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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 36/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιανουαρίου 2012
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την κατάργηση του
κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011
(EE L 16 της 19.1.2012, σ. 1)
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16ης Αυγούστου 2012
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Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 793/2014 του Συμβουλίου της
22ας Ιουλίου 2014
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1013/2014 του Συμβουλίου της
26ης Σεπτεμβρίου 2014
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1105/2014 του Συμβουλίου της
20ής Οκτωβρίου 2014
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1323/2014 του Συμβουλίου της 12ης
Δεκεμβρίου 2014
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/108 του Συμβουλίου της 26ης
Ιανουαρίου 2015
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/375 του Συμβουλίου της 6ης
Μαρτίου 2015
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/780 του Συμβουλίου της 19ης
Μαΐου 2015
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/827 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2015
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/828 του Συμβουλίου της 28ης
Μαΐου 2015
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/961 του Συμβουλίου της 22ας
Ιουνίου 2015
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1828 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου
2015
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2350 του Συμβουλίου της 16ης
Δεκεμβρίου 2015
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/840 του Συμβουλίου της 27ης
Μαΐου 2016
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1735 του Συμβουλίου της 29ης
Σεπτεμβρίου 2016
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1893 του Συμβουλίου της 27ης
Οκτωβρίου 2016
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1984 του Συμβουλίου της 14ης
Νοεμβρίου 2016
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1996 του Συμβουλίου της 15ης
Νοεμβρίου 2016
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2137 του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2016
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/480 του Συμβουλίου της 20ής
Μαρτίου 2017
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/907 του Συμβουλίου της 29ης
Μαΐου 2017
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1241 του Συμβουλίου της 10ης
Ιουλίου 2017
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1327 του Συμβουλίου της 17ης
Ιουλίου 2017
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1751 του Συμβουλίου της 25ης
Σεπτεμβρίου 2017
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/282 του Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2018
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/420 του Συμβουλίου της 19ης
Μαρτίου 2018
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/774 του Συμβουλίου της 28ης
Μαΐου 2018
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Η παρουσίαση του παρόντος ενοποιημένου κειμένου λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις των δικαστηρίων της ΕΕ όσον
αφορά τις καταχωρίσεις στον κατάλογο κατονομαζόμενων προσώπων και οντοτήτων.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 36/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 18ης Ιανουαρίου 2012
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία
και την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α)

«υποκατάστημα» χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή πιστωτικού
ιδρύματος: κατάστημα το οποίο στερείται αυτοτελούς νομικής υπό
στασης και διενεργεί απ’ ευθείας όλες ή ορισμένες από τις συναλ
λαγές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας του
χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή του πιστωτικού ιδρύματος.

β)

«υπηρεσίες διαμεσολάβησης»:
(i) η διαπραγμάτευση ή ο διακανονισμός συναλλαγών για την
αγορά, πώληση ή προμήθεια αγαθών και τεχνολογίας από
τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη χώρα, ή
(ii) η πώληση ή η αγορά αγαθών και τεχνολογίας τα οποία ευρί
σκονται σε τρίτες χώρες για τη μεταβίβασή τους σε άλλη τρίτη
χώρα.

γ)

«σύμβαση ή συναλλαγή»: κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως του τύπου
τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η
οποία περιλαμβάνεται σε μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρό
μοιες υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα ίδια ή διαφορετικά μέρη· για
τον σκοπό αυτό, ο όρος «σύμβαση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε
χρηματοπιστωτική, μεταξύ άλλων, εγγύηση ή αντεγγύηση και
κάθε πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητη είτε όχι, καθώς και
οποιαδήποτε συναφή παροχή που απορρέει από τη συναλλαγή ή
έχει σχέση με αυτή·

δ)

«πιστωτικό ίδρυμα»: κάθε πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του
άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχε
τικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών
ιδρυμάτων (1), συμπεριλαμβανομένου κάθε ευρισκόμενου εντός ή
εκτός της Ένωσης υποκαταστήματος·

ε)

«αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου»: τα προϊόντα που απα
ριθμούνται στο παράρτημα IV·

στ) «οικονομικοί πόροι»: περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, ενσώματα
ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια, αλλά μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπη
ρεσιών·
ζ)

«χρηματοπιστωτικός οργανισμός»:
i) επιχείρηση, εκτός από πιστωτικό ίδρυμα, η κύρια δραστηριό
τητα της οποίας συνίσταται στη διενέργεια μιας ή περισσοτέ
ρων από τις συναλλαγές που περιλαμβάνονται στα σημεία 2
έως 12 και στα σημεία 14 και 15 του παραρτήματος Ι της
οδηγίας 2006/48/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτή
των των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος (bureaux de change)·

(1) ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.
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ii) οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες έχουν λάβει δέουσα άδεια
λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου
2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής (1), εφόσον ασκούν δρα
στηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
αυτής·
iii) οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παρά
γραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004,
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (2)·
iv) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που διαθέτουν στο
κοινό μέσω της αγοράς μερίδια ή μετοχές τους· ή
v) οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, κατά την έννοια του άρθρου
2, παράγραφος 5, της οδηγίας 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2002,
σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (3), εκτός των
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών κατά το άρθρο 2 παράγραφος
7, της ως άνω οδηγίας, όταν δραστηριοποιούνται στον τομέα
της ασφάλειας ζωής και άλλων ασφαλειών με επενδυτικό
σκοπό·
και τα υποκαταστήματά του εντός ή εκτός της Ένωσης.
η)

«δέσμευση οικονομικών πόρων»: η παρεμπόδιση της χρήσης τους
για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο,
στους οποίους ενδεικτικώς περιλαμβάνεται η πώληση, η εκμί
σθωση ή η υποθήκευση·

θ)

«δέσμευση κεφαλαίων»: η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης,
μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων,
ή πρόσβασης σε αυτά, δυνάμενης να οδηγήσει σε μεταβολή ως
προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτη
σία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή
ή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκρι
μένων κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτο
φυλακίων·

ι)

«κεφάλαια»: τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα
οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβά
νονται:
i) τα μετρητά, οι επιταγές, οι απαιτήσεις πληρωμής, οι συναλ
λαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών,
ii) οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή άλλες
οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι
απαιτήσεων,
iii) οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεό
γραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα
πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, οι ομολο
γίες, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης
μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις
παραγώγων,
iv) οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή αξίες που προέρχονται
ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία,
v) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι
εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομι
κές δεσμεύσεις,
vi) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβό
λαια,

(1) ΕΕ L 345 της 19.12.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 9 της 15.1.2003, σ. 3.
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vii) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή χρη
ματοοικονομικούς πόρους,
ια) «αγαθά»: είδη, υλικά και εξοπλισμός·
ιβ) «ασφάλιση»: ανάληψη υποχρέωσης ή δέσμευσης με την οποία ένα
ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεώνονται, αντί
πληρωμής, να καταβάλουν σε ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα,
σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου, αποζημίωση ή άλλη αντιπα
ροχή που προσδιορίζεται στη σύμβαση ανάληψης υποχρέωσης ή
στη δέσμευση·
ιγ) «αντασφάλιση»: δραστηριότητα που συνίσταται στην αποδοχή κιν
δύνων τους οποίους εκχωρεί ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλη επι
χείρηση αντασφάλισης ή, στην περίπτωση της ένωσης ασφαλιστών
γνωστής ως Lloyd’s, δραστηριότητα που συνίσταται στην αποδοχή
κινδύνων, που εκχωρεί μέλος της Lloyd’s, από επιχείρηση ασφά
λισης ή αντασφάλισης εκτός της ένωσης ασφαλιστών γνωστής ως
Lloyd’s·
ιδ) «πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός της Συρίας»:
i) πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εγκατε
στημένοι στη Συρία, περιλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπε
ζας της Συρίας,
ii) υποκαταστήματα και θυγατρικές, εφόσον υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 35, πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματο
πιστωτικών οργανισμών εγκατεστημένων στη Συρία
iii) υποκαταστήματα και θυγατρικές, εφόσον δεν υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 35, πιστωτικών ιδρυμάτων ή
χρηματοπιστωτικών οργανισμών εγκατεστημένων στη Συρία,
iv) πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που δεν
είναι εγκατεστημένα στη Συρία, αλλά ελέγχονται από ένα ή
περισσότερα πρόσωπα ή οντότητες εγκατεστημένα στη Συρία.
ιε)

«πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός της Συρίας»:
i) το κράτος της Συρίας ή οιαδήποτε δημόσια αρχή αυτού,
ii) κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται ή κατοικεί στη Συρία,
iii) κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που έχει την
καταστατική του έδρα στη Συρία,
iv) κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός, εντός ή εκτός
Συρίας, που ανήκει ή ελέγχεται άμεσα από ένα ή περισσότερα
από τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή φορείς.

ιστ) «τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική υποστήριξη που συνδέεται με
επισκευές, ανάπτυξη, κατασκευή, συναρμολόγηση, έλεγχο, συντή
ρηση ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, και μπορεί να λαμβάνει
μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, μεταβίβαση λειτουρ
γικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών,
συμπεριλαμβανομένων των προφορικών μορφών βοήθειας·
ιζ)

«έδαφος της Ένωσης»: τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία
εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σ’
αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου χώρου τους·
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ιη) «τελωνειακό έδαφος της Ένωσης»: το έδαφος όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου,
της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνει
ακού κώδικα (1).
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

▼M16
Άρθρο 2
1.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλει απαίτηση
άδειας στην εξαγωγή, πώληση, προμήθεια ή μεταφορά εξοπλισμού που
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή εκτός εκεί
νου που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΑ ή στο παράρτημα ΙΧ, ανεξαρ
τήτως εάν προέρχεται από την Ένωση ή όχι, προς οιοδήποτε πρόσωπο,
οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία.
2.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλει απαίτηση
άδειας στην παροχή τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή χρηματοδο
τικής βοήθειας σχετικά με εξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο
1, προς οιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς
χρήση στη Συρία.
Άρθρο 2α
1.

Απαγορεύεται:

α) η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα,
εξοπλισμού, αγαθών ή τεχνολογίας που θα μπορούσαν να χρησιμο
ποιηθούν για εσωτερική καταστολή ή για την κατασκευή και τη
συντήρηση προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
εσωτερική καταστολή, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, ανε
ξαρτήτως εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, προς οιοδήποτε
πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη
Συρία,
β) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με
αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων
που αναφέρονται στο στοιχείο α).
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές των κρα
τών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται
στο παράρτημα III, δύνανται να χορηγούν, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, άδεια συναλλαγής σχετικά
με τον εξοπλισμό, τα αγαθά ή την τεχνολογία που απαριθμούνται στο
παράρτημα ΙΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός, τα αγαθά ή η
τεχνολογία προορίζονται για επισιτιστικούς, γεωργικούς, ιατρικούς ή
άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς ή προς όφελος του προσωπικού των
Ηνωμένων Εθνών, του προσωπικού της Ένωσης ή των κρατών μελών
της.
▼M17
3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), οι αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών που αναγράφονται στους δικτυακούς τόπους
οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ μπορούν να επιτρέπουν, υπό
τους όρους που θεωρούν αναγκαίους, την πώληση, την προμήθεια, τη
μεταφορά ή την εξαγωγή εξοπλισμού, αγαθών ή τεχνολογίας που ανα
γράφονται στο παράρτημα ΙΑ, εφόσον αναλαμβάνονται σύμφωνα με
την παράγραφο 10 της απόφασης 2118(2013) του Συμβουλίου Ασφα
λείας των ΗΕ και με τις σχετικές αποφάσεις του εκτελεστικού συμβου
λίου του Οργανισμού για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ),
(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
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κατ’ εφαρμογή του στόχου της σύμβασης για την απαγόρευση της
ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και
για την καταστροφή τους (σύμβασης για τα χημικά όπλα) και κατόπιν
διαβούλευσης με τον ΟΑΧΟ.
▼M5
Άρθρο 2β
1.
Απαιτείται προηγούμενη άδεια για την πώληση, την προμήθεια, τη
μεταφορά ή την εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, εξοπλισμού, αγαθών ή
τεχνολογίας που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική κατα
στολή ή για την κατασκευή και τη συντήρηση των προϊόντων που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή, όπως απα
ριθμούνται στο παράρτημα IX, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από
την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη
Συρία ή προς χρήση στη Συρία.
2.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους
δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα III, δεν χορηγούν
καμία άδεια για την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή του
εξοπλισμού, των αγαθών ή της τεχνολογίας που απαριθμούνται στο
παράρτημα IX, εάν έχουν εύλογους λόγους να κρίνουν ότι ο εξοπλι
σμός, τα αγαθά ή η τεχνολογία, η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή
η εξαγωγή των οποίων πρόκειται, χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησι
μοποιηθεί σε εσωτερική καταστολή ή στην κατασκευή και τη συντή
ρηση προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική
καταστολή.
3.
Η άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους
στο οποίο ο εξαγωγέας είναι εγκατεστημένος και συμφωνεί με τους
λεπτομερείς κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοι
νοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσι
τείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (1). Η άδεια ισχύει
σε ολόκληρη την Ένωση.
▼M10
Άρθρο 2γ
1.
Οι κανόνες που διέπουν την υποχρέωση εκ των προτέρων παροχής
πληροφοριών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί συνοπτικών δια
σαφήσεων, καθώς και περί τελωνειακών διασαφήσεων, στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της
Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατά
ξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλί
ου (2), ισχύουν για όλα τα εμπορεύματα που εγκαταλείπουν το τελωνει
ακό έδαφος της Ένωσης με προορισμό τη Συρία.
Το πρόσωπο ή η οντότητα που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες προ
σκομίζει και κάθε άδεια η οποία ενδεχομένως απαιτείται από τον
παρόντα κανονισμό.
▼M16
2.
Η κατάσχεση και διάθεση εξοπλισμού, εμπορευμάτων ή τεχνολο
γίας, η προμήθεια, πώληση, μεταβίβαση ή εξαγωγή των οποίων απαγο
ρεύεται βάσει του άρθρου 2α του παρόντος κανονισμού, δύνανται,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την απόφαση της αρμόδιας αρχής,
να διενεργούνται με δαπάνη του προσώπου ή της οντότητας που ανα
φέρεται στην παράγραφο 1 ή, αν δεν είναι δυνατόν να εισπραχθεί η εν
λόγω δαπάνη από το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα, τότε η δαπάνη
δύναται να εισπράττεται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, από
κάθε πρόσωπο ή οντότητα που αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μετα
φορά των εμπορευμάτων ή του εξοπλισμού κατά την επιχειρηθείσα
παράνομη προμήθεια, πώληση, μεταβίβαση ή εξαγωγή.
(1) ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
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Άρθρο 2δ
Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαγορεύσει ή να επιβάλει απαίτηση
άδειας στην εξαγωγή στη Συρία ειδών διπλής χρήσης που αναφέρονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.
▼M5
Άρθρο 3
▼M16
1.

Απαγορεύεται:

α) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμε
σολάβησης που συνδέονται με εξοπλισμό, εμπορεύματα ή τεχνολο
γία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική κατα
στολή ή για την κατασκευή και συντήρηση προϊόντων δυναμένων
να χρησιμοποιηθούν στην εσωτερική καταστολή, όπως απαριθμού
νται στο παράρτημα ΙΑ, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργα
νισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία,
β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοή
θειας που συνδέεται με τα εμπορεύματα και τις τεχνολογίες που
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως
των επιχορηγήσεων, των δανείων και της ασφάλισης εξαγωγικών
πιστώσεων, καθώς και της ασφάλισης και αντασφάλισης, για κάθε
πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τέτοιων ειδών ή για
κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε πρόσω
πο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία,
γ) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με
αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων
που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).
__________
3.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές των κρα
τών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμού
νται στο παράρτημα ΙΙΙ, δύνανται να χορηγούν, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, άδεια για τεχνική συνδρομή ή
υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή για χρηματοδότηση ή χρηματοδοτική βοή
θεια σχετικά με εξοπλισμό, αγαθά ή τεχνολογία, όπως απαριθμούνται
στο παράρτημα ΙΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός, τα αγαθά ή
η τεχνολογία προορίζονται για επισιτιστικούς, γεωργικούς, ιατρικούς ή
άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς ή προς όφελος του προσωπικού των
Ηνωμένων Εθνών, του προσωπικού της Ένωσης ή των κρατών μελών
της.
Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την
Επιτροπή, εντός τεσσάρων εβδομάδων, για κάθε άδεια που χορηγεί
δυνάμει του πρώτου εδαφίου.
▼M7
4.
Απαιτείται η έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους μέλους, όπως ορίζεται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρο
νται στο παράρτημα ΙΙΙ, για την παροχή:
α) τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με
τον εξοπλισμό, τα εμπορεύματα ή την τεχνολογία που απαριθμού
νται στο παράρτημα IX, και με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση
και χρήση του εν λόγω εξοπλισμού, εμπορευμάτων ή τεχνολογίας,
άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό
της Συρίας, ή προς χρήση στη Συρία·
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β) χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα
εμπορεύματα και την τεχνολογία που αναφέρονται στο παράρτημα
IX, μεταξύ των οποίων ιδίως επιχορηγήσεις, δάνεια και ασφάλιση
εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και ασφάλιση και αντασφάλιση, για
κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή τέτοιων εμπορευμά
των και τεχνολογίας, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοή
θειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή
προς χρήση στη Συρία.
Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια για τις συναλλαγές που αναφέ
ρονται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον υπάρχουν εύλογοι λόγοι να κρίνουν
ότι οι συναλλαγές αυτές συμβάλλουν ή έχουν σκοπό να συμβάλουν σε
εσωτερική καταστολή ή στην κατασκευή και συντήρηση προϊόντων που
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή.
▼M17
5.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναγράφονται στους δικτυακούς
τόπους οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ μπορούν να επιτρέ
πουν, υπό τους όρους που θεωρούν αναγκαίους, την παροχή τεχνικής
βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης, χρηματοδότησης ή χρηματοδο
τικής βοήθειας σε σχέση με εξοπλισμό, αγαθά ή τεχνολογία που ανα
γράφονται στο παράρτημα ΙΑ, εφόσον αυτή η τεχνική βοήθεια, οι υπη
ρεσίες διαμεσολάβησης, η χρηματοδότηση ή η οικονομική βοήθεια
παρέχονται για την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή αυτού
του εξοπλισμού, των αγαθών ή της τεχνολογίας που αναλαμβάνονται
σύμφωνα με την παράγραφο 10 της απόφασης 2118(2013) του Συμβου
λίου Ασφαλείας των ΗΕ και με τις σχετικές αποφάσεις του εκτελεστι
κού συμβουλίου του ΟΑΧΟ, κατ’ εφαρμογή του στόχου της σύμβασης
για τα χημικά όπλα και κατόπιν διαβούλευσης με τον ΟΑΧΟ.
▼M13
Άρθρο 3a
Απαγορεύονται:
α) η παροχή, αμέσως ή εμμέσως, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής
βοήθειας για τη μεταφορά αγαθών και τεχνολογίας όπως περιλαμ
βάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της ΕΕ, συμπεριλαμ
βανομένων των χρηματοπιστωτικών παραγώγων, ασφάλισης και
αντασφάλισης, καθώς και χρηματιστηριακών υπηρεσιών που σχετί
ζονται με την ασφάλιση και την αντασφάλιση, για κάθε αγορά,
εισαγωγή ή μεταφορά των ανωτέρω αγαθών και τεχνολογίας προς
κάθε οντότητα ή φορέα στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία·
β) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με
αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων
που αναφέρονται στο στοιχείο α).
▼M17
Άρθρο 3β
Το άρθρο 3α δεν εφαρμόζεται στην παροχή χρηματοδότησης ή χρημα
τοδοτικής βοήθειας, περιλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών παρα
γώγων, καθώς και της ασφάλισης και αντασφάλισης και των χρηματι
στηριακών υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλιση και την αντα
σφάλιση, για κάθε εισαγωγή ή μεταφορά αγαθών και τεχνολογίας που
αναφέρονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο εφόσον κατάγονται
από τη Συρία ή εξάγονται από τη Συρία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα
και πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 10 της απόφα
σης 2118(2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και των σχετικών
αποφάσεων του εκτελεστικού συμβουλίου του ΟΑΧΟ, σύμφωνα με τον
στόχο της σύμβασης για τα χημικά όπλα.
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Άρθρο 4
1.
Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα
ή έμμεσα, εξοπλισμού, τεχνολογίας ή λογισμικού που καθορίζεται στο
παράρτημα V, είτε είναι καταγωγής της Ένωσης είτε όχι, σε κάθε
πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία,
εκτός εάν η αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους, όπως ορίζεται
στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, έχει
χορηγήσει προηγούμενη άδεια.

2.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους
δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, δεν χορηγεί
άδεια δυνάμει της παραγράφου 1 εάν έχουν εύλογους λόγους να συνα
γάγουν ότι ο εν λόγω εξοπλισμός, η τεχνολογία ή το λογισμικό θα
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ή την υποκλοπή, από το
συριακό καθεστώς ή για λογαριασμό του, του διαδικτύου ή των τηλε
φωνικών επικοινωνιών στη Συρία.

3.
Το παράρτημα V περιλαμβάνει μόνον τον εξοπλισμό, την τεχνο
λογία ή το λογισμικό που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την παρα
κολούθηση ή την υποκλοπή του διαδικτύου ή τηλεφωνικών επικοινω
νιών.

4.
Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την
Επιτροπή για κάθε άδεια που δίνει υπό το παρόν άρθρο, εντός τεσσά
ρων εβδομάδων από την άδεια.

Άρθρο 5
1.

