. 

10. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι 

αρμόδιες για περιοριστικά μέτρα; 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες για περιοριστικά μέτρα υπηρεσίες της 

Επιτροπής στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  

relex-sanctions@ec.europa.eu .  

 

11. Μπορώ να συναλλάσσομαι με / να λαμβάνω χρήματα από / να διαθέτω 

κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους σε [πρόσωπο / ομάδα / οντότητα]; 

Καλείστε να ελέγχετε τους ενοποιημένους καταλόγους προσώπων, ομάδων και οντοτήτων 

που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-

list_en.htm. Θα βρείτε μια σημείωση για «καθημερινή χρήση» στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:EN:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf
mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
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http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.htm

l . Βλ. επίσης ερώτηση 6. 

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα πρόσωπα, οι ομάδες ή οντότητες με τις οποίες 

συναλλάσσεστε δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο ή ότι η συναλλαγή σας δεν θα 

ωφελήσει τα εν λόγω πρόσωπα, τις ομάδες ή οντότητες άμεσα ή έμμεσα. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με έμμεση παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων και με τις 

έννοιες της κυριότητας και του ελέγχου, μπορείτε να συμβουλευθείτε το ακόλουθο 

έγγραφο: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που είναι εγγεγραμμένα 
στον κατάλογο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή της χώρας σας, όπως 
προσδιορίζεται στις ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα των σχετικών 
κανονισμών, οι οποίες, κατά περίπτωση, θα επικοινωνήσουν με τα σχετικά όργανα ή τις 
υπηρεσίες της ΕΕ. 
 

12. Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την καταχώρηση του [προσώπου / 

ομάδας / οντότητας]. Εντούτοις, το όνομα του [εν λόγω προσώπου / ομάδας 

/ οντότητας] περιλαμβάνεται ακόμη στον ενοποιημένο κατάλογο προσώπων, 

ομάδων και οντοτήτων που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ. Τα 

περιοριστικά μέτρα κατά [του εν λόγω προσώπου / ομάδας / οντότητας] 

ισχύουν ακόμη; 

 
Η ακύρωση πράξεων που επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα κατά 

προσώπου/ομάδας/οντότητας δεν αρχίζουν να ισχύουν αμέσως μετά την έκδοση 

απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου. Τα αποτελέσματα οιωνδήποτε πράξεων που έχουν 

ακυρωθεί σε πρώτο βαθμό από το Γενικό Δικαστήριο διατηρούνται μέχρι τη λήξη της 

περιόδου για την άσκηση αναίρεσης της απόφασης (δύο μήνες και δέκα ημέρες από την 

κοινοποίηση της απόφασης). Κατά την περίοδο αυτή, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή, κατά 

περίπτωση, μπορούν να άρουν τις διαπιστωθείσες παραβάσεις με την έκδοση, 

ενδεχομένως, νέων περιοριστικών μέτρων κατά των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων. 

Εναλλακτικά, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή, κατά περίπτωση, μπορούν να ασκήσουν αναίρεση 

της απόφασης, οπότε και η καταχώρηση παραμένει σε πλήρη ισχύ ενόσω εκκρεμεί η 

προσφυγή. Μετά από αυτήν την περίοδο δύο μηνών και δέκα ημερών, τα περιοριστικά 

μέτρα κατά [του εν λόγω προσώπου/ομάδας/οντότητας] λήγει ή μπορεί να παραμείνει σε 

πλήρη ισχύ, ανάλογα με το αν το Συμβούλιο ή η Επιτροπή, κατά περίπτωση, ή άλλοι φορείς 

αποφασίσουν ή όχι να θεσπίσουν κάποιο από τα μέτρα που αναφέρονται ανωτέρω. 

13. Γνωρίζω ότι [το εν λόγω πρόσωπο / ομάδα /οντότητα] παραβιάζει τα 

περιοριστικά μέτρα της ΕΕ. Τι πρέπει να κάνω; 

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους 

(όπως προσδιορίζεται στις ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται στους σχετικούς κανονισμούς, 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf
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βλ. ερώτηση 9). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή (βλ. ερώτηση 10) η 

οποία θα έλθει σε επαφή με την αρμόδια αρχή.  