Απαγορεύεται:

α) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμε
σολάβησης που συνδέονται με τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και το
λογισμικό που καθορίζονται στο παράρτημα V, ή με την παροχή,
κατασκευή, συντήρηση και χρήση του εξοπλισμού που καθορίζεται
στο παράρτημα V ή με την παροχή, εγκατάσταση, λειτουργία ή
αναβάθμιση κάθε λογισμικού που καθορίζεται στο παράρτημα V,
σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή για
χρήση στη Συρία,

β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοή
θειας που συνδέεται με τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και το λογι
σμικό που καθορίζονται στο παράρτημα V, σε οποιοδήποτε πρόσω
πο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή για χρήση στη Συρία ·

γ) η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ή υποκλοπής του διαδικτύου
ή τηλεφωνικών επικοινωνιών κάθε είδους στο κράτος της Συρίας,
στην κυβέρνησή της, στους δημοσίους φορείς της, στις εταιρίες και
στους οργανισμούς της ή σε κάθε πρόσωπο ή οντότητα που ενεργεί
για λογαριασμό ή υπό τις διαταγές τους· και

δ) η, εν γνώσει και εκ προθέσεως, συμμετοχή σε δραστηριότητες με
αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) ·
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εκτός αν η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, ως ορίζεται
στους ιστοτόπους του Παραρτήματος ΙΙΙ, έχει δώσει προηγούμενη
άδεια πάνω στις βάσεις του άρθρου 4 παρ. 2.
2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο (γ) παραπάνω, ως
«υπηρεσίες παρακολούθησης ή υποκλοπής του διαδικτύου ή τηλεφωνι
κών επικοινωνιών» νοούνται οι υπηρεσίες οι οποίες, με τη χρήση ιδίως
εξοπλισμού, τεχνολογίας ή λογισμικού που αναφέρονται στο Παράρ
τημα V, αποσκοπούν στην πρόσβαση σε εισερχόμενες και εξερχόμενες
τηλεπικοινωνίες και στοιχεία συνδιαλέξεων ενός προσώπου και την
παράδοσή τους με στόχο την εξαγωγή, αποκωδικοποίηση, καταγραφή,
επεξεργασία, ανάλυση και αποθήκευση ή οιαδήποτε άλλη συναφή δρα
στηριότητα.

Άρθρο 6
Απαγορεύεται:
α) η εισαγωγή αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου στην
Ένωση εάν αυτά
i) είναι καταγωγής Συρίας· ή
ii) έχουν εξαχθεί από τη Συρία·
β) η αγορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που βρίσκονται
στη Συρία ή είναι καταγωγής Συρίας·
γ)

η μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου εάν είναι
καταγωγής Συρίας ή εξάγονται από τη Συρία προς οιαδήποτε άλλη
χώρα·

δ)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών παραγώ
γων, καθώς και ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, η οποία συνδέε
ται με τις απαγορεύσεις του στοιχείου α)·

▼M38

δα) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών παραγώ
γων, καθώς και ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, η οποία συνδέε
ται με τις απαγορεύσεις των στοιχείων β) και γ)· και
ε)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με
αντικείμενο ή αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, την καταστρατήγηση
των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ), δ) ή
δα).
Άρθρο 6α

1.
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στα στοιχεία β), γ) και ε) του
άρθρου 6 δεν εφαρμόζονται στην αγορά ή μεταφορά στη Συρία πετρε
λαϊκών προϊόντων ή συναφούς παροχής χρηματοδότησης ή χρηματοδο
τικής βοήθειας από δημόσιους φορείς ή από νομικά πρόσωπα, οντότη
τες ή φορείς που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από την ΕΕ ή τα
κράτη μέλη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ή αρωγής προς τον
άμαχο πληθυσμό στη Συρία, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά
αγοράζονται ή μεταφέρονται για τον αποκλειστικό σκοπό της παροχής
της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία ή αρωγής στον άμαχο πληθυσμό
στη Συρία.
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2.
Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία β), γ) και ε) του άρθρου 6, σε
περιπτώσεις μη καλυπτόμενες από την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου η αρμόδια αρχή κράτους μέλους, όπως ορίζεται στον δικτυακό
τόπο που απαριθμείται στο παράρτημα III, μπορεί να επιτρέπει την
αγορά και μεταφορά στη Συρία προϊόντων πετρελαίου ή την παροχή
σχετικής χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας υπό τους γενι
κούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που κρίνει κατάλληλους, και
εφόσον η αγορά και μεταφορά:
α) έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
στη Συρία ή αρωγής στον συριακό άμαχο πληθυσμό· και
β) δεν παραβιάζουν καμία από τις απαγορεύσεις που ορίζονται στον
παρόντα κανονισμό.
Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επι
τροπή σχετικά με τυχόν άδεια που χορηγείται δυνάμει της παρούσας
παραγράφου εντός δύο εβδομάδων από τη χορήγησή της. Η κοινοποί
ηση περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το αδειοδοτηθέν νομικό
πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, καθώς και για τις ανθρωπιστικές του
δραστηριότητες στη Συρία.
3.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου (1) ούτε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου (2) ούτε με τον κανονισμό (ΕΕ)
2016/1686 του Συμβουλίου (3).
Άρθρο 6β
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στα στοιχεία β), γ) και ε) του
άρθρου 6 δεν εφαρμόζονται στην αγορά ή μεταφορά στη Συρία πετρε
λαϊκών προϊόντων ή στη συναφή παροχή χρηματοδότησης ή χρηματο
δοτικής βοήθειας από διπλωματική ή προξενική αποστολή, εφόσον τα
εν λόγω προϊόντα αγοράζονται ή μεταφέρονται για επίσημους σκοπούς
της αποστολής.
▼B
Άρθρο 7
Οι απαγορεύσεις του άρθρου 6 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση, έως και τις 15 Νοεμβρίου 2011, υποχρεώσεως που
απορρέει από σύμβαση που έχει συναφθεί πριν από τις 2 Σεπτεμ
βρίου 2011, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
οντότητα ή οργανισμός που επιδιώκει να εκπληρώσει την εν λόγω
υποχρέωση έχει κοινοποιήσει, τουλάχιστον επτά εργάσιμες ημέρες
εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή συναλλαγή στην αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο, όπως
προσδιορίζεται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο
παράρτημα ΙΙΙ· ή
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου
2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων
και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 344 της
28.12.2001, σ. 70).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για
την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώ
πων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ
Κάιντα (ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1686 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2016,
για την επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων κατά του ISIL (Da'esh) και
της Αλ Κάιντα και κατά φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή
φορέων που συνδέονται μαζί τους (ΕΕ L 255 της 21.9.2016, σ. 1).
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β) την αγορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που εξήχθη
σαν από τη Συρία πριν από τις 2 Σεπτεμβρίου 2011, ή, σε περίπτωση
που η εξαγωγή πραγματοποιήθηκε βάσει του στοιχείου α), έως και
τις 15 Νοεμβρίου 2011.

▼M24
Άρθρο 7α
1.

Απαγορεύονται:

α) η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα,
καυσίμου αεριωθουμένων και προσθέτων καυσίμου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο παράρτημα Vα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο,
οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία·

β) η παροχή χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής βοήθειας ή τεχνικής
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών παραγώ
γων, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, για την πώληση,
προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή καυσίμου αεριωθουμένων και
προσθέτων καυσίμου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παράρτημα
Vα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή
προς χρήση στη Συρία·

γ) η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης όσον αφορά την πώληση,
προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή καυσίμου αεριωθουμένων και
προσθέτων καυσίμου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παράρτημα
Vα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή
προς χρήση στη Συρία.

2.
Το παράρτημα Vα περιλαμβάνει το καύσιμο αεριωθουμένων και
πρόσθετα καυσίμου.

3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών, όπως αυτές αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που
απαριθμούνται στο παράρτημα III, δύνανται να επιτρέπουν την πώληση,
προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή καυσίμου αεριωθουμένων και πρό
σθετων καυσίμου και την παροχή χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής
βοήθειας ή τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπι
στωτικών παραγώγων, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης και
υπηρεσιών διαμεσολάβησης, για την πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση
ή εξαγωγή καυσίμου αεριωθούμενων και προσθέτων καυσίμου, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο παράρτημα Vβ, σε οποιοδήποτε πρόσωπο,
οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία, υπό τους
όρους που αυτές θεωρούν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι το
καύσιμο αεριωθουμένων και τα πρόσθετα καυσίμου απαιτούνται από
τα Ηνωμένα Έθνη ή από φορείς που ενεργούν εξ ονόματός τους στη
Συρία για ανθρωπιστικούς σκοπούς, λ.χ. για την παροχή ή τη διευκό
λυνση παροχής βοήθειας, όπως, μεταξύ άλλων, ιατροφαρμακευτικού
υλικού, τροφίμων, ή της μεταφοράς εργαζομένων στον ανθρωπιστικό
τομέα και άλλης σχετικής βοήθειας, ή για απομακρύνσεις από τη Συρία
ή εντός της Συρίας.
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4.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν, εντός τεσσάρων εβδομάδων, τα
άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τις άδειες που χορηγούνται
με βάση το παρόν άρθρο.
5.

Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει:

α) για το καύσιμο αεριωθουμένων και τα πρόσθετα καυσίμου, όπως
αυτά απαριθμούνται στο παράρτημα Vβ, τα οποία χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά από μη συριακά πολιτικά αεροσκάφη που προσγει
ώνονται στη Συρία, εφόσον προορίζονται και χρησιμοποιούνται απο
κλειστικά για τη συνέχιση της πτητικής λειτουργίας του αεροσκά
φους στο οποίο έχουν φορτωθεί·
β) για το καύσιμο αεριωθουμένων και τα πρόσθετα καυσίμου, όπως
αυτά απαριθμούνται στο παράρτημα Vβ, τα οποία χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά από καταχωρημένο αερομεταφορέα της Συρίας που
απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ και ΙΙΑ και εκτελεί απομακρύνσεις
ατόμων από τη Συρία σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο η)·
γ) για το καύσιμο αεριωθουμένων και τα πρόσθετα καυσίμου, όπως
αυτά απαριθμούνται στο παράρτημα Vβ, τα οποία χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά από μη καταχωρημένο αερομεταφορέα της Συρίας που
εκτελεί απομακρύνσεις ατόμων από ή μέσα στη Συρία.
▼B
Άρθρο 8
1.
Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή εξο
πλισμού ή τεχνολογιών που απαριθμούνται στο παράρτημα VI, άμεσα ή
έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας ή
για χρήση στη Συρία.
2.
Το παράρτημα VI περιλαμβάνει εξοπλισμό και τεχνολογία για
τους κάτωθι βασικούς τομείς της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού
αερίου στη Συρία:
α) έρευνα κοιτασμάτων αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου·
β) παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου·
γ) διύλιση·
δ) υγροποίηση φυσικού αερίου.
3.
Το παράρτημα VI δεν περιλαμβάνει υλικά που περιλαμβάνονται
στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο.
Άρθρο 9
Απαγορεύεται:
α) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμε
σολάβησης που συνδέονται με τον εξοπλισμό και την τεχνολογία
που απαριθμούνται στο παράρτημα VI, ή με την παροχή, κατα
σκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα VΙ, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό
της Συρίας, ή προς χρήση στη Συρία·
β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοή
θειας που συνδέεται με τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που απα
ριθμούνται στο παράρτημα VΙ, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα
ή οργανισμό της Συρίας ή προς χρήση στη Συρία · και
γ) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με
αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων
που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β).
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Άρθρο 9α
1.
Κατά παρέκκλιση των άρθρων 8 και 9, οι αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθ
μούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, δύνανται να εγκρίνουν, υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, την πώληση, προμήθεια,
μεταφορά ή εξαγωγή βασικού εξοπλισμού ή τεχνολογιών που απαριθ
μούνται στο παράρτημα VI ή την παροχή σχετικής τεχνικής βοήθειας ή
υπηρεσιών διαμεσολάβησης,, ή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής
βοήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) βάσει των εις χείρας της πληροφοριών, περιλαμβανομένων και πλη
ροφοριών παρεχόμενων από το πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που
ζητά την άδεια, η αρμόδια αρχή αποφάσισε ότι είναι λογικό να
συναχθεί το συμπέρασμα ότι:
i) οι σχετικές δραστηριότητες έχουν σκοπό την παροχή συνδρομής
στον συριακό άμαχο πληθυσμό, ιδίως όσον αφορά την αντιμε
τώπιση ανθρωπιστικών θεμάτων, τη συμβολή στην παροχή βασι
κών υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση ή την αποκατάσταση της
οικονομικής δραστηριότητας ή άλλους μη στρατιωτικούς σκο
πούς,
ii) οι σχετικές δραστηριότητες δεν ενέχουν την παροχή κεφαλαίων
ή οι- κονομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντό
τητα ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 14 ή προς όφελος
αυτών,
iii) οι σχετικές δραστηριότητες δεν παραβιάζουν καμία από τις απα
γορεύσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,
β) το οικείο κράτος μέλος έχει έχει ζητήσει εκ των προτέρων τη γνώμη
του προσώπου, της οντότητας ή του φορέα του Συριακού Εθνικού
Συνασπισμού για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνά
μεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων:
i) την απόφαση της αρμόδιας αρχής κατά το στοιχείο α) σημεία i)
και ii),
ii) την ύπαρξη πληροφοριών που υποδεικνύουν ότι οι σχετικές δρα
στηριότητες ενδέχεται να ενέχουν την παροχή κεφαλαίων ή οικο
νομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντότητα ή
φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2580/2001 ή στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 881/2002 ή προς όφελος αυτών,
και το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον
Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επανα
στατικές Δυνάμεις έχει διατυπώσει την άποψή του στο οικείο κράτος
μέλος,
γ) εάν το το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον
Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επανα
στατικές Δυνάμεις δεν διατυπώσει την άποψή του εντός 30 ημερών
αφότου του ζητήθηκε, η αρμόδια αρχή μπορεί να προχωρήσει με την
απόφασή της σχετικά με τη χορήγηση της άδειας.
2.
Κατά την εφαρμογή των όρων των στοιχείων α) και β) της παρα
γράφου 1, η αρμόδια αρχή απαιτεί επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά
τη χρήση της χορηγηθείσας άδειας, συμπεριλαμβανομένων των στοι
χείων σχετικά με τον τελικό χρήστη και τον τελικό προορισμό της
παράδοσης.
3.
Το οικείο κράτος μέλος πληροφορεί εντός δύο εβδομάδων τα
άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια χορηγουμένη
κατά το παρόν άρθρο.
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▼B
Άρθρο 10
1.
Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 δεν εφαρ
μόζονται στην εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η
οποία είχε συναφθεί πριν από 19ης Ιανουαρίου 2012, υπό την προϋπό
θεση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα που επικαλούνται το παρόν άρθρο
έχουν κοινοποιήσει 21 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πρίν στην
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα,
όπως προσδιορίζεται στους δικτυακούς τόπους του παραρτήματος ΙΙΙ.
2.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι έχει «ανα
τεθεί» σύμβαση σε πρόσωπο ή οντότητα εάν το άλλο συμβαλλόμενο
μέρος έχει αποστείλει σαφή γραπτή επιβεβαίωση της ανάθεσης της
σύμβασης σ’αυτό το πρόσωπο ή οντότητα, μετά την περάτωση επίση
μης διαδικασίας διαγωνισμού.
Άρθρο 11
Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή
έμμεσα, νέων τραπεζογραμματίων ή κερμάτων στο συριακό νόμισμα,
που έχουν τυπωθεί ή κοπεί στην Ένωση, προς την Κεντρική Τράπεζα
της Συρίας.
▼M2
Άρθρο 11α
1.

Απαγορεύεται:

α) η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, χρυ
σού, πολύτιμων μετάλλων και διαμαντιών, όπως αυτά απαριθμούνται
στο παράρτημα VIII, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται ή όχι από
την Ένωση, στην κυβέρνηση της Συρίας, τους δημόσιους φορείς της,
εταιρείες ή οργανισμούς της, την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας, ή
σε πρόσωπα, φορείς ή οργανισμούς που ενεργούν εξ ονόματος ή
κατ’ εντολή αυτών, ή σε φορείς ή οργανισμούς που τελούν υπό
την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο αυτών·
β) η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, χρυσού, πολύτι
μων μετάλλων και διαμαντιών, όπως αυτά απαριθμούνται στο
παράρτημα VIII, ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω αγαθά προέρ
χονται ή όχι από την Συρία, με αντισυμβαλλόμενο την κυβέρνηση
της Συρίας, τους δημόσιους φορείς της, εταιρείες ή οργανισμούς της,
την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας, ή πρόσωπα, φορείς ή οργανι
σμούς που ενεργούν εξ ονόματος ή κατ’ εντολή αυτών, ή φορείς
ή οργανισμούς που τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο αυτών
και
γ) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμε
σολάβησης, χρηματοδοτικής ή χρηματοοικονομικής βοήθειας που
συνδέονται με τα αγαθά που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β),
στην κυβέρνηση της Συρίας, τους δημόσιους φορείς της, εταιρείες ή
οργανισμούς της, την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας, ή σε πρόσωπα,
φορείς ή οργανισμούς που ενεργούν εξ ονόματος ή κατ’ εντολή
αυτών, ή σε φορείς ή οργανισμούς που τελούν υπό την ιδιοκτησία
ή τον έλεγχο αυτών.
2.
Το παράρτημα VIII περιλαμβάνει τον χρυσό, τα πολύτιμα μέταλλα
και τα διαμάντια με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που αναφέρο
νται στην παράγραφο 1.
▼M5
Άρθρο 11β
1.

Απαγορεύονται:

α) η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ειδών
πολυτελείας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα X, σε οποι
οδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας ή προς
χρήση στη Συρία·
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▼M5
β) η, εν γνώσει και εκ προθέσεως, συμμετοχή σε δραστηριότητες με
αντικείμενο ή αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, την καταστρατήγηση
των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α).
2.
Κατά παρέκκλιση του σημείου α) της παραγράφου 1, η αναφερό
μενη απαγόρευση δεν ισχύει για εμπορεύματα μη εμπορικής φύσης, για
προσωπική χρήση, που περιέχονται σε αποσκευές ταξιδιωτών.
▼M17
Άρθρο 11γ
1.
Απαγορεύονται η εισαγωγή, η εξαγωγή, η μεταφορά ή η παροχή
υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε σχέση με την εισαγωγή, την εξαγωγή ή
τη μεταφορά πολιτιστικών αγαθών της Συρίας και άλλων αγαθών με
αρχαιολογική, ιστορική, πολιτιστική, σπάνια επιστημονική ή θρησκευ
τική σπουδαιότητα, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών που απαριθμού
νται στο παράρτημα ΧΙ, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα αγαθά
έχουν απομακρυνθεί από τη Συρία χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου
ιδιοκτήτη τους ή έχουν απομακρυνθεί κατά παράβαση του συριακού ή
του διεθνούς δικαίου, ιδίως σε περίπτωση που τα αγαθά αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των δημόσιων συλλογών που απαριθμούνται είτε
στους καταλόγους των συλλογών των συριακών μουσείων, των αρχείων
ή των βιβλιοθηκών είτε στους καταλόγους θρησκευτικών ιδρυμάτων της
Συρίας.
2.
Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει εφόσον αποδεικνύε
ται ότι:
▼M28
α) τα αγαθά έχουν εξαχθεί από τη Συρία πριν από τις 15 Μαρτίου
2011, ή
▼M17
β) τα αγαθά επιστρέφονται ασφαλώς στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους
στη Συρία.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Άρθρο 12
▼M10
1.

Απαγορεύονται:

α) η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή εξοπλισμού ή τεχνο
λογίας, ως αναφέρονται στο παράρτημα VII, που θα χρησιμοποι
ηθούν για την κατασκευή ή εγκατάσταση στη Συρία νέων εγκατα
στάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·
β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή
χρηματοδοτικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπι
στωτικών παραγώγων, καθώς και ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων,
σε σχέση με οποιοδήποτε σχέδιο που αναφέρεται στο στοιχείο α).
▼B
2.
Οι απαγορεύσεις αυτές δεν αφορούν την εκτέλεση υποχρέωσης
που απορρέει από σύμβαση ή συμφωνία η οποία είχε συναφθεί πριν
από την 19ης Ιανουαρίου 2012, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο ή
η οντότητα που επικαλούνται αυτό το άρθρο έχουν κοινοποιήσει 21
τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πρίν στην αρμόδια αρχή του κρά
τους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα, όπως προσδιορίζεται στους
δικτυακούς τόπους του παραρτήματος ΙΙΙ.
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▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 13
1.

Απαγορεύονται τα ακόλουθα:

α) η χορήγηση χρηματικού δανείου ή πίστωσης σε οποιοδήποτε πρό
σωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας που αναφέρεται στην παρά
γραφο 2·
β) η απόκτηση ή επέκταση συμμετοχής σε οιοδήποτε πρόσωπο, οντό
τητα ή οργανισμό της Συρίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2·
γ) η δημιουργία κοινοπραξιών με οιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή
οργανισμό της Συρίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2·
δ) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με
αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).
2.
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ισχύουν
για οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας που επι
δίδεται:
α) στην έρευνα, παραγωγή ή διύλιση αργού πετρελαίου, ή
β) στην κατασκευή ή εγκατάσταση νέων εγκαταστάσεων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.
3.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 και μόνο, ισχύουν οι εξής
ορισμοί:
α) «έρευνα κοιτασμάτων αργού πετρελαίου»: η έρευνα, η αναζήτηση
και η διαχείριση κοιτασμάτων αργού πετρελαίου, καθώς και η
παροχή γεωλογικών υπηρεσιών για τα κοιτάσματα αυτά·
β) «διύλιση αργού πετρελαίου»: η κατεργασία, παρασκευή ή προετοι
μασία πετρελαίου για την τελική πώληση καυσίμων.
4.

Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1:

α) ισχύουν με την επιφύλαξη της εκτέλεσης υποχρεώσεων που απορ
ρέουν από συμβάσεις ή συμφωνίες:
(i) συναφθείσες πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2011, οι οποίες αφο
ρούν την αναζήτηση, παραγωγή ή διύλιση αργού πετρελαίου·
(ii) οι οποίες σχετίζονται με την κατασκευή ή εγκατάσταση νέων
εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, που έχουν συνα
φθεί πρίν από τις 19ης Ιανουαρίου 2012
β) δεν εμποδίζουν την παράταση μιας συμμετοχής για:
(i) την αναζήτηση, παραγωγή ή διύλιση αργού πετρελαίου, εφόσον
αυτή αποτελεί υποχρέωση στο πλαίσιο συμφωνίας συναφθείσας
πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2011.
(ii) την κατασκευή ή εγκατάσταση νέων εργοστασίων παραγωγής
ηλεκτρικής ενεργείας, αν η παράταση είναι υποχρέωση βάσει
συμφωνίας που έχει συναφθεί πρίν από 19ης Ιανουαρίου 2012
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▼M16
Άρθρο 13α
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 παράγραφος 1, οι αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, δύνανται να εγκρίνουν, υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, τη χορήγηση
τυχόν χρηματικού δανείου ή πίστωσης σε οιοδήποτε πρόσωπο, οντό
τητα ή οργανισμό της Συρίας που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγρα
φος 2 στοιχείο α) ή την απόκτηση ή επέκταση συμμετοχής σε αυτό ή τη
δημιουργία τυχόν κοινοπραξιών με αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι πλη
ρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) βάσει των εις χείρας της πληροφοριών, περιλαμβανομένων και πλη
ροφοριών παρεχόμενων από το πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που
ζητά την άδεια, η αρμόδια αρχή αποφάσισε ότι είναι λογικό να
συναχθεί το συμπέρασμα ότι:
i) οι σχετικές δραστηριότητες έχουν σκοπό την παροχή συνδρομής
στον συριακό άμαχο πληθυσμό, ιδίως όσον αφορά την αντιμε
τώπιση ανθρωπιστικών θεμάτων, τη συμβολή στην παροχή βασι
κών υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση ή την αποκατάσταση της
οικονομικής δραστηριότητας ή άλλους μη στρατιωτικούς σκο
πούς,
ii) οι σχετικές δραστηριότητες δεν ενέχουν την παροχή κεφαλαίων
ή οικονομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντό
τητα ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 14 ή προς όφελος
αυτών,
iii) οι σχετικές δραστηριότητες δεν παραβιάζουν καμία από τις απα
γορεύσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,
β) το οικείο κράτος μέλος έχει ζητήσει εκ των προτέρων τη γνώμη του
προσώπου, της οντότητας ή του φορέα του Συριακού Εθνικού Συνα
σπισμού για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις
όσον αφορά, μεταξύ άλλων:
i) την απόφαση της αρμόδιας αρχής κατά το στοιχείο α) σημεία i)
και ii),
ii) την ύπαρξη πληροφοριών που υποδεικνύουν ότι οι σχετικές δρα
στηριότητες ενδέχεται να ενέχουν την παροχή κεφαλαίων ή οικο
νομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντότητα ή
φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2580/2001 ή στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 881/2002 ή προς όφελος αυτών,
και το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον
Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επανα
στατικές Δυνάμεις έχει διατυπώσει την άποψή του στο οικείο κράτος
μέλος,
γ) εάν το το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον
Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επανα
στατικές Δυνάμεις δεν διατυπώσει την άποψή του εντός 30 ημερών
αφότου του ζητήθηκε, η αρμόδια αρχή μπορεί να προχωρήσει με την
απόφασή της σχετικά με τη χορήγηση της άδειας.
2.
Κατά την εφαρμογή των όρων των στοιχείων α) και β) της παρα
γράφου 1, η αρμόδια αρχή απαιτεί επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά
τη χρήση της χορηγηθείσας άδειας, συμπεριλαμβανομένων των στοι
χείων σχετικά με τον τελικό χρήστη και τον τελικό προορισμό της
παράδοσης.
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▼M16
3.
Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει, μέσα σε δύο εβδομάδες, τα
υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγεί
κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Άρθρο 14
1.
Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που
βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο των φυσι
κών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που περιλαμβά
νονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα.
2.
Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή
έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα ή προς όφελός τους.
3.
Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δρα
στηριότητες που έχουν, άμεσα ή έμμεσα, ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα
την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2.

Άρθρο 15
1.

Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα περιλαμβάνουν τα εξής:

α) Το παράρτημα II περιλαμβάνει κατάλογο των φυσικών ή νομικών
προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που, σύμφωνα με το άρθρο
19 παράγραφος 1 της απόφασης 2011/782/ΚΕΠΠΑ, έχουν αναγνω
ρισθεί από το Συμβούλιο ως πρόσωπα ή οντότητες τα οποία ευθύ
νονται για τη βίαιη καταστολή εις βάρος του άμαχου πληθυσμού της
Συρίας, πρόσωπα και οντότητες που ωφελούνται από το καθεστώς ή
το υποστηρίζουν, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οντότη
τες που συνδέονται με αυτά, και στα οποία δεν εφαρμόζεται το
άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού·
β) Το παράρτημα ΙΙα περιλαμβάνει κατάλογο των οντοτήτων που, σύμ
φωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 της απόφασης 2011/782/ΚΕΠ
ΠΑ, έχουν αναγνωρισθεί από το Συμβούλιο ως οντότητες οι οποίες
συνδέονται με τα πρόσωπα ή τις οντότητες που ευθύνονται για τη
βίαιη καταστολή εις βάρος του άμαχου πληθυσμού της Συρίας, ή με
τα πρόσωπα και τις οντότητες που ωφελούνται από το καθεστώς ή
το υποστηρίζουν, και στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 21 του
παρόντος κανονισμού.
▼M31
1α.
Ο κατάλογος του παραρτήματος ΙΙ αποτελείται επίσης από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς που, σύμφωνα με το
άρθρο 28 παράγραφος 2 της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ (1), έχουν
αναγνωριστεί από το Συμβούλιο ότι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες
κατηγορίες:
α) κορυφαίοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Συρία·
β) μέλη των οικογενειών Assad ή Makhlouf·
(1) Απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2013, σχετικά
με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (ΕΕ L 147 της 1.6.2013, σ. 14).
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▼M31
γ) υπουργοί της συριακής κυβέρνησης εν ενεργεία μετά τον Μάιο του
2011·
δ) μέλη των συριακών ενόπλων δυνάμεων με βαθμό «συνταγματάρχη»
ή ισοδύναμου ή ανώτερου, εν ενεργεία μετά τον Μάιο του 2011·
ε)

μέλη των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών εν
ενεργεία μετά τον Μάιο του 2011·

στ) μέλη της πολιτοφυλακής του καθεστώτος·
ζ)

πρόσωπα, οντότητες, μονάδες, υπηρεσίες, φορείς ή ιδρύματα που
δραστηριοποιούνται στον τομέα διάδοσης χημικών όπλων.

και φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οντότητες που συνδέονται με αυτά
και στα οποία δεν εφαρμόζεται το άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού.
1β.
Πρόσωπα, οντότητες και φορείς που ανήκουν σε μία από τις
κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1α δεν περιλαμβάνονται
ή δεν διατηρούνται στον κατάλογο των προσώπων, οντοτήτων και
φορέων του παραρτήματος ΙΙ εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι
δεν έχουν ή δεν έχουν πλέον σχέση με το καθεστώς και δεν ασκούν
επιρροή σε αυτό ή δεν θέτουν πραγματικό κίνδυνο καταστρατήγησης.
▼B
2.
Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα περιλαμβάνουν τους λόγους καταχώ
ρισης των κατονομαζόμενων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών
στον κατάλογο.
3.
Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙα περιλαμβάνουν επίσης τις πληροφορίες
που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω φυσικών ή
νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών, εφόσον είναι διαθέσι
μες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν
να περιλαμβάνουν ονόματα, συμπεριλαμβανομένων ψευδωνύμων, ημε
ρομηνία και τόπο γεννήσεως, υπηκοότητα, αριθμούς διαβατηρίων και
δελτίων ταυτότητας, φύλο, διεύθυνση, εάν είναι γνωστή, και καθήκοντα
ή επάγγελμα. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους
οργανισμούς, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την
ονομασία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον
αριθμό εγγραφής σε μητρώο και τον τόπο εγκατάστασης.
▼M13
Άρθρο 16
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14, οι αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών, όπως προσδιορίζονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβά
νονται στον κατάλογο του παραρτήματος III, μπορούν να επιτρέψουν
την αποδέσμευση ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή
οικονομικών πόρων υπό τους όρους που αυτές κρίνουν σκόπιμους, εάν
κρίνουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι:
α) είναι απαραίτητοι για την ικανοποίηση βασικών αναγκών των φυσι
κών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που απαριθμού
νται στα παραρτήματα II και ΙΙα και των εξαρτώμενων από τα
φυσικά αυτά πρόσωπα μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβα
νομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθη
κου δανείου, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλί
στρων και τελών προς επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·
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▼M13
β) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελμα
τικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεόμενων με την
παροχή νομικών υπηρεσιών·
γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για
υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευ
μένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων·
δ) είναι απαραίτητοι για έκτακτα έξοδα, εφόσον η σχετική αρμόδια
αρχή έχει κοινοποιήσει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή
τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι θα πρέπει να χορηγηθεί
ειδική άδεια, και αυτό τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη
χορήγηση της άδειας·
▼M38
ε)

στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το άρθρο 16β, πρόκειται
να καταβληθούν σε ή από λογαριασμό είτε διπλωματικής ή προξε
νικής αποστολής είτε διεθνούς οργανισμού που χαίρει ασυλίας σύμ
φωνα με το διεθνές δίκαιο, στο μέτρο κατά το οποίο οι πληρωμές
αυτές προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για επίσημους σκοπούς
της διπλωματικής ή προξενικής αποστολής ή του διεθνούς οργανι
σμού·

__________
▼M13
ζ)

είναι αναγκαίοι για την ασφάλεια των ατόμων και την προστασία
του περιβάλλοντος·

▼M17
η) είναι απαραίτητοι για απομακρύνσεις από τη Συρία·
▼M18
θ) προορίζονται αποκλειστικά για τις πληρωμές από συριακές κρατι
κές οντότητες ή την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας που απαριθμού
νται στα παραρτήματα II και ΙΙα για λογαριασμό της Αραβικής
Δημοκρατίας της Συρίας προς τον ΟΑΧΟ για τις δραστηριότητες
που σχετίζονται με την αποστολή επαλήθευσης του ΟΑΧΟ και την
καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας, συμπεριλαμβανομέ
νων ιδίως των πληρωμών του ειδικού καταπιστευματικού ταμείου
του ΟΑΧΟ για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ολο
σχερή καταστροφή των συριακών χημικών όπλων εκτός του εδά
φους της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.
▼M13
Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επι
τροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος
άρθρου εντός τεσσάρων εβδομάδων από την άδεια.
▼M38
Άρθρο 16α
1.
Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 δεν
εφαρμόζεται επί των κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που καθίστανται
διαθέσιμοι από δημόσιους φορείς ή από νομικά πρόσωπα, οντότητες ή
φορείς που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από την Ένωση ή τα
κράτη μέλη προκειμένου να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη
Συρία ή αρωγή στον άμαχο πληθυσμό στη Συρία σε περίπτωση που η
παροχή των εν λόγω κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων είναι σύμφωνα
με το άρθρο 6α παράγραφος 1.
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▼M38
2.
Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος
2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους
δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα III, δύνανται
να επιτρέπουν τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων,
υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους που κρίνουν κατάλληλους, υπό
την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι
για τον αποκλειστικό σκοπό της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη
Συρία ή για την αρωγή στον άμαχο πληθυσμό της Συρίας.

3.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 1, η αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους, όπως ορίζεται στους δικτυακούς τόπους
που απαριθμούνται στο παράρτημα III, μπορεί να επιτρέπει την αποδέ
σμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό
τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει
κατάλληλες και εφόσον:

α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για τον αποκλει
στικό σκοπό της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία ή
αρωγής στον άμαχο πληθυσμό της Συρίας· και

β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι προορίζονται για τα ΗΕ και
αποβλέπουν στην παράδοση ή στη διευκόλυνση της παράδοσης βοή
θειας στη Συρία σύμφωνα με το σχέδιο ανθρωπιστικής αντιμετώπι
σης και βοήθειας για τη Συρία ή οποιοδήποτε διάδοχο σχέδιο που
συντονίζεται από τα ΗΕ.

4.
Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την
Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε έγκριση χορηγεί βάσει των παραγρά
φων 2 και 3 του παρόντος άρθρου εντός δύο εβδομάδων από τη χορή
γησή της.

Άρθρο 16β
Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 δεν εφαρ
μόζεται επί των κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που καθίστανται δια
θέσιμοι από τον λογαριασμό διπλωματικής ή προξενικής αποστολής όταν
η παροχή των εν λόγω κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων πραγματοποι
είται για επίσημους σκοπούς της αποστολής σύμφωνα με το άρθρο 6β.

▼B
Άρθρο 17
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14, οι αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών, όπως προσδιορίζονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβά
νονται στον κατάλογο του Παραρτήματος III, μπορούν να επιτρέψουν
την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών
πόρων, ή την διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό
τους όρους που αυτές κρίνουν σκόπιμους, εάν κρίνουν ότι η παροχή
των εν λόγω κεφαλαίων ή πόρων είναι αναγκαία για ουσιώδεις ενεργει
ακές ανάγκες του αμάχου πληθυσμού στη Συρία, εφόσον η σχετική
αρμόδια αρχή, για κάθε σύμβαση παράδοσης, έχει κοινοποιήσει στα
άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους
κρίνει ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, και αυτό τουλάχιστον
δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας·
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▼M13
Άρθρο 18
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14, οι αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών που αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους του παραρτήματος III
δύνανται να εγκρίνουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων
κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε διαιτητική από
φαση που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που αναφέ
ρεται στο άρθρο 14 περιλήφθηκε στο παράρτημα II ή ΙΙα, ή υπόκει
νται σε δικαστική ή διοικητική απόφαση που εκδόθηκε στην Ένωση,
ή σε δικαστική απόφαση εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος πριν ή
μετά από αυτή την ημερομηνία·
β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλει
στικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί
βάσει τέτοιας απόφασης ή έχουν αναγνωριστεί ως έγκυρες μέσω
τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι
και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία
δικαιούνται να εγείρουν απαιτήσεις αυτού του είδους·
γ) η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου,
οντότητας ή οργανισμού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II ή
ΙΙα·
δ) η αναγνώριση της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
2.
Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την
Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ’ εφαρμογή του παρό
ντος άρθρου.
▼B
Άρθρο 19
1.
Το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση
δεσμευμένων λογαριασμών με:
α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς του λογαριασμούς,
β) πληρωμές που προκύπτουν από συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώ
σεις που είχαν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την ημερομηνία
κατά την οποία οι λογαριασμοί αποτέλεσαν αντικείμενο του παρό
ντος κανονισμού· ή
▼M13
γ) πληρωμές οφειλόμενες δυνάμει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητι
κών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε κράτος μέλος ή είναι εκτελε
στές στο οικείο κράτος μέλος,
▼B
εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές τελούν υπό
δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1.
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▼B
2.
Το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των
δεσμευμένων λογαριασμών από χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα
της Ένωσης, εφόσον εισπράττουν κεφάλαια μεταφερόμενα στο λογα
ριασμό φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που
περιλαμβάνεται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι δεσμεύονται και οι
πιστώσεις στους λογαριασμούς αυτούς. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό
ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τη σχετική αρμόδια αρχή για τη συναλ
λαγή αυτή.

Άρθρο 20
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14, και εφόσον οφείλεται πληρωμή εκ
μέρους προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που κατονομάζεται στα
Παραρτήματα II και ΙΙα, δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε
συναφθεί από το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, ή δυνάμει
υποχρέωσης που εγεννήθη για το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή οργα
νισμό, πριν από την ημερομηνία καταχώρισης του εν λόγω προσώπου,
οντότητας ή οργανισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως
αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο Παράρ
τημα III, δύνανται να εγκρίνουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν
κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή
οικονομικών πόρων, εφόσον η πληρωμή δεν εισπράττεται άμεσα ή
έμμεσα από πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 14.

▼M10
Άρθρο 20α
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14, οι αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών, όπως προσδιορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμού
νται στο παράρτημα III, δύνανται να επιτρέπουν, υπό τους όρους που
κρίνουν κατάλληλους, τη μεταβίβαση από ή μέσω οικονομικής οντότη
τας απαριθμούμενης στο παράρτημα II ή ΙΙα, κεφαλαίων ή οικονομικών
πόρων, εφόσον η μεταβίβαση σχετίζεται με πληρωμή από πρόσωπο ή
οντότητα μη απαριθμούμενη στο παράρτημα II ή ΙΙα σε συνάρτηση με
την παροχή οικονομικής στήριξης σε υπηκόους της Συρίας που πραγ
ματοποιούν σπουδές, επαγγελματική κατάρτιση ή ασχολούνται με ακα
δημαϊκή έρευνα στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους μέλους έχει κρίνει, για κάθε περίπτωση χωριστά,
ότι η πληρωμή δεν θα εισπραχθεί, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή
οντότητα που απαριθμείται στο παράρτημα II ή ΙΙα.

Άρθρο 21
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 παράγραφος 1, οντότητα που απαριθ
μείται στο παράρτημα ΙΙα δύναται, εντός δύο μηνών από την ημερομη
νία που κατονομάζεται, να πραγματοποιήσει πληρωμή από τα δεσμευ
μένα κεφάλαια ή τους δεσμευμένους οικονομικούς πόρους που έλαβε η
οντότητα αυτή μετά την ημερομηνία που κατονομάσθηκε, εφόσον:

α) η πληρωμή αυτή οφείλεται δυνάμει εμπορικής συμφωνίας, και

β) η αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους έχει βεβαιώσει
ότι η πληρωμή δεν θα εισπραχθεί, άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή
οντότητα που απαριθμείται στον κατάλογο του παραρτήματος II ή
του παραρτήματος ΙΙα.
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Άρθρο 21α
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14, οι αρμόδιες αρχές των κρα
τών μελών, όπως προσδιορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απα
ριθμούνται στο παράρτημα III, δύνανται να επιτρέπουν, υπό τους όρους
που κρίνουν κατάλληλους:

α) τη μεταβίβαση από την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας ή μέσω αυτής
κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που έχουν ληφθεί και δεσμευθεί
μετά την ημερομηνία κατονομασίας, εφόσον η μεταβίβαση αφορά
πληρωμή που οφείλεται δυνάμει συγκεκριμένης εμπορικής σύμβα
σης, ή

β) τη μεταβίβαση προς την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας ή μέσω
αυτής κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον η μεταβίβαση
αφορά πληρωμή που οφείλεται δυνάμει συγκεκριμένης εμπορικής
σύμβασης,

υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους
έχει κρίνει, για κάθε περίπτωση χωριστά, ότι η πληρωμή δεν θα εισπρα
χθεί, άμεσα ή έμμεσα, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που
απαριθμείται στο παράρτημα II ή ΙΙα και υπό την προϋπόθεση ότι η
μεταβίβαση δεν απαγορεύεται άλλως σύμφωνα με τον παρόντα κανονι
σμό.

2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14, οι αρμόδιες αρχές των κρα
τών μελών, όπως προσδιορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απα
ριθμούνται στο παράρτημα III, δύνανται να επιτρέπουν, υπό τους όρους
που κρίνουν κατάλληλους, τη μεταβίβαση από την Κεντρική Τράπεζα
της Συρίας ή μέσω αυτής δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών
πόρων, εφόσον αποσκοπεί στο να παράσχει ρευστότητα σε χρηματοοι
κονομικά ιδρύματα που τελούν υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών
για τη χρηματοδότηση εμπορικών πράξεων.

▼M13
Άρθρο 21β
Το άρθρο 14 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει να διενεργούνται πράξεις ή
συναλλαγές σε σχέση με τις συριακές αραβικές αερογραμμές με απο
κλειστικό σκοπό την απομάκρυνση πολιτών της Ένωσης και των μελών
των οικογενειών τους από τη Συρία.
▼M17
Άρθρο 21γ
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14, οι αρμόδιες αρχές των κρα
τών μελών οι οποίες αναγράφονται στους δικτυακούς τόπους που παρα
τίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ μπορούν να επιτρέπουν υπό τους όρους που
θεωρούν αναγκαίους:
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α) τη μεταφορά, από την Εμπορική Τράπεζα της Συρίας ή μέσω αυτής,
κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που έχουν ληφθεί από χώρα εκτός
της Ένωσης και έχουν δεσμευθεί μετά την ημερομηνία καταχώρισής
της, εφόσον η μεταφορά συνδέεται με πληρωμή που οφείλεται δυνά
μει συγκεκριμένης εμπορικής σύμβασης για ιατρικό υλικό, τρόφιμα,
στέγαση, υγιεινή του άμαχου πληθυσμού, ή
β) τη μεταφορά, προς την Εμπορική Τράπεζα της Συρίας ή μέσω
αυτής, κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που έχουν ληφθεί από
χώρα εκτός της Ένωσης, εφόσον η μεταφορά συνδέεται με πληρωμή
που οφείλεται δυνάμει συγκεκριμένης εμπορικής σύμβασης για
ιατρικό υλικό, τρόφιμα στέγαση, υγιεινή του αμάχου πληθυσμού,
με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους
έχει καθορίσει, για κάθε περίπτωση χωριστά, ότι η πληρωμή δεν θα
πραγματοποιηθεί προς πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στο παράρ
τημα ΙΙ ή το παράρτημα ΙΙα και ότι η μεταφορά δεν απαγορεύεται
άλλως από τον παρόντα κανονισμό.
2.
Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την
Επιτροπή, εντός τεσσάρων εβδομάδων, για οποιαδήποτε άδεια χορηγεί
ται δυνάμει του παρόντος άρθρου.
▼B
Άρθρο 22
Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης
κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, που πραγματοποιείται καλή τη πίστη
και με την πεποίθηση ότι η εν λόγω δράση συνάδει με τον παρόντα
κανονισμό, δεν θεμελιώνει καμία ευθύνη του φυσικού ή νομικού προ
σώπου, της οντότητας ή του οργανισμού που προέβη σε αυτήν τη
δέσμευση ή των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδει
χθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή κρατού
νται λόγω αμέλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΙ

ΣΤΙΣ

Άρθρο 23
Επιβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ):
α) απαγόρευση να προβεί σε εκταμιεύσεις ή πληρωμές στο πλαίσιο ή
σε σχέση με κάθε υπάρχουσα συμφωνία δανειοδότησης που έχει
συναφθεί μεταξύ του κράτους της Συρίας ή κάθε δημόσιας αρχής
αυτής και της ΕΤΕπ, και
β) υποχρέωση αναστολής όλων των ισχυουσών συμβάσεων υπηρεσιών
τεχνικής βοήθειας στη Συρία για έργα που πρέπει να εκτελεστούν
στη χώρα αυτή και που χρηματοδοτούνται βάσει των συμφωνιών
δανειοδότησης που αναφέρονται στο στοιχείο α), και τα οποία προ
ορίζονται να αποφέρουν άμεσα ή έμμεσα οφέλη στο κράτος της
Συρίας ή σε κάθε δημόσια αρχή αυτής.
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Άρθρο 24
Απαγορεύεται:
α) η άμεση ή έμμεση πώληση ή αγορά κρατικών ομολόγων ή ομολό
γων εγγυημένων από το κράτος που εκδόθηκαν μετά την 19ης
Ιανουαρίου 2012, από ή προς οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
i) το κράτος της Συρίας ή την κυβέρνησή του, καθώς και τους
δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες και φορείς του·
ii) οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό
της Συρίας·
iii) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί εξ
ονόματος ή κατ’ εντολή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργα
νισμού αναφερόμενου στα στοιχεία (i) ή (ii)·
iv) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ανήκει ή
ελέγχεται από πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό αναφερόμενο
στα στοιχεία (i), (ii) ή (iii)·
β) η παροχή σε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό αναφερόμενο στο
στοιχείο α), υπηρεσιών διαμεσολάβησης σχετικά με κρατικά ομό
λογα ή ομόλογα εγγυημένα από το κράτος που εκδόθηκαν μετά
την 19ης Ιανουαρίου 2012·
γ) η συνδρομή σε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό αναφερόμενο στο
στοιχείο α) προκειμένου να εκδώσει κρατικά ομόλογα ή ομόλογα
εγγυημένα από το κράτος, με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβη
σης, τη διαφήμιση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά με τα εν
λόγω ομόλογα.

Άρθρο 25
1.
Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα και στους χρηματοπιστω
τικούς οργανισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 35 να προ
βαίνουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
α) να ανοίξουν νέο τραπεζικό λογαριασμό με οποιονδήποτε πιστωτικό
ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Συρίας·
β) να δημιουργήσουν νέα σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης με οποι
οδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της
Συρίας,
γ) να ανοίξουν νέο γραφείο αντιπροσώπευσης στη Συρία ή να ιδρύσουν
νέο υποκατάστημα ή θυγατρική στη Συρία,
δ) να συστήσουν νέα κοινή επιχείρηση με οποιοδήποτε πιστωτικό
ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Συρίας.
2.

Απαγορεύεται:

α) η έγκριση της σύστασης γραφείου αντιπροσώπευσης ή της ίδρυσης
υποκαταστήματος ή θυγατρικής στην Ένωση οποιουδήποτε πιστωτι
κού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Συρίας·
β) η σύναψη συμφωνιών εκ μέρους ή για λογαριασμό οποιουδήποτε
πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Συρίας
σχετικά με το άνοιγμα γραφείου αντιπροσώπευσης ή την ίδρυση
υποκαταστήματος ή θυγατρικής στην Ένωση·
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γ) η χορήγηση άδειας ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας πιστω
τικού ιδρύματος ή οποιασδήποτε άλλης επιχειρηματικής δραστηριό
τητας για την οποία απαιτείται η χορήγηση άδειας, σε οποιοδήποτε
γραφείο εκπροσώπησης, υποκατάστημα ή θυγατρική οποιουδήποτε
πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού της Συρίας,
εφόσον το γραφείο εκπροσώπησης, το υποκατάστημα ή η θυγατρική
δεν ήταν εν λειτουργία πριν 19ης Ιανουαρίου 2012
δ) η απόκτηση ή διεύρυνση συμμετοχής ή η ανάληψη οιουδήποτε
άλλου ιδιοκτησιακού συμφέροντος σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματο
πιστωτικό οργανισμό που υπάγεται στο άρθρο 35 από οποιοδήποτε
πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Συρίας.
▼M16
Άρθρο 25α
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχεία α) και
γ), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυα
κούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, δύνανται να εγκρί
νουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους,
την έναρξη ενός νέου τραπεζικού λογαριασμού ή νέου γραφείου αντι
προσώπευσης ή την εγκατάσταση νέου υποκαταστήματος ή θυγατρικής,
υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) βάσει των εις χείρας της πληροφοριών, περιλαμβανομένων και πλη
ροφοριών παρεχόμενων από το πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που
ζητά την άδεια, η αρμόδια αρχή αποφάσισε ότι είναι λογικό να
συναχθεί το συμπέρασμα ότι:
i) οι σχετικές δραστηριότητες έχουν σκοπό την παροχή συνδρομής
στον συριακό άμαχο πληθυσμό, ιδίως όσον αφορά την αντιμε
τώπιση ανθρωπιστικών θεμάτων, τη συμβολή στην παροχή βασι
κών υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση ή την αποκατάσταση της
οικονομικής δραστηριότητας ή άλλους μη στρατιωτικούς σκο
πούς,
ii) οι σχετικές δραστηριότητες δεν ενέχουν την παροχή κεφαλαίων
ή οικονομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντό
τητα ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 14 ή προς όφελος
αυτών,
iii) οι σχετικές δραστηριότητες δεν παραβιάζουν καμία από τις απα
γορεύσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,
β) το οικείο κράτος μέλος έχει ζητήσει εκ των προτέρων τη γνώμη του
προσώπου, της οντότητας ή του φορέα του Συριακού Εθνικού Συνα
σπισμού για την Αντιπολίτευση και τις Επαναστατικές Δυνάμεις
όσον αφορά, μεταξύ άλλων:
i) την απόφαση της αρμόδιας αρχής κατά το στοιχείο α) σημεία i)
και ii),
ii) την ύπαρξη πληροφοριών που υποδεικνύουν ότι οι σχετικές δρα
στηριότητες ενδέχεται να ενέχουν την παροχή κεφαλαίων ή οικο
νομικών πόρων, άμεσα ή έμμεσα, προς πρόσωπο, οντότητα ή
φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2580/2001 ή στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 881/2002 ή προς όφελος αυτών,
και το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον
Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επανα
στατικές Δυνάμεις έχει διατυπώσει την άποψή του στο οικείο κράτος
μέλος,
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γ) εάν το το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που ορίζεται από τον
Συριακό Εθνικό Συνασπισμό για την Αντιπολίτευση και τις Επανα
στατικές Δυνάμεις δεν διατυπώσει την άποψή του εντός 30 ημερών
αφότου του ζητήθηκε, η αρμόδια αρχή μπορεί να προχωρήσει με την
απόφασή της σχετικά με τη χορήγηση της άδειας.
2.
Κατά την εφαρμογή των όρων των στοιχείων α) και β) της παρα
γράφου 1, η αρμόδια αρχή απαιτεί επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά
τη χρήση της χορηγηθείσας άδειας, συμπεριλαμβανομένων των στοι
χείων σχετικά με τον σκοπό και τους αντισυμβαλλομένους των οικείων
δραστηριοτήτων.
3.
Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει, μέσα σε δύο εβδομάδες, τα
υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγεί
κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
▼B
Άρθρο 26
1.

Απαγορεύεται:

α) η παροχή ασφάλισης ή αντασφάλισης προς:
i) το κράτος της Συρίας, την κυβέρνησή του, καθώς και τους δημό
σιους οργανισμούς, εταιρείες και φορείς του· ή
ii) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό
όταν ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή νομικού προσώπου,
οντότητας ή οργανισμού αναφερόμενου στο σημείο i).
β) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με
αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων
που αναφέρονται στο στοιχείο α).
2.
Η παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται στη διάταξη περί
υποχρεωτικής ασφάλισης ή ασφάλισης από τρίτο σε πρόσωπα, οντότη
τες ή οργανισμούς της Συρίας που έχουν έδρα στην Ένωση ή στην
παροχή ασφάλισης των συριακών διπλωματικών ή προξενικών αποστο
λών στην Ένωση.
3.
Η παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) δεν εφαρμόζεται στην
παροχή ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ασθενείας
και ταξιδιού σε άτομα όταν ενεργούν ως ιδιώτες και της σχετικής
αντασφάλισης.
Η παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) δεν εμποδίζει την παροχή
ασφάλισης ή αντασφάλισης σε ιδιοκτήτες σκαφών, αεροσκαφών ή οχη
μάτων που ναυλώνονται από πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο i) και δεν καταχω
ρίζονται στα παραρτήματα II ή ΙΙα.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο ii) τα πρόσω
πα, οι οντότητες ή οι οργανισμοί θεωρείται ότι δεν ενεργούν κατ’
εντολή προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που αναφέρονται στο
σημείο i) της παραγράφου 1 στοιχείο α), εφόσον οι οδηγίες αφορούν
την πρόσδεση, φόρτωση, εκφόρτωση ή ασφαλή προσωρινή διέλευση
σκάφους ή αεροσκάφους από τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο
της Συρίας.
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4.
Το παρόν άρθρο απαγορεύει την επέκταση ή ανανέωση συμφω
νιών ασφάλισης και αντασφάλισης που έχουν συναφθεί πριν από 19ης
Ιανουαρίου 2012 (εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη συμβατική υποχρέ
ωση του ασφαλιστού ή αντασφαλιστού να δεχθεί την επέκταση ή ανα
νέωση ασφαλιστηρίου), αλλά, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρά
γραφος 2, δεν απαγορεύει τη συμμόρφωση με συμφωνίες που έχουν
συναφθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.
▼M13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIA
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Άρθρο 26α
1.
Απαγορεύεται κατά το διεθνές δίκαιο η αποδοχή ή παροχή πρό
σβασης σε αεροδρόμια της ΕΕ αν πρόκειται για πτήσεις αποκλειστικώς
μεταφοράς φορτίου εκτελούμενες από μεταφορείς της Συρίας και για
όλες τις πτήσεις που εκτελεί η Syrian Arab Airlines, εκτός αν:
α) το αεροσκάφος εκτελεί έκτακτο διεθνές δρομολόγιο και η προσγεί
ωση είναι για λόγους μη σχετιζόμενους με την κυκλοφορία ή την
εμπορική κυκλοφορία· ή
β) το αεροσκάφος εκτελεί τακτικό διεθνές δρομολόγιο και η προσγεί
ωση είναι για σκοπούς μη σχετιζόμενους με την κυκλοφορία,
ως προβλέπει η σύμβαση του Σικάγου για τη διεθνή πολιτική αεροπορία
ή η συμφωνία για τα διεθνή δρομολόγια διαμετακόμισης.
2.
Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για πτήσεις με μοναδικό σκοπό την
απομάκρυνση πολιτών της ΕΕ ή των μελών της οικογενείας τους από
τη Συρία.
3.
Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δρα
στηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη της απαγό
ρευσης της παραγράφου 1.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

▼M24
Άρθρο 27
1.
Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση
ή συναλλαγή της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεασθεί, άμεσα ή έμμεσα,
εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός,
περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλων παρό
μοιων απαιτήσεων, όπως απαίτηση συμψηφισμού ή απαίτηση βάσει
εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για παράταση ισχύος ή πληρωμή ομολόγου,
εγγύησης ή αποζημίωσης, και ειδικότερα χρηματοπιστωτικής εγγύησης
ή αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:
α) καταχωρισμένα πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα ΙΙ ή ΙΙα·
β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας,
συμπεριλαμβανομένης της συριακής κυβέρνησης·
γ) οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί μέσω ή
εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους οργανι
σμούς των στοιχείων α) και β).
2.
Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος
της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από
την παράγραφο 1 φέρει το πρόσωπο που επιδιώκει την ικανοποίηση της
εν λόγω απαίτησης.
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3.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των προσώπων, οντοτήτων
και οργανισμών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό
έλεγχο του νομίμου της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα
με τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 27α
Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριό
τητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των διατάξεων
των άρθρων 2α, 3, 3α, 4, 5, 6, 7α, 8, 9, 11, 11α, 11β, 11γ, 12, 13, 14,
24, 25, 26 και 26α.
▼B
Άρθρο 28
Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό δεν θεμε
λιώνουν κανενός είδους ευθύνη των φυσικών και νομικών προσώπων,
οντοτήτων ή οργανισμών, εάν δεν γνώριζαν ούτε είχαν εύλογο λόγο να
υποπτευθούν ότι οι ενέργειές τους συνιστούν παράβαση αυτής της απα
γόρευσης.
Άρθρο 29
1.
Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την
υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρ
ρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι οργανισμοί:
α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη
συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως δεσμευμένους
λογαριασμούς και σχετικά ποσά σύμφωνα με το άρθρο 14, στην
αναφερόμενη στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο
παράρτημα ΙΙΙ αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοι
κούν ή ευρίσκονται, και τη διαβιβάζουν, απευθείας ή μέσω των
κρατών μελών, στην Επιτροπή· και
β) συνεργάζονται με την εν λόγω αρμόδια αρχή σε κάθε επαλήθευση
των εν λόγω πληροφοριών.
2.
Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το
παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους
παρεσχέθη ή ελήφθη.
Άρθρο 30
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αλληλοενημερώνονται αμέσως για τα
μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και
ανταλλάσσουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον
παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και
προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις εκδιδόμενες από εθνικά
δικαστήρια.
Άρθρο 31
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί το παράρτημα III βάσει των
πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.
Άρθρο 32
1.
Οσάκις το Συμβούλιο αποφασίσει να υπαγάγει φυσικό ή νομικό
πρόσωπο οντότητα ή οργανισμό στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο
14, τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα ΙΙ ή το παράρτημα ΙΙα.
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2.
Το Συμβούλιο κοινοποιεί την απόφασή του σχετικά με την κατα
χώριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αιτιολογιών, στο ενδιαφερόμενο
πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, είτε άμεσα, εφόσον η διεύθυνσή του
είναι γνωστή, ή μέσω της δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης, παρέχο
ντας σε αυτό το πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τη δυνατότητα να υπο
βάλει τις παρατηρήσεις του. Ειδικότερα, όταν ένα πρόσωπο, οντότητα ή
φορέας καταχωρίζεται στο παράρτημα ΙΙ βάσει του ότι ανήκει σε μία
από τις κατηγορίες προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που ορίζονται στο
άρθρο 15 παράγραφος 1α, το πρόσωπο, η οντότητα, ή ο φορέας μπορεί
να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία και παρατηρήσεις ως προς τους
λόγους για τους οποίους, μολονότι ανήκει σε μία τέτοια κατηγορία,
θεωρεί ότι η καταχώρισή του δεν είναι δικαιολογημένη.
▼B
3.
Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή προσκομίζονται ουσιαστικά
νέα στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημε
ρώνει σχετικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον οργα
νισμό.
4.
Οι κατάλογοι των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙα επανεξετάζονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο.

Άρθρο 33
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες τους για τις κυρώσεις που
εφαρμόζονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονι
σμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι
εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί τους κανόνες αυτούς στην
Επιτροπή μετά την 19ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και τις τυχόν μετέ
πειτα τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 34
Στις περιπτώσεις που ο παρών κανονισμός προβλέπει υποχρέωση κοι
νοποίησης, ενημέρωσης ή άλλου είδους επικοινωνία με την Επιτροπή,
χρησιμοποιούνται η διεύθυνση και τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας που
αναφέρονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 35
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:
α) εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου
χώρου της·
β) επί οιουδήποτε αεροσκάφους ή σκάφους που υπάγεται στη δικαιο
δοσία κράτους μέλους·
γ) σε κάθε πρόσωπο, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που είναι
υπήκοος κράτους μέλους,
δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει συσταθεί
ή δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους,
ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για τις συναλλαγές
που πραγματοποιεί, εν όλω ή εν μέρει, εντός της Ένωσης.
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Άρθρο 36
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 442/2011 καταργείται.
Άρθρο 37
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
▼M16

__________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2α
ΜΕΡΟΣ 1
Εισαγωγικές σημειώσεις
1. Το παρόν μέρος περιλαμβάνει εμπορεύματα, λογισμικά και τεχνολογίες που
απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 (1).
2. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι αριθμοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται κατω
τέρω στη στήλη με τον τίτλο «Όχι» παραπέμπουν στον αριθμό καταλόγου
ελέγχου ενώ κατωτέρω η στήλη «Περιγραφή» παραπέμπει στις περιγραφές
ειδών διπλής χρήσης που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 428/2009.
3. Οι ορισμοί των όρων εντός «μονών εισαγωγικών» περιέχονται σε τεχνική
παρατήρηση του οικείου σημείου.
4. Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρ
τημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.
Γενικές σημειώσεις
1. Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέ
πει να ματαιώνεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη ελεγχόμενων αγαθών
(συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσό
τερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό
μέρος ή μέρη αποτελούν κύριο στοιχείο των αγαθών και είναι δυνατόν να
αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.
Σημείωση:

Για να κριθεί κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει
να θεωρηθούν ως κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν
οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που
υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να
καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο
στοιχείο των προϊόντων που διατίθενται.

2. Τα είδη που ορίζονται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο καινούργια
όσο και μεταχειρισμένα αγαθά.
Γενική σημείωση περί τεχνολογίας (GTN)
(Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα B του παρόντος μέρους)
1. Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία
«απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» αγαθών,
των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή υπόκειται σε
έλεγχο στα τμήματα Α, Β, Γ και Δ του παρόντος μέρους, υπόκειται σε έλεγχο
σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ε.
2. Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή τη
«χρήση» ελεγχόμενων αγαθών, παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρ
μόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα.
3. Έλεγχοι δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται
για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή
των αγαθών που δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή των οποίων η εξαγωγή έχει
εγκριθεί, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού
συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμι
σης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1).
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4. Έλεγχοι στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες
«ελευθέρας χρήσεως», ούτε στην «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελά
χιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αριθ.

I.B.1A004

Περιγραφή

Εξοπλισμός και εξαρτήματα προστασίας και ανίχνευσης, εκτός εκείνων που
ορίζονται στους ελέγχους στρατιωτικών προϊόντων, ως εξής:
α) Μάσκες αερίου, κάνιστρα διηθήσεως και εξοπλισμός απολύμανσής τους,
που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την άμυνα κατά οποιωνδήποτε
από τα ακόλουθα και τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματά τους,
1. βιολογικοί παράγοντες «αναπροσαρμοσμένοι για πολεμική χρήση»,
2. ραδιενεργά υλικά «αναπροσαρμοσμένα για πολεμική χρήση»,
3. παράγοντες χημικού πολέμου (CW), ή
4. «Παράγοντες ελέγχου ταραχών», στους οποίους περιλαμβάνονται:
α) α-Βρωμοβενζολακετονιτρίλιο, (κυανιούχο βρωμοβενζύλιο) (CA)
(CAS 5798-79-8)·
β) [(2-χλωροφαινυλο)μεθυλενο]προπανοδινιτρίλιο, (ο-χλωροβενζυλιδε
νομηλονονιτρίλιο (CS) (CAS 2698-41-1)·
γ) 2-Χλωρο-1-φαινυλαιθανόνη, χλωριούχο φαινυλακύλιο (ω-χλωροα
κετοφαινόνη) (CN) (CAS 532-27-4)·
δ) Διβενζο-(β,στ)-1,4-οξαζεφίνη (CR) (CAS 257-07-8)·
ε)

10-χλωρο-5,10-διυδροφαιναρσαζίνη, (χλωριούχος φαιναρσαζίνη),
(αδαμσίτης) (DM) (CAS 578-94-9)·

στ) Ν-εννεϋλομορφολίνη, (MPA) (CAS 5299-6-9).
β) Προστατευτικές ενδυμασίες, γάντια και παπούτσια που έχουν ειδικά σχε
διαστεί ή τροποποιηθεί για την άμυνα κατά οποιωνδήποτε από τα ακόλου
θα:
1. βιολογικοί παράγοντες «αναπροσαρμοσμένοι για πολεμική χρήση»,
2. ραδιενεργά υλικά «αναπροσαρμοσμένα για πολεμική χρήση», ή
3. παράγοντες χημικού πολέμου (CW),
γ) Συστήματα ανίχνευσης που έχουν ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για την
ανίχνευση ή τον εντοπισμό οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα και τα ειδικά
σχεδιασμένα εξαρτήματά τους:
1. βιολογικοί παράγοντες «αναπροσαρμοσμένοι για πολεμική χρήση»,
2. ραδιενεργά υλικά «αναπροσαρμοσμένα για πολεμική χρήση», ή
3. παράγοντες χημικού πολέμου (CW).
δ) Ηλεκτρονικός εξοπλισμός σχεδιασμένος για την αυτόματη ανίχνευση ή
εντοπισμό της παρουσίας καταλοίπων «εκρηκτικών» και με τη χρήση
τεχνικών «ανίχνευσης ιχνών» (π.χ., επιφανειακά ακουστικά κύματα,
φασματομετρία ιοντικής κινητικότητας, φασματομετρία διαφορικής κινητι
κότητας, φασματομετρία μάζας).
Τεχνική παρατήρηση:
Ως «ανίχνευση ιχνών» ορίζεται η ικανότητα ανίχνευσης κάτω του 1 ppm σε
αέρια κατάσταση ή του 1 mg σε στερεή ή υγρή κατάσταση.
Σημείωση 1: Στο σημείο 1A004.δ) δεν υπάγεται ο εξοπλισμός ειδικώς σχε
διασμένος για εργαστηριακή χρήση.
Σημείωση 2: Στο σημείο 1A004.δ) δεν υπάγονται οι πύλες ασφαλείας διέ
λευσης χωρίς επαφή.
Σημείωση: Στο σημείο 1Α004 δεν υπάγονται:
a) Προσωπικά δοσίμετρα παρακολούθησης της ακτινοβολίας,
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β) Εξοπλισμός ο οποίος από τον σχεδιασμό ή τη λειτουργία του
περιορίζεται στην προστασία από κινδύνους που ιδιάζουν στην
κατ’ οίκον ασφάλεια ή στις πολιτικές βιομηχανίες, όπως:
1. εξόρυξη,
2. λατομεία,
3. γεωργία,
4. φαρμακοβιομηχανία,
5. ιατρική,
6. κτηνιατρική,
7. μέριμνα περιβάλλοντος,
8. διαχείριση αποβλήτου,
9. βιομηχανία τροφίμων.
Τεχνικές παρατηρήσεις:
Στο σημείο 1A004 περιλαμβάνεται εξοπλισμός και εξαρτήματα που έχουν
προσδιοριστεί, δοκιμαστεί επιτυχώς σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ή έχουν
με άλλο τρόπο αποδειχθεί αποτελεσματικά, για την ανίχνευση ή για την άμυνα
κατά ραδιενεργών υλικών «αναπροσαρμοσμένων για πολεμική χρήση», βιολο
γικών παραγόντων «αναπροσαρμοσμένων για πολεμική χρήση», παραγόντων
χημικού πολέμου, «προσομοιωτών» ή «παραγόντων ελέγχου ταραχών», έστω
κι αν ο εν λόγω εξοπλισμός ή τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται σε μη στρα
τιωτικές βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες στους τομείς των μεταλλείων, των
λατομείων, της γεωργίας, των φαρμακευτικών προϊόντων, της ιατρικής, της
κτηνιατρικής, του περιβάλλοντος, της διαχείρισης αποβλήτων ή των τροφίμων.
Ο «προσομοιωτής» είναι ουσία ή υλικό που χρησιμοποιείται αντί τοξικού
παράγοντα (χημικού ή βιολογικού) στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις δοκιμές
ή την αξιολόγηση.
I.B.9A012

«Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» («UAV»), συναφή συστήματα, εξοπλι
σμός και συστατικά στοιχεία ως εξής:
α) «UAV» που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
1. αυτόνομη ικανότητα ελέγχου πτήσης και πλοήγησης (π.χ. αυτόματο
πιλότο με Σύστημα Αδρανειακής Πλοήγησης), ή
2. ικανότητα ελεγχόμενης πτήσης εκτός της εμβέλειας άμεσης όρασης που
απαιτεί ανθρώπινο χειριστή (π.χ. τηλεοπτικό τηλεχειρισμό).
β) Συναφή συστήματα, εξοπλισμός και συστατικά στοιχεία ως εξής:
1. εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για τον τηλεχειρισμό των «UAV» που
ορίζονται στο σημείο 9Α012.α),
2. συστήματα πλοήγησης, προσανατολισμού, καθοδήγησης ή ελέγχου,
πλην εκείνων που ορίζονται στο σημείο 7Α στο παράρτημα I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009, ειδικά σχεδιασμένα για την παροχή
αυτόνομης ικανότητας ελέγχου πτήσης ή πλοήγησης στα «UAV» που
καθορίζονται στο σημείο 9Α012.α),
3. εξοπλισμός και συστατικά στοιχεία ειδικά σχεδιασμένα για τη μετα
τροπή επανδρωμένου «αεροσκάφους» σε «UAV» όπως ορίζεται στο
σημείο 9Α012.α),
4. αερόβιοι παλινδρομικοί η περιστροφικοί κινητήρες τύπου εσωτερικής
καύσεως, ειδικά σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για την πρόωση
«UAV» σε υψόμετρο άνω των 50 000 ποδών (15 240 μέτρα).
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Συστήματα ψεκασμού ή δημιουργίας ομίχλης, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποι
ημένα για εγκατάσταση σε αεροσκάφη, «οχήματα ελαφρότερα του αέρος» ή
μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα συστα
τικά μέρη τους, ως εξής:
Πλήρη συστήματα ψεκασμού ή δημιουργίας ομίχλης, ικανά να εκχέουν, από
υγρό αιώρημα, σταγονίδια αρχικής «VMD» κάτω των 50 μm με παροχή άνω
των δύο λίτρων ανά λεπτό.
Ψεκαστικοί ιστοί ή συστοιχίες μονάδων παραγωγής αερολυμάτων, ικανά να
εκχέουν, από υγρό αιώρημα, σταγονίδια αρχικής «VMD» κάτω των 50 μm με
παροχή άνω των δύο λίτρων ανά λεπτό.
Μονάδες παραγωγής αερολυμάτων ειδικά σχεδιασμένες για εγκατάσταση στα
συστήματα που καθορίζονται στα σημεία 9A350.α) και β).
Σημείωση: Ως μονάδες παραγωγής αερολυμάτων νοούνται οι διατάξεις οι
ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για εγκατάσταση σε αεροσκά
φη, όπως ακροφύσια, καταιωνιστήρες με περιστροφικό τύμπανο και
παρόμοιες διατάξεις.
Σημείωση: Το σημείο 9A350 δεν θέτει υπό έλεγχο τα συστήματα ψεκασμού ή
δημιουργίας ομίχλης που αποδεδειγμένα δεν είναι ικανά να εκπέ
μπουν βιολογικούς παράγοντες υπό μορφή μολυσματικών αερολυμά
των.
Τεχνικές παρατηρήσεις:
1. Προκειμένου περί ψεκαστικού εξοπλισμού ή ακροφυσίων ειδικά σχεδιασμέ
νων προς χρήση σε αεροσκάφη, «οχήματα ελαφρότερα του αέρος» ή μη
επανδρωμένα εναέρια οχήματα, το μέγεθος των σταγονιδίων θα πρέπει να
μετριέται με μία από τις εξής δύο μεθόδους:
a) μέθοδος Doppler με λέιζερ·
β) μέθοδος περίθλασης με λέιζερ πρόσθιας εκπομπής.
2. Στο σημείο 9A350, «VMD» σημαίνει διάμεση διάμετρος κατ’ όγκο, πράγμα
που για τα υδατικά συστήματα ισούται με τη διάμεση διάμετρο κατά μάζα
(MMD).

B. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αριθ.

I.B.2B350

Περιγραφή

Τεχνικά μέσα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη χημικής βιομηχανικής
παραγωγής ως εξής:
α) δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες, με ή χωρίς αναδευτήρες, συνο
λικού εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου άνω του 0,1 m3 (100 LTL) και
κάτω των 20 m3 (20 000 LTL), στους οποίους όλες οι επιφάνειες που
έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες)
χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα υλικά:
1. «Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε
χρώμιο κατά βάρος,
2. φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο
από 35 % φθόριο κατά βάρος),
3. ύαλο (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων
ή υάλινων επενδύσεων),
4. νικέλια ή «κράματα» περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε
νικέλιο,
5. ταντάλιο ή «κράματα» τανταλίου,
6. τιτάνιο ή «κράματα» τιτανίου,
7. ζιρκόνιο ή «κράματα» ζιρκονίου, ή
8. νιόβιο ή «κράματα» νιοβίου·
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β) αναδευτήρες χρησιμοποιούμενοι σε δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστή
ρες που ορίζονται στο σημείο 2Β350.α.· και πτερωτές, πτερύγια ή άξονες
προς χρήση στους αναδευτήρες αυτούς, όπου όλες οι επιφάνειες των
αναδευτήρων που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία
ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:
1. «Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε
χρώμιο κατά βάρος,
2. φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο
από 35 % φθόριο κατά βάρος),
3. ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων
ή υάλινων επενδύσεων),
4. νικέλια ή «κράματα» περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε
νικέλιο,
5. ταντάλιο ή «κράματα» τανταλίου,
6. τιτάνιο ή «κράματα» τιτανίου,
7. ζιρκόνιο ή «κράματα» ζιρκονίου, ή
8. νιόβιο ή «κράματα» νιοβίου·
γ) δεξαμενές, περιέκτες ή υποδοχείς αποθήκευσης, συνολικού εσωτερικού
(γεωμετρικού) όγκου άνω των 0,1 m3 (100 LTL), όπου όλες οι επιφάνειες
που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμε
νη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε
από τα ακόλουθα υλικά:
1. «Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε
χρώμιο κατά βάρος,
2. φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο
από 35 % φθόριο κατά βάρος),
3. ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων
ή υάλινων επενδύσεων),
4. νικέλια ή «κράματα» περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε
νικέλιο,
5. ταντάλιο ή «κράματα» τανταλίου,
6. τιτάνιο ή «κράματα» τιτανίου,
7. ζιρκόνιο ή «κράματα» ζιρκονίου, ή
8. νιόβιο ή «κράματα» νιοβίου·
δ) εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, με επιφάνεια μετάδοσης θερμό
τητας άνω των 0,15 m2 και κάτω των 20 m2· και σωλήνες, πετάσματα,
πηνία ή τρόχιλοι (πυρήνες) προς χρήση σε αυτούς τους εναλλάκτες θερ
μότητας ή συμπυκνωτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση
επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες)
ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
υλικά:
1. «Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε
χρώμιο κατά βάρος,
2. φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο
από 35 % φθόριο κατά βάρος),
3. ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρί
σεων ή υάλινων επενδύσεων),
4. γραφίτης ή «ανθρακογραφίτης»,
5. νικέλια ή «κράματα» περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε
νικέλιο,
6. ταντάλιο ή «κράματα» τανταλίου,
7. τιτάνιο ή «κράματα» τιτανίου,
8. ΖΙρκόνιο ή «κράματα» ζιρκονίου,
9. καρβίδιο πυριτίου,
10. καρβίδιο του τιτανίου, ή
11. Νιόβιο ή «κράματα» νιοβίου·
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ε)

στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, εσωτερικής διαμέτρου άνω των 0,1 m·
και διανομείς υγρών, διανομείς ατόμων ή συλλεκτήρες υγρών προς χρήση
σε αυτές τις στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, όπου όλες οι επιφάνειες
που έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμε
νη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε
από τα ακόλουθα υλικά:
1. «Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε
χρώμιο κατά βάρος,
2. φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο
από 35 % φθόριο κατά βάρος),
3. ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων
ή υάλινων επενδύσεων),
4. γραφίτης ή «ανθρακογραφίτης»,
5. νικέλια ή «κράματα» περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε
νικέλιο,
6. ταντάλιο ή «κράματα» τανταλίου,
7. τιτάνιο ή «κράματα» τιτανίου,
8. ζιρκόνιο ή «κράματα» ζιρκονίου, ή
9. νιόβιο ή «κράματα» νιοβίου·

στ) τηλεχειριζόμενος εξοπλισμός πληρώσεως, στον οποίο όλες οι επιφάνειες
που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμε
νη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε
από τα ακόλουθα υλικά:
1. «Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε
χρώμιο κατά βάρος, ή
2. νικέλια ή «κράματα» περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε
νικέλιο·
ζ)

βαλβίδες «ονομαστικού μεγέθους» άνω των 10 mm και περιβλήματα
(σώματα βαλβίδων) ή προσχηματισμένες επενδύσεις περιβλημάτων σχε
διασμένες για τέτοιες βαλβίδες, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε
άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες)
ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
υλικά:
1. «Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε
χρώμιο κατά βάρος,
2. φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο
από 35 % φθόριο κατά βάρος),
3. ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων
ή υάλινων επενδύσεων),
4. νικέλια ή «κράματα» περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε
νικέλιο,
5. ταντάλιο ή «κράματα» τανταλίου,
6. τιτάνιο ή «κράματα» τιτανίου,
7. ζιρκόνιο ή «κράματα» ζιρκονίου,
8. νιόβιο ή «κράματα» νιοβίου, ή
9. κεραμικά υλικά, ως εξής:
α) καρβίδιο του πυριτίου με καθαρότητα τουλάχιστον 80 % κατά
βάρος·
β) οξείδιο του αλουμινίου (αλουμίνα) με καθαρότητα τουλάχιστον
99,9 % κατά βάρος·
γ) Οξείδιο του ζιρκονίου (ζιρκονία).

Τεχνική σημείωση:
Ως «ονομαστικό μέγεθος» ορίζεται η μικρότερη από τις διαμέτρους των
στομίων εισαγωγής και εξαγωγής.
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η) Πολύτοιχες σωληνώσεις με ενσωματωμένη θυρίδα ανίχνευσης διαρροών,
των οποίων όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις)
υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:
1. «Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε
χρώμιο κατά βάρος,
2. φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο
από 35 % φθόριο κατά βάρος),
3. ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων
ή υάλινων επενδύσεων),
4. γραφίτης ή «ανθρακογραφίτης»,
5. νικέλια ή «κράματα» περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε
νικέλιο,
6. ταντάλιο ή «κράματα» τανταλίου,
7. τιτάνιο ή «κράματα» τιτανίου,
8. Ζιρκόνιο ή «κράματα» ζιρκονίου, ή
9. νιόβιο ή «κράματα» νιοβίου·
θ) Αντλίες πολλαπλής στεγανότητας, και χωρίς σφραγίδες στεγανότητας, των
οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή
είναι τουλάχιστον 0,6 m3/h, ή αντλίες κενού, των οποίων ο μέγιστος
ρυθμός ροής βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι τουλάχιστον
5 m3/h [υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας (273 K / 0 °C) και πίεσης
(101,3 kPa)]· και περιβλήματα (σώματα αντλιών), προσχηματισμένα
χιτώνια περιβλημάτων, πτερωτές, ρότορες ή ακροφύσια αντλιών δι’
εκτοξεύσεως προς χρήση στις αντλίες αυτές, των οποίων όλες οι επιφάνειες
που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα υλικά:
1. «Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε
χρώμιο κατά βάρος,
2. κεραμικά,
3. κράματα σιδήρου με μεγάλη περιεκτικότητα σε πυρίτιο,
4. φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο
από 35 % φθόριο κατά βάρος),
5. ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων
επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),
6. γραφίτης ή «ανθρακογραφίτης»,
7. νικέλια ή «κράματα» περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε
νικέλιο,
8. ταντάλιο ή «κράματα» τανταλίου,
9. τιτάνιο ή «κράματα» τιτανίου,
10. Ζιρκόνιο ή «κράματα» ζιρκονίου, ή
11. νιόβιο ή «κράματα» νιοβίου·
ι)

αποτεφρωτήρες για την καταστροφή των χημικών ουσιών που προσδιορίζονται στο σημείο 1C350, με ειδικά σχεδιασμένα συστήματα τροφοδοσίας
αποβλήτων, ειδικές διατάξεις χειρισμού και μέση θερμοκρασία θαλάμου
καύσεως άνω των 1 273 Κ (1 000 °C), στους οποίους όλες οι επιφάνειες
του συστήματος τροφοδοσίας αποβλήτων που έρχονται σε άμεση επαφή με
τα απόβλητα είναι κατασκευασμένες ή επενδυμένες με οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα υλικά:
1. «Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε
χρώμιο κατά βάρος,
2. κεραμικά, ή
3. νικέλιο ή «κράματα» περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε
νικέλιο.
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Τεχνικές παρατηρήσεις:
1. «Ανθρακογραφίτης» είναι μια σύνθεση που αποτελείται από άμορφο άνθρακα
και γραφίτη, και στην οποία η κατά βάρος περιεκτικότητα σε γραφίτη
ανέρχεται σε 8 % και άνω.
2. Για τα υλικά που απαριθμούνται στα παραπάνω, ο όρος «κράμα» του δείνα
στοιχείου, εφόσον δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη περιεκτικότητα,
υποδηλώνει εκείνα τα κράματα στα οποία το συγκεκριμένο μέταλλο ενυπάρχει
σε ποσοστό κατά βάρος μεγαλύτερο από ό,τι οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.

I.B.2B351

Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης τοξικών αερίων και ειδικά ανιχνευ
τικά συστατικά τους μέρη, εκτός των προσδιοριζομένων στο σημείο 1Α004,
ως εξής· επίσης ανιχνευτήρες, αισθητήρες και ανταλλακτικά φυσίγγια αισθη
τήρων γι’ αυτά:
α) σχεδιασμένα για συνεχή λειτουργία και χρησιμοποιούμενα για την ανί
χνευση παραγόντων χημικού πολέμου ή των χημικών ουσιών που καθορί
ζονται στο σημείο 1C350, σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες από 0,3 mg/m3·
ή
β) σχεδιασμένα για την ανίχνευση ενώσεων που έχουν δράση παρεμποδιστική
της χολινεστεράσης.

I.B.2B352

Εξοπλισμός με ικανότητα χρησιμοποίησης για τον χειρισμό βιολογικών υλι
κών, ως εξής:
α) τεχνικά μέσα πλήρους βιολογικού περιορισμού σε κλειστό περιβάλλον
επιπέδων Ρ3, Ρ4·
Τεχνική σημείωση:
Τα επίπεδα περιορισμού σε κλειστό περιβάλλον Ρ3 ή Ρ4 (ΒL3, BL4, L3,
L4) καθορίζονται στο εγχειρίδιο Εργαστηριακής Βιοασφάλειας της ΠΟΥ (Γ’
Έκδοση, Γενεύη, 2004).
β) αντιδραστήρες με ικανότητα καλλιέργειας παθογόνων «μικροοργανι
σμών», ιών ή με ικανότητα παραγωγής τοξινών, χωρίς διασπορά αερολυ
μάτων και με συνολική χωρητικότητα 20 λίτρων ή μεγαλύτερη·
Τεχνική σημείωση:
Στους αντιδραστήρες συμπεριλαμβάνονται βιοαντιδραστήρες, χημειοστάτες
και συστήματα συνεχούς ροής.
γ) φυγοκεντρικοί διαχωριστές με ικανότητα συνεχούς διαχωρισμού χωρίς
διασπορά αερολυμάτων και με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. παροχή μεγαλύτερη από 100 λίτρα ανά ώρα,
2. συστατικά μέρη από στιλβωμένο ανοξείδωτο χάλυβα ή τιτάνιο,
3. έναν ή περισσότερους στεγανοποιητικούς συνδέσμους στο χώρο περιο
ρισμού σε κλειστό περιβάλλον με ατμό, και
4. δυνατότητα επιτόπιας υγρής αποστείρωσης σε κλειστή κατάσταση·
Τεχνική σημείωση:
Στους φυγοκεντρικούς διαχωριστές συμπεριλαμβάνονται τα δοχεία ή δεξα
μενές απόχυσης.
δ) εξοπλισμός διήθησης με εγκάρσια (εφαπτομενική) ροή και κατασκευα
στικά του μέρη, ως εξής:
1. Εξοπλισμός διήθησης με εγκάρσια (εφαπτομενική) ροή, ικανός να δια
χωρίζει παθογόνους «μικροοργανισμούς», ιούς, τοξίνες ή κυτταροκαλ
λιέργειες χωρίς διασπορά αερολυμάτων, και με όλα τα ακόλουθα χαρα
κτηριστικά
α) συνολική διηθητική επιφάνεια 1 m2 και άνω και
β) οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. δυνατότητα επιτόπιας αποστείρωσης ή απολύμανσης, ή
2. χρήση στοιχείων διήθησης μιας χρήσης.
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Τεχνική σημείωση:
Στο σημείο 2B352.δ.1.β), ως αποστείρωση νοείται η εξάλειψη όλων των
βιώσιμων μικροβίων από τον εξοπλισμό με χρήση είτε φυσικών μέσων
(π.χ. ατμού) είτε χημικών παραγόντων, ως απολύμανση δε η εξάλειψη
της δυνητικής μικροβιακής μολυσματικότητας του εξοπλισμού με χρήση
μικροβιοκτόνων χημικών παραγόντων. τα δύο αυτά διακρίνονται από
την απλή εξυγίανση, τις διεργασίες δηλαδή καθαρισμού που μειώνουν
το μικροβιακό περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς αναγκαστικά να εξα
λείφουν κάθε ίχνος μικροβιακής μολυσματικότητας ή βιωσιμότητας.
2. Κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. δομοστοιχεία, ηθμοστοιχεία, κασέτες,
φυσίγγια, πλάκες και πλακίδια) εξοπλισμού διήθησης με εγκάρσια
(εφαπτομενική) ροή, με διηθητική επιφάνεια 0,2 m2 και άνω για
κάθε κατασκευαστικό στοιχείο, και σχεδιασμένα προς χρήση σε εξο
πλισμό διήθησης με εγκάρσια (εφαπτομενική) ροή προσδιοριζόμενο
στο σημείο 2B352.δ)·
Σημείωση: Στο σημείο 2B352.δ) δεν εμπίπτει ο εξοπλισμός αντίστροφης
ώσμωσης, όπως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή του.
ε) εξοπλισμός λυοφιλίωσης, επιδεχόμενος υγρή αποστείρωση, με δυναμικό
τητα συμπυκνωτή μεγαλύτερη από 10 kg πάγου το 24ωρο και μικρότερη
από 1 000 kg πάγου το 24ωρο·
στ) προστατευτικός εξοπλισμός και εξοπλισμός περιορισμού, ως εξής:
1. Προστατευτικές ολόσωμες ή μερικές ενδυμασίες, ή κουκούλες οι
οποίες συνδέονται με παροχή εξωτερικού αέρα και λειτουργούν υπό
θετική πίεση,
Σημείωση: Στο 2Β352.στ.1, δεν υπάγονται οι ενδυμασίες που πρέπει
να φέρονται με ανεξάρτητη συσκευή αναπνοής.
2. Ερμάρια ή στεγανές απομονωμένες συσκευές (απομονωτήρες) βιολο
γικής ασφαλείας, κατηγορίας III, ή με παρόμοιες προδιαγραφές επιδό
σεων·
Σημείωση: Στις στεγανές απομονωμένες συσκευές του σημείου
2Β352.στ.2, συμπεριλαμβάνονται οι εύκαμπτοι απομονωτή
ρες, οι θάλαμοι εργασίας σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου,
οι θάλαμοι εργασίας σε αναερόβιες συνθήκες, τα κιβώτια με
πλαστικά γάντια και οι καπνοθάλαμοι αστρόβιλης ροής
(κλειστοί με κατακόρυφη ροή).
ζ) θάλαμοι για ανοσολογικές δοκιμές πρόκλησης (ερεθισμού) αερολυμάτων
με «μικροοργανισμούς», ιούς ή «τοξίνες» χωρητικότητας 1 m3 ή μεγαλύ
τερης.
Γ. ΥΛΙΚΑ
Αριθ.

I.B.1C350

Περιγραφή

Χημικές ουσίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομες ουσίες
χημικών τοξικών παραγόντων ως εξής, και «χημικά μείγματα» περιέχοντα ένα
ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
Σημείωση: ΒΛΈΠΕ ΕΠΊΣΗΣ ΕΛΈΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
ΚΑΙ 1C450.
1. Θειοδιγλυκόλη (111-48-8)
2. Οξυχλωριούχος φώσφορος (10025-87-3)
3. Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο (756-79-6)
4. ΒΛΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ
διφθοριούχο μεθυλοφωσφινύλιο (676-99-3)
5. Φωσφονυλδιχλωριούχο μεθύλιο (676-97-1)
6. Φωσφορώδες διμεθύλιο (DΜΡ) (868-85-9)
7. Τριχλωριούχος φώσφορος (7719-12-2)
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8. Φωσφορώδες τριμεθύλιο (ΤΜΡ) (121-45-9)
9. Χλωριούχο θειονύλιο (7719-09-7)
10. 3-Υδροξυ-1-μεθυλοπιπεριδίνη (3554-74-3)
11. N,N-Διισοπροπυλ-β-αμινοαιθυλοχλωρίδιο (96-79-7)
12. Θειόλη του Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθανίου (5842-07-9)
13. 3-Κινουοκλιδινόλη (1619-34-7)
14. Φθοριούχο κάλιο (7789-23-3)
15. 2-Χλωροαιθανόλη(107-07-3)
16. Διμεθυλαμίνη (124-40-3)
17. Αιθυλοφωσφονικό διαιθύλιο (78-38-6)
18. Ν,Ν-διμεθυλοφωσφοραμιδικό διαιθύλιο (2404-03-7)
19. Φωσφορώδες διαιθύλιο (762-04-9)
20. Υδροχλωρική διμεθυλαμίνη (506-59-2)
21. Διχλωριούχο αιθυλοφωσφινύλιο (1498-40-4)
22. Διχλωριούχο αιθυλοφωσφονύλιο (1066-50-8)
23. Βλέπε ελέγχους στρατιωτικών προϊόντων για
διφθοριούχο αιθυλοφωσφονύλιο (753-98-0)
24. Υδροφθόριο (7664-39-3)
25. Βενζυλικό μεθύλιο (76-89-1)
26. Διχλωριούχο μεθυλοφωσφινύλιο (676-83-5)
27. Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθανόλη (96-80-0)
28. Πινακολυλική αλκοόλη (464-07-3)
29. ΒΛΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ
μεθυλοφωσφονικό Ο-αιθυλ2-διισοπροπυλαμινοαιθύλιο (QL) (57856-11-8)
30. Φωσφορώδες τριαιθύλιο (122-52-1)
31. Τριχλωριούχο αρσενικό (7784-34-1)
32. Βενζυλικό οξύ (76-93-7)
33. Μεθυλοφωσφονικό διαιθύλιο (15715-41-0)
34. Αιθυλοφωσφονικό διμεθύλιο (6163-75-3)
35. Διφθοριούχο αιθυλοφωσφονύλιο (430-78-4)
36. Διφθοριούχο μεθυλοφωσφινύλιο (753-59-3)
37. 3-Κινουκλιδόνη (3731-38-2)
38. Πενταχλωριούχος φώσφορος (10026-13-8)
39. Πινακολόνη (75-97-8)
40. Κυανιούχο κάλιο (151-50-8)
41. Φθοριούχο κάλιο (7789-29-9)
42. Υδροφθοριούχο αμμώνιο ή διφθοριούχο αμμώνιο (1341-49-7)
43. Φθοριούχο νάτριο (7681-49-4)
44. Διφθοριούχο νάτριο (1333-83-1)
45. Κυανιούχο νάτριο (143-33-9)
46. Τριαιθανολαμίνη (102-71-6)
47. Πενταθειούχος φώσφορος (1314-80-3)
48. Δι-ισοπροπυλαμίνη (108-18-9)
49. Διαιθυλαμινοαιθανόλη (100-37-8)
50. Θειούχο νάτριο (1313-82-2)
51. Μονοχλωριούχο θείο (10025-67-9)
52. Διχλωριούχο θείο (10545-99-0)
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53. Υδροχλωρική τριαιθανολαμίνη (637-39-8)
54. Υδροχλωρικό Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθυλοχλωρίδιο (4261-68-1)
55. Μεθυλοφωσφονικό οξύ (993-13-5)
56. Μεθυλοφωσφονικός διαιθυλεστέρας (683-08-9)
57. Διχλωριούχο Ν,Ν-διμεθυλαμινοφωσφορύλιο (677-43-0)
58. Φωσφορώδες τριισαπροπύλιο (116-17-6)
59. Αιθυλοδιαιθανολαμίνη (139-87-7)
60. Φωσφοροθειικό 0,0-διαιθύλιο (2465-65-8)
61. Φωσφοροδιθειικό 0,0-διαιθύλιο (298-06-6)
62. Εξαφθοροπυριτικό νάτριο (16893-85-9)
63. Διχλωριούχος μεθυλοφωσφονοϊκοθειοϊκός εστέρας (676-98-2).

I.B.1C351

Σημείωση 1:

Για τις εξαγωγές στα «Κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη
της σύμβασης για τα Χημικά Όπλα», στο σημείο IC350 δεν
υπάγονται τα «χημικά μείγματα» που περιέχουν μια ή περισσό
τερες
από
τις
χημικές
ενώσεις
των
σημείων
IC350.1,.3,.5,.11,.2,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,. 31,.32,.33,.
34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 και.63 και τα οποία καμία από τις
επιμέρους οριζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει το 10 % κατά
βάρος του μείγματος.

Σημείωση 2:

Στο σημείο IC350 δεν υπάγονται τα «χημικά μείγματα» που
περιέχουν μια ή περισσότερες από τις χημικές ουσίες των
σημείων
IC350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.3 0,.37,.38,.4
0,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,
.60,.61 και.62 και στα οποία καμία από τις επιμέρους ορι
ζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος του
μείγματος.

Σημείωση 3:

Στο σημείο IC350 δεν υπάγονται προϊόντα που ορίζονται ως
καταναλωτικά προϊόντα, συσκευασμένα για το λιανικό εμπόριο
για προσωπική χρήση ή συσκευασμένα για προσωπική χρήση.

Παθογόνα ανθρώπου, ζωονόσοι και «τοξίνες», ως εξής:
α) Ιοί, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή «απομονωμένων
ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό το οποίο έχει σκοπίμως ενοφθαλμι
στεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως εξής:
1. Ιός των Άνδεων
2. Ιός Chapare
3. Ιός τσικουγκούνια (chikungunya)
4. Ιός Choclo
5. Ιός αιμορραγικού πυρετού Κονγκό-Κριμαίας
6. Ιός δάγγειου πυρετού
7. Ιός Dobrava-Βελιγραδίου
8. Ιός ανατολικής εγκεφαλίτιδας ιπποειδών
9. Ιός Ebola
10. Ιός Guanarito
11. Ιός Hantaan
12. Ιός Hendra (ιλαράς των ίππων)
13. Ιός ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας
14. Ιός Junin
15. Ιός Δάσους Kvasanur
16. Ιός Laguna Negra
17. Ιός πυρετού της Λάσσα
18. Ιός νόσου Louping
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19. Ιός Lujo
20. Ιός λυμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας
21. Ιός του Ματσούπο (Machupo)
22. Ιός του Μάρμπουργκ (Marburg)
23. Ιός ευλογιάς πιθήκων
24. Ιός εγκεφαλίτιδας Κοιλάδας Murray
25. Ιός Nipah
26. Ιός αιμορραγικού πυρετού Ομσκ
27. Ιός Oropouche
28. Ιός Powassan
29. Ιός πυρετού του Rift Valley
30. Ιός Rocio
31. Ιός Sabia
32. Ιός της Σεούλ
33. Ιός Sin nombre
34. Ιός εγκεφαλίτιδας St. Louis
35. Ιός επιδημικής εγκεφαλίτιδας (ρωσικός ιός εγκεφαλίτιδας)
36. Ιός ευλογιάς
37. Ιός εγκεφαλίτιδας ιπποειδών της Βενεζουέλας
38. Δυτικός ιός εγκεφαλίτιδας ιπποειδών
39. Ιός κίτρινου πυρετού·
β) Ρικέτσια, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή «απομονω
μένων ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς
οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέρ
γειες, ως εξής:
1. Coxiella burnetti
2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana)
3. Rickettsia prowasecki
4. Rickettsia rickettsii·
γ) βακτήρια, φυσικά, διεγερμένα ή τροποποιημένα, υπό μορφή «απομονωμέ
νων ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι
οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέρ
γειες, ως εξής:
1. Bacillus anthracis
2. Brucella abortus
3. Brucella melitensis
4. Brucella suis
5. Chlamydia psittaci
6. Clostridium botulinum
7. Francisella tularensis
8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
10. Salmonella typhi
11. Shigella dysenteriae
12. Vibrio cholerae
13. Yersinia pestis
14. Clostridium perfringens — τύποι που παράγουν ε-τοξίνη
15. Εντεροαιμορραγική Escherichia coli, οροτύπου Ο157 και άλλων που
παράγουν βεροτοξίνες·
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δ) «Τοξίνες», ως εξής, και σχετική «υπο-ομάδα τοξινών»:
1. Τοξίνες Botulinum
2. Τοξίνες Clostridium perfringens
3. Κωνοτοξίνη
4. Ricin
5. Σαξιτοξίνη
6. Τοξίνη Shiga
7. Τοξίνες Staphylococcus aureus
8. Τετροδοτοξίνη
9. Βεροτοξίνη και πρωτεΐνες που αδρανοποιούν τα ριβοσώματα, όπως η
Shiga
10. Μικροκυστίνη (κυαναγγινοσίνη)
11. Αφλατοξίνες
12. Abrin
13. Τοξίνη χολέρας
14. Τοξίνη διακετοξυσκιρπενόλης
15. Τοξίνη Τ-2
16. Τοξίνη ΗΤ-2
17. Modeccin
18. Volkensin
19. Λεκτίνη 1 του Viscum album (Viscumin)·
Σημείωση: Το 1C351.δ. δεν θέτει υπό έλεγχο τις τοξίνες botulinum ή κωνο
τοξίνες υπό μορφή προϊόντων που πληρούν όλα τα παρακάτω
κριτήρια:
1. Είναι φαρμακευτικά σκευάσματα προοριζόμενα για χορήγηση
από ανθρώπους για την αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων.
2. Είναι προσυσκευασμένα προς διανομή ως ιατρικά προϊόντα.
3. Έχουν εγκριθεί από κρατική αρχή προς εμπορία ως ιατρικά
προϊόντα.
ε) μύκητες, φυσικοί, βελτιωμένοι ή τροποποιημένοι, είτε υπό μορφή «απομο
νωμένων ζωντανών καλλιεργειών» είτε ως υλικό περιέχον ζωντανό υλικό
που έχει ηθελημένα ενοφθαλμιστεί ή μολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες ως
εξής:
1. Coccioides immitis,
2. Coccioides posadasii.
Σημείωση: Στο σημείο 1C351 δεν υπάγονται τα «εμβόλια» ή οι «ανοσοτο
ξίνες»

Ι.Β.1C352

Ζωικά παθογόνα, ως εξής:
α) ιοί, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή «απομονωμένων
ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό το οποίο έχει σκοπίμως ενοφθαλμι
στεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως εξής:
1. αφρικανικός ιός πανώλους χοίρων,
2. ιοί γρίπης πτηνών, που είναι:
α) Μη χαρακτηρισμένοι, ή
β) Μεταξύ αυτών που ορίζονται στο παράρτημα I (1) (2) της οδηγίας
2005/94/ΕΚ(1), ως εμφανίζοντες υψηλή παθογένεια, ως εξής:
1. ιοί του τύπου Α με ένα IVPI (δείκτη ενδοφλέβιας παθογένειας)
σε κοτόπουλα 6 εβδομάδων, μεγαλύτερο του 1,2, ή
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2. σε ιούς του τύπου Α των υποτύπων H5 ή H7 με αλληλουχίες
γονιδιώματος κωδικοποιημένες για πολλαπλά βασικά αμινοξέα
στη θέση διάσπασης του μορίου της αιμοσυγκολλητίνης παρό
μοιες με εκείνες που παρατηρούνται σε άλλους ιούς HPAI, το
οποίο υποδεικνύει ότι το μόριο της αιμοσυγκολλητίνης μπορεί
να διασπαστεί από μια πρωτεάση η οποία απαντά σε όλα τα
μέρη του ξενιστή,
3. ιός καταρροϊκού πυρετού,
4. ιός αφθώδους πυρετού,
5. ιός ευλογιάς αιγών,
6. ιός ψευδόλυσσας (νόσος Aujeszky),
7. ιός χοιρείου πυρετού (ιός χολέρας χοίρων),
8. ιός λύσσας,
9. ιός της ασθένειας του Newcastle,
10. ιός πανώλους μικρών μηρυκαστικών,
11. Εντεροϊός χοίρων του τύπου 9 (ιός της φυσαλιδώδους νόσου των
χοίρων),
12. ιός πανώλους αγελάδων,
13. ιός ευλογιάς προβάτων,
14. ιός ασθένειας Teschen,
15. ιός κυστικής στοματίτιδος,
16. ιός οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών,
17. ιός αφρικανικής νόσου των ίππων·
β) μυκοπλάσματα, σε φυσική κατάσταση, ενισχυμένη ή τροποποιημένη, είτε
υπό μορφή «απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών» είτε ως υλικό το
οποίο περιλαμβάνει ζωντανό υλικό που έχει εκουσίως εμβολιαστεί ή επι
μολυνθεί από τις καλλιέργειες αυτές, ως εξής:
1. Mycoplasma mycoides, υποείδος mycoides SC (μικρές αποικίες),
2. Mycoplasma capricolum, υποείδος capripneumoniae.
Σημείωση: Στο σημείο 1C352 δεν υπάγονται τα «εμβόλια».
I.B.1C353

Γενετικά στοιχεία και γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, ως εξής:
α) γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ή γενετικά στοιχεία περιέχοντα αλλη
λουχία νουκλεϊκών οξέων που συνεπάγονται παθογένεια οργανισμών που
αναφέρονται στο σημείο 1C351.α., 1C351.β, 1C351.γ, 1C351.ε, 1C352 ή
1C354·
β) γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ή γενετικά στοιχεία που περιέχουν
αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων που κωδικώς παράγουν οποιαδήποτε από
τις «τοξίνες» που αναφέρονται στο σημείο 1C351.δ και σχετικές «υποομάδες τοξινών».
Τεχνικές σημειώσεις:
1. Στα γενετικά στοιχεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα χρωμοσώματα, τα
γονιδιώματα, τα πλασμίδια, τα μεταθετόνια και οι φορείς, είτε γενετικώς
τροποποιημένα είτε όχι.
2. Ως αλληλουχία νουκλεϊκών οξέων που συνεπάγεται παθογένεια οργανισμών
που αναφέρονται στο σημείο 1C351.α), 1C351.β), 1C351.γ), 1C351.ε),
1C352 ή 1C354 νοείται κάθε αλληλουχία προσιδιάζουσα στο συγκεκριμένο
μικροοργανισμό η οποία:
α) αντιπροσωπεύει αφεαυτής ή μέσω των προϊόντων της μεταγραφής ή
μετάφρασής της ουσιαστικό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, των
ζώων ή των φυτών· ή
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β) είναι γνωστό ότι επιτείνει την ικανότητα ενός συγκεκριμένου μικροοργα
νισμού, ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού στον οποίον ενδέχεται να
παρεμβληθεί ή άλλως πώς να ενσωματωθεί, να προξενεί σοβαρή βλάβη
στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών.
Σημείωση: Το σημείο 1C353 δεν καλύπτει τις ακολουθίες πυρηνικών οξέων
που συνδέονται με την παθογένεια της εντεροαιμορραγικής Escheri
chia coli, οροτύπου Ο157 και άλλων στελεχών που παράγουν βερο
τοξίνες, πλην των ακολουθιών που κωδικοποιούν τη βεροτοξίνη ή
τις υπομονάδες της.

I.B.1C354

Παθογόνα φυτών, ως εξής:
α) ιοί, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή «απομονωμένων
ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό το οποίο έχει σκοπίμως ενοφθαλμι
στεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως εξής:
1. λανθάνων ιός των γεωμήλων των Άνδεων,
2. ιός της ατράκτωσης των κονδύλων των γεωμήλων·
β) βακτήρια, φυσικά, διεγερμένα ή τροποποιημένα, υπό μορφή «απομονωμέ
νων ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι
οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέρ
γειες, ως εξής:
1. Xanthomonas albilineans,
2. Xanthomonas campestris pv. citri συμπεριλαμβανομένων των στελεχών
που αναφέρονται ως Χanthomonas campestris pv. citri types A, B, C, D,
E ή κατά τα άλλα ταξινομημένη ως Xanthomonas citri, Xanthomonas
campestris pv. aurantifolia ή Xanthomonas campestris pv. citrumelo,
3. Xanthomonas oryzae pv, Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);
4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium mich
iganensis subsp. Sepedonicum ή Corynebacterium Sepedonicum);
5. Ralstonia solanacearum φυλές 2 και 3 (Pseudomonas solanacearum
φυλές 2 και 3 ή Burkholderia solanacearum φυλές 2 και 3)·
γ) μύκητες, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή «απομονωμέ
νων ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι
οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέρ
γειες, ως εξής:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae),
2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae),
3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei),
4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici),
5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum),
6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Τοξικές χημικές ουσίες και πρόδρομοι τοξικών χημικών ουσιών, ως εξής:
Σημείωση: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 1C350, 1C351.Δ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
α) Τοξικές χημικές ουσίες, ως εξής:
1. Αμιτόνη: Ο,Ο-διαιθυλο S-[2-(διαιθυλαμινο) αιθυλο] φωσφοροθειολικές
ενώσεις (78-53-5) και τα αντίστοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα
άλατα,
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2. PFIB: 1,1,3,3,3-πεντάφθορο2-(τριφθορομεθύλο)1-προπένιο (382-21-8),
3. ΒΛΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
BZ: κινουνκλιδινυλοβενζυλικές ενώσεις (6581-06-2),
4. Φωσγένιο: Διχλωριούχο καρβονύλιο (75-44-5),
5. Χλωριούχο δικυάνιο (506-77-4),
6. Υδροκυάνιο (74-90-8),
7. Χλωροπικρίνη: Τριχλωρονιτρομεθάνιο (76-06-2)·
Σημείωση 1

Για τις εξαγωγές στα «Κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα
μέρη της σύμβασης για τα Χημικά Όπλα», στο σημείο
IC450 δεν υπάγονται τα «χημικά μείγματα» που περιέχουν
μια ή περισσότερες από τις χημικές ενώσεις των σημείων
IC450.a.1 και.α.2 και στα οποία καμία από τις επιμέρους
οριζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει το 1 % κατά βάρος του
μείγματος.

Σημείωση 2

Στο σημείο IC450 δεν υπάγονται τα «χημικά μείγματα»
που περιέχουν μια ή περισσότερες από τις χημικές ουσίες
των σημείων IC450.α.4,.α.5,.α.6 και.α.7 και στα οποία
καμία από τις επιμέρους οριζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει
το 30 % κατά βάρος του μείγματος.

Σημείωση 3

Στο σημείο IC450 δεν ελέγχονται προϊόντα που ορίζονται
ως καταναλωτικά προϊόντα, συσκευασμένα για το λιανικό
εμπόριο για προσωπική χρήση ή συσκευασμένα για προσω
πική χρήση.

β) πρόδρομοι τοξικών χημικών ουσιών, ως εξής:
1. Χημικές ουσίες, εκτός από όσες αναφέρονται στους Ελέγχους Στρατιω
τικών Προϊόντων ή στο σημείο 1C350, οι οποίες περιέχουν ένα άτομο
φωσφόρου με το οποίο συνδέεται μια μεθυλική, αιθυλική, προπυλική ή
ισοπροπυλική ομάδα, όχι όμως άλλα άτομα άνθρακα,
Σημείωση: Στο σημείο 1C450.β.1 δεν ελέγχεται το Fonofos: Ο-αιθυλο Sφαινυλο αιθυλοφωσφονοθειολοθειονικές ενώσεις (944-22-9),
2. Ν,Ν-διάλκυλο [μέθυλο, αίθυλο ή πρόπυλο (κανονικό ή ισο-)] φωσφο
ραμιδικές διαλογονούχες ενώσεις, πλην του Ν,Ν-διμεθυλαμινοφωσφορυ
λοδιχλωριδίου.
Σημείωση: βλέπε σημείο 1C350.57 για το διμεθυλαμινοφωσφορυλοδι
χλωρίδιο.
3. Διάλκυλο [μέθυλο, αίθυλο ή πρόπυλο (κανονικό ή ισο-)] Ν,Ν-διάλκυλο
[μέθυλο, αίθυλο ή πρόπυλο (κανονικό ή ισο-)]-φωσφοραμιδικές ενώσεις,
εκτός από τις Διαίθυλο-Ν,Ν-διμεθυλοφωσφοραμιδικές ενώσεις που ανα
φέρονται στο σημείο 1C350,
4. Ν,Ν-Διάλκυλο [μέθυλο, αίθυλο ή πρόπυλο (κανονικό ή ισο-)] αμινοαί
θυλο2-χλωριούχες ενώσεις και αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα, εκτός
από το Ν,Ν-διισοπρόπυλο-(β)-αμινοαιθυλοχλωρίδιο ή το υδροχλωριούχο
Ν,Ν-διισοπρόπυλο-(β)-αμινοαιθυλοχλωρίδιο που αναφέρονται στο
σημείο 1C350,
5. Ν,Ν-διάλκυλο [μέθυλο, αίθυλο ή πρόπυλο (κανονικό ή ισο-)] αμινοαί
θανο2-όλες και τα αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα, εκτός από την Ν,Νδιισοπρόπυλο-(β)-αμινοαιθανόλη (96-80-0) και την Ν,Ν-διαιθυλαμινοαι
θανόλη (100-37-8) που αναφέρονται στο σημείο 1C350,
Σημείωση: Στο σημείο 1C450.b.5, δεν υπάγονται τα εξής:
α) Ν,Ν-διμεθυλαμινοαιθανόλη (108-01-0) και τα αντίστοιχα
πρωτονιωμένα άλατα,
β) πρωτονιωμένα άλατα της Ν,Ν-διαιθυλαμινοαιθανόλης
(100-37-8),
6. Ν,Ν-διάλκυλο-[μεθυλο-, αιθυλο-, προπυλο- ή ισοπροπυλο-] αμινοαίθα
νο-2-θειόλες και τα αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα, εκτός από την
Ν,Ν-διισοπρόπυλο-(β)-αμινοαιθανοθειόλη που αναφέρεται στο σημείο
1C350,
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7. Βλέπε 1C350 για την αιθυλοδιαιθανολαμίνη (139-87-7),
8. Μεθυλοδιαιθανολαμίνη (105-59-9).
Σημείωση 1

Για τις εξαγωγές στα «Κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα
μέρη της σύμβασης για τα Χημικά Όπλα», στο σημείο
IC450 δεν υπάγονται τα «χημικά μείγματα» που περιέχουν
μια ή περισσότερες από τις χημικές ενώσεις των σημείων
IC450.β.1,.β.2,.β.3,.β.4,.β.5 και.β.6 και στα οποία καμία
από τις επιμέρους οριζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει το
10 % κατά βάρος του μείγματος.

Σημείωση 2

Στο σημείο 1C450 δεν υπάγονται «χημικά μείγματα» που
περιέχουν μία ή περισσότερες από τις χημικές ουσίες που
ορίζονται στο σημείο 1C450 β.8 στις οποίες καμιά από τις
οριζόμενες χημικές ουσίες δεν συνιστά άνω του 30 % κατά
βάρος του μείγματος.

Σημείωση 3

Στο σημείο IC450 δεν ελέγχονται προϊόντα που ορίζονται
ως καταναλωτικά προϊόντα, συσκευασμένα για το λιανικό
εμπόριο για προσωπική χρήση ή συσκευασμένα για προ
σωπική χρήση.

(1) Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την
καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών (ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16).

Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Αριθ.

Περιγραφή

I.B.1D003

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για να καθιστά δυνατή την
εκτέλεση των λειτουργιών του εμπίπτοντος στα σημεία 1Α004.γ ή 1Α004.δ
εξοπλισμού.

I.B.2D351

«Λογισμικό», εκτός του προσδιοριζόμενου στο 1D003, ειδικά σχεδιασμένο για
τη «χρήση» εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 2Β351.

I.B.9D001

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την «ανάπτυξη» εξο
πλισμού ή «τεχνολογίας» που καθορίζεται στο σημείο 9A012.

I.B.9D002

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την «παραγωγή του
εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 9A012.

Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Αριθ.

Περιγραφή

I.B.1E001

Τεχνολογία» σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την
«ανάπτυξη» ή «παραγωγή» του εξοπλισμού ή των υλικών που καθορίζονται
στα σημεία 1A004, 1C350 έως 1C354 ή 1C450.

I.B.2E001

«Τεχνολογία» κατά την έννοια των Παρατηρήσεων Γενικής Τεχνολογίας για
την «ανάπτυξη» του εξοπλισμού ή «λογισμικού» που καθορίζεται στα σημεία
2B350, 2B351, 2B352 ή 2D35

I.B.2E002

«Τεχνολογία», κατά την έννοια της Γενικής Σημείωσης περί Τεχνολογίας, για
τη «παραγωγή» του εξοπλισμού που καθορίζεται στα σημεία 2B350, 2B351 ή
2B352.

I.B.2E301

«Τεχνολογία», κατά την έννοια της Γενικής Σημείωσης περί Τεχνολογίας, για
τη «χρήση» των προϊόντων που καθορίζονται στα σημεία 2Β350 έως 2Β352.
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I.B.9E001

«Τεχνολογία» σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την
«ανάπτυξη» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που καθορίζονται στα σημεία
9A012 ή 9A350.

I.B.9E002

«Τεχνολογία» σύμφωνα με τις παρατηρήσεις γενικής τεχνολογίας, για την
«παραγωγή» εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 9A350.

I.B.9E101

«Τεχνολογία» σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την
«παραγωγή» «UAV» που καθορίζονται στο σημείο 9A012.
Τεχνική σημείωση:
Στο σημείο 9E101.β), «UAV» σημαίνει συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων
αέρος ικανά για βεληνεκές άνω των 300 km.

I.B.9E102

«Τεχνολογία» κατά την έννοια της Γενικής Σημείωσης περί Τεχνολογίας, για
τη «χρήση» «UAV» που καθορίζονται στο σημείο 9A012.
Τεχνική σημείωση:
Στο σημείο 9E101.β., «UAV» σημαίνει συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων
αέρος ικανά για βεληνεκές άνω των 300 km.

ΜΕΡΟΣ 2
Εισαγωγικές σημειώσεις
1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι αριθμοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται κατω
τέρω στη στήλη με τον τίτλο «Περιγραφή» παραπέμπουν στις περιγραφές
ειδών διπλής χρήσης που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 428/2009.
2. Ο αριθμός αναφοράς κατωτέρω στη στήλη ‘Σχετικό είδος από το παράρτημα I
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του
είδους που περιγράφεται στη στήλη «Περιγραφή» δεν εμπίπτουν στις παρα
μέτρους που καθορίζονται στην περιγραφή του κωδικού διπλής χρήσης στον
οποίο γίνεται αναφορά.
3. Οι ορισμοί των όρων εντός «μονών εισαγωγικών» περιέχονται σε τεχνική
παρατήρηση του οικείου σημείου.
4. Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρ
τημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.
Γενικές σημειώσεις
1. Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν θα
πρέπει να ματαιώνεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη ελεγχόμενων αγα
θών (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισ
σότερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευα
στικό μέρος ή μέρη αποτελούν κύριο στοιχείο των αγαθών και είναι δυνατόν
να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.
ΣΗΜ.: Για να κριθεί κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να
θεωρηθούν ως κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι
παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπει
σέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να κατα
στήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο στοιχείο
των προϊόντων που διατίθενται.
2. Τα αγαθά που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο
καινούργια όσο και μεταχειρισμένα αγαθά.
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Γενική σημείωση περί τεχνολογίας (GTN)
(Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα B του μέρους 1)
1. Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία
«απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» αγαθών,
των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή υπόκειται σε
έλεγχο στο τμήμα I.C.Α του παρόντος μέρους, υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα
με τις διατάξεις του τμήματος I.C.Β του παρόντος μέρους.
2. Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή τη
«χρήση» ελεγχόμενων αγαθών, παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρ
μόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα.
3. Έλεγχοι δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται
για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή
των αγαθών που δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή των οποίων η εξαγωγή έχει
εγκριθεί, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
4. Έλεγχοι στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες
«ελευθέρας χρήσεως», ούτε στην «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελά
χιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

I.C.A. ΑΓΑΘΑ
(Υλικά και χημικές ουσίες)

Αριθμός

Περιγραφή

Σχετικό είδος από
το παράρτημα I
του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ.
428/2009

I.C.A.001

Χημικές ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον
95 %, για τα ακόλουθα:
1. Διχλωροαιθυλένιο (CAS 107-06-2)

I.C.A.002

Χημικές ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον
95 %, για τα ακόλουθα:
1. Νιτρομεθάνιο (CAS 75-52-5)
2. Πικρικό οξύ (CAS 88-89-1)

I.C.A.003

Χημικές ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον
95 %, για τα ακόλουθα:
1. Χλωριούχο αργίλιο (CAS 7446-70-0)
2. Αρσενικό (CAS 7440-38-2)
3. Τριοξείδιο του αρσενικού (CAS 1327-53-3)
4. Υδροχλωρική δις(2-χλωροαιθυλ)αιθυλαμίνη
(CAS 3590-07-6)
5. Υδροχλωρική
δις(2-χλωροαιθυλ)μεθυλα
μίνη (CAS 55-86-7)
6. Υδροχλωρική
(CAS 817-09-4)

δις(2-χλωροαιθυλ)αμίνη

I.C.B. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
B.001

«Τεχνολογία» που απαιτείται για την ανάπτυ
ξη, την παραγωγή ή τη χρήση των ειδών του
τμήματος I.C.A.
Τεχνική σημείωση:
Ο όρος «τεχνολογία» περιλαμβάνει και το«λο
γισμικό.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατάλογος φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 14, στο άρθρο
15 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 15 παράγραφος 1α

▼C4
A. Πρόσωπα
Όνομα

1.

Bashar (
Al-Assad (

Αναγνωριστικά στοιχεία

)
)

Λόγοι

Ημερομηνία γεννήσε Πρόεδρος Δημοκρατίας· εμπνευστής
και καθοδηγητής της καταστολής των
ως: 11 Σεπτεμβρίου
διαδηλώσεων.
1965,

Ημερομηνία
καταχώρισης

23.5.2011

Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός
αριθ. διπλωματικού
διαβατηρίου D1903

▼M34
2.

Maher (
)
(γνωστός και ως
Mahir) Al-Assad
(
)

Ημερομηνία γέννη
σης: 8 Δεκεμβρίου
1967
Τόπος γέννησης:
Δαμασκός
Αριθ. διπλωματικού
διαβατηρίου 4138
Υποστράτηγος της
42ης Ταξιαρχίας και
πρώην ταξίαρχος
διοικητής της 4ης
Μεραρχίας Τεθωρα
κισμένων του Στρα
τού

Μέλος των ενόπλων δυνάμεων της
Συρίας με βαθμό «συνταγματάρχη» και
αντίστοιχο ή ανώτερο βαθμό που βρί
σκεται στη θέση αυτή από τον Μάιο
του 2011· υποστράτηγος της 42ης
Ταξιαρχίας και πρώην ταξίαρχος διοι
κητής της 4ης Μεραρχίας Τεθωρακι
σμένων του Στρατού. Μέλος της οικο
γένειας Assad· αδελφός του προέδρου
Bashar Al-Assad.

9.5.2011

Αρχηγός της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφά
λειας. Πρώην αρχηγός της συριακής
Διεύθυνσης Γενικών Πληροφοριών
Ασφαλείας (GID)· ενεχόμενος στη
βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

9.5.2011

▼M29
3.

Ali (
) Mam
luk (
) (άλ
λως Mamlouk)

Ημερομηνία γέννη
σης: 19 Φεβρουαρίου
1946
Τόπος γέννησης:
Δαμασκός
Αριθ. διπλωματικού
διαβατηρίου: 983

▼M34
4.

Atej (
)
(γνωστός και ως
Atef, Atif) Najib
(
) (γνωστός
και ως Najeeb)

Τόπος γέννησης:
Τζαμπλέ, Συρία

Πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης
Πολιτικής Ασφάλειας στην Dara'a.
Εμπλέκεται σε πράξεις βίας κατά διαδη
λωτών. Μέλος της οικογένειας Assad·
εξάδελφος του προέδρου Bashar AlAssad.

9.5.2011

5.

Hafiz (
)
Makhlouf
[)
) (γνω
στός και ως Hafez
Makhlouf)]

Ημερομηνία γέννη
σης: 2 Απριλίου 1971

Πρώην συνταγματάρχης και διοικητής
μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Πληρο
φοριών, τμήμα Δαμασκού που βρίσκε
ται στη θέση αυτή από τον Μάιο του
2011. Μέλος της οικογένειας Makhlouf·
εξάδελφος του προέδρου Bashar AlAssad.

9.5.2011

Muhammad
(
) Dib
(
) Zaytun
(
) (άλλως
Mohammed Dib
Zeitoun· άλλως
Mohamed Dib
Zeitun)

Ημερομηνία γέννη
σης: 20 Μαΐου 1951

Αρχηγός της Διεύθυνσης Γενικής
Ασφάλειας· ενεχόμενος στη βίαιη κατα
στολή των διαδηλώσεων.

9.5.2011

Τόπος γέννησης:
Δαμασκός
αριθ. διπλωματικού
διαβατηρίου 2246

▼M29
6.

Τόπος γέννησης:
Δαμασκός
Αριθ. διπλωματικού
διαβατηρίου:
D000001300
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Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

▼M46
7.

Amjad (
)
Abbas (
)
(άλλως Al-Abbas)

8.

Rami (
)
Makhlouf (

)

Ημερομηνία γέννη
σης: 10 Ιουλίου 1969
Τόπος γέννησης:
Δαμασκός
αριθ. διαβατηρίου
000098044,
αριθ. έκδοσης 00203-0015187

Αρχηγός της Υπηρεσίας Πολιτικής
Ασφάλειας στην Μπανιγιάς, εμπλέκεται
στην καταστολή των διαδηλώσεων στη
Μπάιντα.

9.5.2011

Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποι
ούμενος στη Συρία με συμφέροντα
στους τομείς των τηλεπικοινωνιών,
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
των μεταφορών και ακινήτων· έχει
οικονομικά συμφέροντα ή/και κατέχει
ανώτερες και εκτελεστικές θέσεις στη
Syriatel, το μείζονα φορέα κινητής
τηλεφωνίας στη Συρία, τις εταιρείες
επενδύσεων Al Mashreq, Bena Proper
ties και Cham Holding.

9.5.2011

Παρέχει χρηματοδότηση και στήριξη
στο συριακό καθεστώς στο πλαίσιο
των επιχειρηματικών του συμφερόντων.
Είναι ισχυρό μέλος της οικογένειας
Makhlouf και συνδέεται στενά με την
οικογένεια Assad· εξάδελφος του Προέ
δρου Bashar al-Assad.
9.

Abd Al-Fatah
Έτος γέννησης: 1953
(
) Qudsi
Τόπος γέννησης:
yah (
)
Χάμα

Αξιωματικός των συριακών ένοπλων
δυνάμεων με το βαθμό του υποστράτη
γου ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση
αυτή μετά το Μάιο του 2011.

9.5.2011

διπλωματικό διαβατή Αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος
ριο αριθ. D0005788
εθνικής ασφάλειας του κόμματος Μπά
αθ. Πρώην αρχηγός της συριακής διεύ
θυνσης στρατιωτικών πληροφοριών
ασφάλειας. Ενέχεται στη βίαιη κατα
στολή σε βάρος του άμαχου πληθυσμού
στη Συρία.

▼M34
10.

Jamil (
)
(γνωστός και ως
Jameel) Hassan
(
) (γνωστός
και ως al-Hassan)

Αξιωματικός της Συριακής Πολεμικής
Αεροπορίας με τον βαθμό του υποστρά
τηγου που βρίσκεται σε αυτή τη θέση
από τον Μάιο του 2011. Αρχηγός της
Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας
της Συριακής Πολεμικής Αεροπορίας
που βρίσκεται σε αυτή τη θέση από
τον Μάιο του 2011. Υπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού της Συρίας.

9.5.2011

Ημερομηνία γεννήσε Ενέχεται σε πράξεις βίας κατά του άμα
ως: 1 Μαρτίου 1961 χου πληθυσμού ως μέρος της πολιτοφυ
λακής Shabiha.
Τόπος γεννήσεως:
Λαοδικεία

9.5.2011

Έτος γέννησης: 1953
Τόπος γέννησης:
Χομς, Συρία
Αρχηγός της Υπηρε
σίας Πληροφοριών
Ασφαλείας της
Συριακής Αεροπορίας

▼M29
___
▼M30
___
▼M46
13.

Munzir (
)
(άλλως Mundhir,
Monzer) Jamil
(
) Al-Assad
(
)

αριθμοί διαβατηρίου
86449 και 842781
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Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

▼M19
___
▼M34
___
▼M29
16.

Faruq (
)
(άλλως Farouq,
Farouk) Al
Shar’(
)
(άλλως Al Char’,
Al Shara’, Al
Shara)

Ημερομηνία γέννη
σης: 10 Δεκεμβρίου
1938

Πρώην αντιπρόεδρος της Συρίας· συμ
μετείχε σε πράξεις βίας κατά του άμα
χου πληθυσμού

23.5.2011

Mohammed ( )
Hamcho (
)

Ημερομηνία γεννήσε Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποι
ως: 20 Μαΐου 1966· ούμενος στη Συρία με συμφέροντα
στον τεχνικό και κατασκευαστικό
αριθ. διαβατηρίου
τομέα, τα μέσα ενημέρωσης, τα ξενοδο
002954347
χεία και την υγεία. Έχει οικονομικά
συμφέροντα και/ή κατέχει ανώτερες
και εκτελεστικές θέσεις σε διάφορες
επιχειρήσεις στη Συρία, ιδίως την Ham
sho International, την Hamsho Commu
nication, την Mhg International, την
Jupiter for Investment και την Tourism
project και τη Syria Metal industries.

27.1.2015

▼M33
___
18.

Ο ρόλος του στην επιχειρηματική κοι
νότητα της Συρίας είναι σημαντικός,
καθώς είναι γενικός γραμματέας του
Εμπορικού Επιμελητηρίου της Δαμα
σκού (όπου διορίσθηκε από τον τότε
υπουργό Οικονομίας Khodr Orfali τον
Δεκέμβριο του 2014), πρόεδρος των
Διμερών Επιχειρηματικών Συμβουλίων
Κίνας-Συρίας (από τον Μάρτιο του
2014) και πρόεδρος του Συριακού Συμ
βουλίου Μετάλλου και Χάλυβα (από
τον Δεκέμβριο του 2015).
Έχει στενές επιχειρηματικές σχέσεις με
βασικά πρόσωπα του συριακού καθε
στώτος, μεταξύ άλλων τον Maher AlAssad.
Ο Mohammed Hamcho αποκομίζει
οφέλη από το συριακό καθεστώς και
το στηρίζει, ενώ επίσης συνδέεται με
πρόσωπα τα οποία αποκομίζουν οφέλη
από το καθεστώς και το στηρίζουν.

▼M46
19.

Iyad (
) (άλ
λως Eyad) Makh
louf (
)

Ημερομηνία γέννη
σης: 21 Ιανουα
ρίου 1973
Τόπος γέννησης:
Δαμασκός
αριθ. διαβατηρίου
Ν001820740

Μέλος της οικογένειας Makhlouf· γιος
του Mohammed Makhlouf, αδελφός
των Hafez και Rami και αδελφός του
Ihab Makhlouf, εξάδελφος του Προέ
δρου Bashar al-Assad.
Μέλος των συριακών υπηρεσιών ασφά
λειας και πληροφοριών που τοποθετή
θηκε στη θέση αυτή μετά το Μάιο του
2011.
Αξιωματικός της γενικής διεύθυνσης
πληροφοριών ασφάλειας (GID) ο
οποίος ενέχεται σε πράξεις βίας κατά
του άμαχου πληθυσμού.

23.5.2011
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Όνομα

20.

▼M46

Αναγνωριστικά στοιχεία

Bassam (
)
Al Hassan
(
) (άλλως
Al Hasan)

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

Σύμβουλος στρατηγικών υποθέσεων του
Προέδρου, συμμετείχε σε πράξεις βίας
κατά του άμαχου πληθυσμού.

23.5.2011

Ημερομηνία γεννήσε Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποι
ως: 21 Ιανουαρίου
ούμενος στη Συρία. Ο Ihab Makhlouf
1973·
είναι αντιπρόεδρος και μέτοχος της
Syriatel, του μείζονος φορέα κινητής
Τόπος γεννήσεως:
τηλεφωνίας στη Συρία. Έχει επίσης επι
Δαμασκός·
χειρηματικά συμφέροντα σε διάφορες
αριθ. διαβατηρίου
άλλες συριακές εταιρείες και οντότητες,
N002848852
μεταξύ άλλων τη Ramak Construction
Co και το Συριακό Διεθνές Ιδιωτικό
Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολο
γίας (Syrian International Private Uni
versity for Science and Technology —
SIUST).

23.5.2011

___

▼M33
22.

Ihab ( ) (γνω
στός και ως Ehab,
Iehab) Makhlouf
(
)

Ως αντιπρόεδρος της Syriatel, η οποία
μεταβιβάζει σημαντικό μέρος των κερ
δών της στη συριακή κυβέρνηση μέσω
της σύμβασης για την παραχώρηση
άδειας χρήσης, ο Ihab Makhlouf στηρί
ζει επίσης άμεσα το συριακό καθεστώς.
Είναι ισχυρό μέλος της οικογένειας
Makhlouf και συνδέεται στενά με την
οικογένεια Assad· εξάδελφος του προέ
δρου Bashar al-Assad.

▼M46
23.

Zoulhima (
)
(άλλως Zu alHimma) Chaliche
(
) (άλλως
Shalish, Shaleesh)
(άλλως Dhu alHimma Shalish)

Έτος γέννησης: 1951
ή 1946 ή 1956
Τόπος γέννησης:
Kerdaha

Αξιωματικός των συριακών υπηρεσιών
ασφάλειας και πληροφοριών ο οποίος
τοποθετήθηκε στη θέση αυτή μετά το
Μάιο του 2011· Πρώην επικεφαλής
της προεδρικής ασφάλειας.

23.6.2011

Αξιωματικός των συριακών ένοπλων
δυνάμεων με το βαθμό του υποστράτη
γου ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση
αυτή μετά το Μάιο του 2011.
Ενέχεται σε πράξεις βίας κατά διαδηλω
τών.
Μέλος της οικογένειας Assad· εξάδελ
φος του προέδρου Bashar Al-Assad.

▼C4
24.

Riyad (
)
Chaliche
(
) (άλ
λως Shalish, Sha
leesh) (άλλως
Riyad Shalish)

Διευθυντής του Military Housing Esta
blishment· παρέχει χρηματοδότηση στο
καθεστώς· πρώτος εξάδελφος του προέ
δρου Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Ταξίαρχος Διοικη
τής Mohammad
(
) (άλλως
Mohamed, Muh
ammad, Moham
med)Ali (
)
Jafari (
)
(άλλως Jaafari,
Ja’fari, Aziz; άλλω

Ημερομηνία γεννήσε Γενικός Διοικητής του ιρανικού Στρα
τού των φρουρών της Ισλαμικής Επανά
ως: 1 Σεπτεμβρίου
στασης, εμπλέκεται στην παροχή εξο
1957,
πλισμού και υποστήριξης του καθεστώ
Τόπος γεννήσεως:
τος της Συρίας για την καταστολή των
Yazd, Ιράν
διαδηλώσεων.

23.6.2011
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Jafari, Ali, άλλως
Jafari, Mohammad
Ali γνωστός και
ως Ja’fari,
Mohammad Ali·
γνωστός και ως
Jafari-Najafabadi,
Mohammad Ali)

▼M46
26.

27.

Υποστράτηγος
Qasem (
)
Soleimani
(
) (άλ
λως Qasim Solei
many; Qasim
Soleimani; Qasem
Sulaimani; Qasim
Sulaimani; Qasim
Sulaymani; Qasem
Sulaymani; Kasim
Soleimani; Kasim
Sulaimani; Kasim
Sulaymani; Haj
Qasem; Haji Qas
sem; Sarder Solei
mani)
)
Hossein (
Taeb (
)
(άλλως Taeb,
Hassan· άλλως
Taeb, Hosein·
άλλως Taeb, Hos
sein· άλλως Taeb,
Hussayn· άλλως
Hojjatoleslam
Hossein Ta'eb)

Έτος γέννησης:
11 Μαρτίου 1957
Τόπος γέννησης:
Qom, Ιράν (Ισλαμική
Δημοκρατία του):
αριθ. διαβατηρίου:
008827, εκδοθέν στο
Ιράν

Έτος γέννησης: 1963
Τόπος γέννησης:
Τεχεράνη, Ιράν

Διοικητής του ιρανικού Στρατού των
φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης,
εμπλέκεται στην παροχή εξοπλισμού
και υποστήριξης του καθεστώτος της
Συρίας για την καταστολή των διαδη
λώσεων.

23.6.2011

Υποδιοικητής Πληροφοριών του ιρανι
κού Στρατού των φρουρών της Ισλαμι
κής Επανάστασης εμπλέκεται στην
παροχή εξοπλισμού και υποστήριξης
του καθεστώτος για την καταστολή
των διαδηλώσεων

23.6.2011

Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποι
ούμενος στη Συρία, με συμφέροντα
και/ή δραστηριότητες στους κλάδους
των τηλεπικοινωνιών, του πετρελαίου
και των πλαστικών και με στενές επι
χειρηματικές σχέσεις με τον Maher AlAssad.

27.1.2015

▼M33
28.

Khalid ( ) (γνω
στός και ως Kha
led) Qaddur (
)
(γνωστός και ως
Qadour, Qaddour,
Kaddour)

Ωφελείται από το συριακό καθεστώς
και το στηρίζει μέσω των επιχειρηματι
κών του δραστηριοτήτων.
Συνεργάτης του Maher Al-Assad,
μεταξύ άλλων μέσω των επιχειρηματι
κών του δραστηριοτήτων.
29.

Ra'if (
) AlQuwatly
(
) (γνω
στός και ως Ri'af
Al-Quwatli γνω
στός και ως Raeef
Al-Kouatly)

30.

Mohammad
(
) (άλλως
Muhammad,
Mohamed,
Mohammed)
Mufleh (
)
(άλλως Muflih)

Ημερομηνία γεννήσε Συνεταίρος του Maher Al-Assad και
υπεύθυνος για τη διαχείριση ορισμένων
ως: 3.2.1967·
επιχειρηματικών του συμφερόντων.
Τόπος γεννήσεως:
Χρηματοδοτεί το καθεστώς.
Δαμασκός

23.6.2011

Επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρε
σίας Πληροφοριών της Συρίας στην
πόλη Χάμα, ενέχεται στην καταστολή
των διαδηλώσεων.

1.8.2011

▼C4

02012R0036 — EL — 30.05.2018 — 039.003 — 59
▼C4
Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

31.

Υποστράτηγος
Tawfiq
(
) (άλ
λως Tawfik) You
nes (
) (άλ
λως Yunes)

Επικεφαλής του τμήματος Εσωτερικής
Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης
Πληροφοριών Ασφαλείας· συμμετείχε
σε πράξεις βίας κατά του άμαχου πλη
θυσμού.

1.8.2011

32.

Mr Mohammed
(
) Makhlouf
(
) (γνωστός
και ως Abu Rami)

Ημερομηνία γεννήσε Ισχυρό μέλος της οικογένειας Makhlo
ως: 19.10.1932·
uf, συνέταιρος και πατέρας των Rami,
Ihab και Iyad Makhlouf. Συνδέεται
Τόπος γεννήσεως:
στενά με την οικογένεια Assad και
Λαοδίκεια Συρίας
είναι θείος από την πλευρά της μητέρας
των Bashar και Mahir al-Assad. Αναφέ
ρεται και ως Abu Rami.

1.8.2011

▼M33

Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποι
ούμενος στη Συρία, με συμφέροντα
και/ή δραστηριότητες σε πολλούς
τομείς της συριακής οικονομίας, μεταξύ
άλλων συμφέροντα και/ή σημαντική
επιρροή στον Γενικό Οργανισμό
Καπνού και στους τομείς του πετρε
λαίου και του φυσικού αερίου, των
όπλων και τον τραπεζικό τομέα.
Επιχειρηματικές συναλλαγές για λογα
ριασμό του καθεστώτος Assad σχετικά
με προμήθειες όπλων και στον τραπε
ζικό τομέα. Λόγω της έκτασης των επι
χειρηματικών και πολιτικών του
δεσμών με το συριακό καθεστώς, του
παρέχει στήριξη και ωφελείται από
αυτό.
33.

Ayman ( ) Jabir
( ) (γνωστός και
ως Aiman Jaber)

Τόπος γεννήσεως:
Λαοδίκεια

Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποι
ούμενος στη Συρία στους τομείς του
χάλυβα, των μέσων ενημέρωσης, των
αναλώσιμων εμπορευμάτων και του
πετρελαίου, καθώς και στην εμπορία
τους. Έχει οικονομικά συμφέροντα
και/ή κατέχει ανώτερες ή εκτελεστικές
θέσεις σε διάφορες εταιρείες και οντό
τητες στη Συρία, ιδίως στην Al Jazira
(άλλως Al Jazerra· El Jazireh), την
Dunia TV, και το Sama Satellite Chan
nel.
Μέσω της εταιρείας του Al Jazira, ο
Ayman Jaber έχει διευκολύνει την εισα
γωγή πετρελαίου από την Overseas
Petroleum Trading προς τη Συρία.
Ο Ayman Jaber ωφελείται από το καθε
στώς και το στηρίζει μέσω των επιχει
ρηματικών του συμφερόντων.
Παρέχει άμεση στήριξη και έχει ηγετικό
ρόλο σε δραστηριότητες φίλα προσκεί
μενων στο καθεστώς παραστρατιωτικών
ομάδων γνωστών ως Shabiha και/ή
Suqur as-Sahraa.
Συνεργάτης του Rami Makhlouf μέσω
των επιχειρηματικών του δραστηριοτή
των και συνεργάτης του Maher AlAssad μέσω του ρόλου του σε φίλα
προσκείμενες στο καθεστώς παραστρα
τιωτικές ομάδες.

27.1.2015
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34.

Hayel (
Assad (

) Al)

35.

Ali (
) AlSalim (
)
(άλλως Al-Saleem)

36.

) alNizar (
Asaad (
)
(άλλως Nizar Asa
ad)

Εξάδελφος του
Bashar Al-Assad·
Πρώην επικεφαλής
της εταιρείας «Nizar
Oilfield Supplies»

Υποστράτηγος
Rafiq (
) (άλ
λως Rafeeq)
Shahadah (
)
(άλλως Shahada,
Shahade, Shaha
deh, Chahada,
Chahade, Chaha
deh, Chahada)

Έτος γέννησης: 1956

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

Επικουρεί τον Maher Al-Assad, επικε
φαλής της μονάδας της στρατιωτικής
αστυνομίας της 4ης μεραρχίας, ενέχεται
σε ενέργειες καταστολής.

23.8.2011

Διευθυντής του γραφείου προμηθειών
του Υπουργείου Άμυνας της Συρίας,
το οποίο είναι αρμόδιο για όλες τις αγο
ρές όπλων του συριακού στρατού.

23.8.2011

Πολύ στενός συνεργάτης βασικών
κυβερνητικών αξιωματούχων.

23.8.2011

▼M46

37.

Χρηματοδοτεί την πολιτοφυλακή Sha
biha στην περιοχή της Λαττάκειας.
Αξιωματικός των συριακών ένοπλων
δυνάμεων με το βαθμό του υποστράτη
γου ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση
αυτή μετά το Μάιο του 2011. Πρώην
επικεφαλής του υποτμήματος 293
(Εσωτερικές Υποθέσεις) της συριακής
υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών
(SMI) στη Δαμασκό. Ενέχεται άμεσα
στην καταστολή και τη βία κατά του
άμαχου πληθυσμού στη Δαμασκό. Σύμ
βουλος του Προέδρου Bashar Al-Assad
για ζητήματα στρατηγικής και στρατιω
τικών πληροφοριών.

23.8.2011

Ταξίαρχος Jamea
(
) Jamea
(
) (άλλως
Jami Jami, Jame’,
Jami’)

Τοπικός διοικητής της Στρατιωτικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών της Συρίας
(SMI) στο Dayr az-Zor. Εμπλέκεται
άμεσα στην καταστολή και τη βία
κατά του άμαχου πληθυσμού στο Dayr
az-Zor και στο Alboukamal.

23.8.2011

Muhammad
(
) (άλλως
Mohammad, Muh
ammad, Moham
med) Said
(
) (άλλως
Sa’id, Sa’eed,
Saeed) Bukhaytan
(
)

Βοηθός Περιφερειακός Γραμματέας του
Αραβικού Σοσιαλιστικού Κόμματος
Μπάαθ από το 2005· Διευθυντής εθνι
κής ασφάλειας του τοπικού κόμματος
Μπάαθ για την περίοδο 2000-2005.
Πρώην κυβερνήτης της Hama (19982000). Στενός συνεργάτης του Προέ
δρου Bashar Al-Assad και του Maher
Al-Assad. Εκ των βασικών υπευθύνων
λήψης αποφάσεων του καθεστώτος σε
ό,τι αφορά την καταστολή κατά του
άμαχου πληθυσμού.

23.8.2011

Υπεύθυνος για φόνους στην Hama το
1980, ανακλήθηκε στη Δαμασκό ως
ειδικός σύμβουλος του προέδρου
Bashar Al-Assad.

23.8.2011

Τόπος γέννησης:
Jablah, επαρχία Λατ
τάκειας

▼C4
38.

▼M46
___
▼C4
40.

▼M33
41.

Ali (
(

)

) Douba

Έτος γεννήσεως:1933
Τόπος γεννήσεως:
Karfis, Συρία
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▼M29
42.

Ταξίαρχος Nawful
(
) (άλλως
Nawfal, Nofal,
Nawfel) AlHusayn
(
) (άλ
λως Al-Hussain,
Al-Hussein)

Τοπικός διοικητής της Στρατιωτικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών της Συρίας
(SMI) στο Idlib. Εμπλέκεται άμεσα
στην καταστολή και τη βία κατά του
άμαχου πληθυσμού στην επαρχία Idlib.

23.8.2011

43.

Ταξίαρχος Husam
(
) Sukkar
(
)

Προεδρικός σύμβουλος σε θέματα
ασφαλείας. Προεδρικός σύμβουλος των
υπηρεσιών ασφαλείας σε ό,τι αφορά
την καταστολή και τη βία κατά του
άμαχου πληθυσμού.

23.8.2011

44.

Ταξίαρχος Muh
ammed (
)
(άλλως Muhamad)
Zamrini
(
) (άλ
λως Zamreni)

Τοπικός διοικητής της Στρατιωτικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών της Συρίας
(SMI) στο Χομς. Εμπλέκεται άμεσα
στην καταστολή και τη βία κατά του
άμαχου πληθυσμού στο Χομς.

23.8.2011

45.

Munir (
)
(γνωστός και ως
Mounir, Mouneer,
Monir, Moneer,
Muneer) Adanov
(
) (γνωστός
και ως Adnuf,
Adanof)

Αξιωματικός με τον βαθμό του αντι
στράτηγου και υπαρχηγός Γενικού Επι
τελείου, Επιχειρήσεις και Εκπαίδευση
του συριακού στρατού που βρίσκεται
σε αυτή τη θέση από τον Μάιο του
2011. Με την ιδιότητα του υπαρχηγού
Γενικού Επιτελείου, εμπλέκεται άμεσα
στην καταστολή και άσκηση βίας κατά
του άμαχου πληθυσμού της Συρίας.

23.8.2011

Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφοριών
της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών
Ασφαλείας (GID). Εμπλέκεται άμεσα
στην καταστολή και τη βία κατά του άμα
χου πληθυσμού στη Συρία.

23.8.2011

Πολιτοφυλακή Shabiha. Συνεργάτης του
Maher Al-Assad σε ό,τι αφορά την πολι
τοφυλακή Shabiha. Ενεπλάκη άμεσα
στην καταστολή και τη βία κατά του άμα
χου πληθυσμού και συντόνισε ομάδες της
πολιτοφυλακής Shabiha.

23.8.2011

▼C4

▼M29

▼M34
Έτος γέννησης: 1951
Τόπος γέννησης:
Χομς, Συρία
Αριθ. διαβατηρίου:
0000092405
Αξίωμα: υπαρχηγός
Γενικού Επιτελείου,
Επιχειρήσεις και
Εκπαίδευση του
συριακού στρατού
Βαθμός: αντιστράτη
γος, αραβικός στρα
τός της Συρίας

▼C4
46.

Brigadier-General
Ghassan (
)
Khalil (
)
(άλως Khaleel)

47.

Mohammad
(
) (άλλως
Muhammad,
Mohamed,
Mohammed) Jabir
(
) (άλλως
Jaber)

Τόπος γεννήσεως:
Λαοδικεία
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▼M33
48.

Samir (
san (
)

) Has

Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποι
ούμενος στη Συρία με συμφέροντα
και/ή δραστηριότητες σε πολλούς
τομείς της συριακής οικονομίας. Έχει
συμφέροντα και/ή σημαντική επιρροή
στην Amir Group και στην Cham Hol
dings, δύο ομίλους ετερογενών δραστη
ριοτήτων με συμφέροντα στον τομέα
των ακινήτων, του τουρισμού και των
μεταφορών και στον χρηματοοικονο
μικό τομέα. Από τον Μάρτιο του 2014
καταλαμβάνει τη θέση του προέδρου
για τη Ρωσία στα Διμερή Επιχειρημα
τικά Συμβούλια, στην οποία τον διόρισε
ο υπουργός Οικονομίας Khodr Orfali.

27.9.2014

Ο Samir Hassan στηρίζει την πολεμική
δράση του καθεστώτος με δωρεές σε
ρευστό.
Ο Samir Hassan συνδέεται με πρόσωπα
τα οποία αποκομίζουν οφέλη από το
καθεστώς ή το στηρίζουν. Ειδικότερα,
συνδέεται με τον Rami Makhlouf και
τον Issam Anbouba, οι οποίοι έχουν
διορισθεί από το Συμβούλιο, και αποκο
μίζουν οφέλη από το συριακό καθε
στώς.

▼C4
49.

)
Fares (
Chehabi
(
) (άλλως
Fares Shihabi;
Fares Chihabi)

Υιός του Ahmad
Chehabi,

Πρόεδρος του Βιομηχανικού Επιμελητη
ρίου του Χαλεπίου. Αντιπρόεδρος της
Cham Holding. Στηρίζει οικονομικά το
Ημερομηνία γεννήσε συριακό καθεστώς.
ως: 7 Μαΐου 1972

2.9.2011

50.

Tarif ( ) Akhras
(
) (άλλως Al
Akhras (
))

Ημερομηνία γεννήσε Επιφανής επιχειρηματίας, επωφελούμε
νος από το καθεστώς και υποστηρικτής
ως: 2 Ιουνίου 1951
του. Ιδρυτής του Ομίλου Akhras (εμπο
Τόπος γεννήσεως:
ρικά αγαθά, εμπορία, επεξεργασία και
Χομς, Συρία
υλικοτεχνική υποστήριξη) και πρώην
Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητη
συριακό διαβατήριο
ρίου της Χομς. Στενές επιχειρηματικές
αριθ. 0000092405
σχέσεις με την οικογένεια του Προέ
δρου Al-Assad. Μέλος του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας συριακών Εμπορικών
Επιμελητηρίων. Παρείχε εγκαταστάσεις
και κατοικίες για αυτοσχέδια στρατό
πεδα κράτησης, καθώς και τεχνική υπο
στήριξη στο καθεστώς (λεωφορεία και
φορτηγά μεταφοράς πολεμικών οχημά
των).

2.9.2011

51.

Issam (
Anbouba
(
)

Πρόεδρος της Anbo
uba Co. για γεωργι
κοβιομηχανικά προϊ
όντα

Παρέχει οικονομική στήριξη στον κατα
σταλτικό μηχανισμό και τις παραστρα
τιωτικές ομάδες που ασκούν βία κατά
του άμαχου πληθυσμού της Συρίας.
Παρέχει περιουσιακά στοιχεία (κτίρια,
αποθήκες) για αυτοσχέδια κέντρα κράτη
σης. Χρηματοδοτικές σχέσεις με ανώτα
τους αξιωματούχους.

2.9.2011

▼M46

▼C4
)

Έτος γεννήσεως:
1952
Τόπος γεννήσεως:
Χομς, Συρία
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Ημερομηνία
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██████

██████

Πρώην Διοικητής και Πρόεδρος του
Συμβουλίου διευθυντών της Κεντρικής
Τράπεζας της Συρίας.

15.5.2012

██████
██████

▼M46
53.

)
Adib (
)
Mayaleh (
(άλλως André
Mayard)

Ημερομηνία γέννη
σης: 15 Μαΐου 1955
Τόπος γέννησης:
Bassir

Ο Adib Mayaleh ήλεγχε τον τραπεζικό
τομέα της Συρίας και διαχειρίστηκε την
προσφορά χρήματος στη Συρία μέσω
της έκδοσης και απόσυρσης τραπεζο
γραμματίων και μέσω του ελέγχου της
τιμής της συναλλαγματικής ισοτιμίας
της συριακής λίρας. Μέσω του ρόλου
του στην Κεντρική Τράπεζα της Συρίας,
ο Adib Mayaleh παρείχε οικονομική και
δημοσιονομική στήριξη στο συριακό
καθεστώς.
Πρώην υπουργός Οικονομίας και Εξω
τερικού Εμπορίου ο οποίος ανέλαβε
εξουσία μετά το Μάιο του 2011.

▼C4
54.

Major General
Jumah (
) AlAhmad (
)
(άλλως AlAhmed)

Διοικητής των Ειδικών Δυνάμεων.
Υπεύθυνος για τη χρήση βίας εις
βάρος διαδηλωτών σε ολόκληρη τη
Συρία.

14.11.2011

55.

Συνταγματάρχης
Lu'ai (
) (άλ
λως Louay, Loai)
al-Ali (
)

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Στρατιω
τικών Πληροφοριών, κλάδος Dera'a.
Υπεύθυνος για τη χρήση βίας εις
βάρος διαδηλωτών στην Dera'a.

14.11.2011

56.

Ali ( ) Abdullah
( ) (γνωστός και
ως Abdallah)
Ayyub ( ) (γνω
στός και ως
Ayyoub, Ayub,
Ayoub, Ayob)

Ημερομηνία γέννη
σης: 1952,

Υπουργός Άμυνας. Διορίστηκε τον
Ιανουάριο του 2018. Αξιωματικός του
συριακού στρατού με τον βαθμό του
στρατηγού που βρίσκεται σε αυτή τη
θέση από τον Μάιο του 2011. Πρώην
Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των
Ενόπλων Δυνάμεων της Συρίας. Υπο
στηρίζει το καθεστώς Assad και ευθύ
νεται για την καταστολή και άσκηση
βίας κατά του άμαχου πληθυσμού στη
Συρία.

14.11.2011

Fahd ( ) (γνω
στός και ως Fahid,
Fahed) Jasim ( )
(γνωστός και ως
Jasem, Jassim,
Jassem) al-Furayj
( ) (γνωστός και
ως Al-Freij)

Ημερομηνία γέννη
σης: 1 Ιανουα
ρίου 1950,

Τέως υπουργός Άμυνας. Ως πρώην
υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυ
πεύθυνος για τη βίαιη καταστολή εις
βάρος του άμαχου πληθυσμού από το
καθεστώς.

14.11.2011

▼M29

▼M44

57.

Τόπος γέννησης:
Λατάκια, Συρία

Τόπος γέννησης:
Χάμα, Συρία
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Διοικητής τάγματος της Δημοκρατικής
Φρουράς. Συνεργάτης του Maher alAssad και του προέδρου al-Assad. Συμ
μετοχή στη βίαιη καταστολή εις βάρος
αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

Στρατηγός Ghas
san (
)
Belal (
)

Διοικητής του ειδικού γραφείου της 4ης
Μεραρχίας. Σύμβουλος του Maher alAssad και συντονιστής των επιχειρή
σεων ασφαλείας. Υπεύθυνος της βίαιης
καταστολής εις βάρος αμάχων σε ολό
κληρη τη Συρία και ενεχόμενος σε διά
φορες παραβιάσεις της κατάπαυσης των
εχθροπραξιών στη Ghouta.

14.11.2011

60.

Abdullah
(
) (άλ
λως Abdallah)
Berri (
)

Διευθύνει τις παραστρατιωτικές οργα
νώσεις της οικογένειας Berri. Υπεύθυ
νος των φιλοκυβερνητικών παραστρα
τιωτικών οργανώσεων που ενέχονται
στη βίαιη καταστολή εις βάρος αμάχων
στο Χαλέπι.

14.11.2011

61.

George (
Chaoui (

Μέλος της στρατιωτικής υπηρεσίας
ηλεκτρονικής παρακολούθησης της
Συρίας. Συμμετοχή στη βίαιη κατα
στολή και υποκίνηση βίας εις βάρος
αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

62.

Zuhair (
)
(γνωστός και ως
Zouheir, Zuheir,
Zouhair) Hamad
(
)

Αξιωματικός των συριακών ενόπλων
δυνάμεων με τον βαθμό του Υποστρά
τηγου που βρίσκεται σε αυτή τη θέση
από τον Μάιο του 2011. Αναπληρωτής
αρχηγός της Γενικής Διεύθυνσης Πλη
ροφοριών Ασφαλείας. Υπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή, παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άσκηση
βίας κατά του άμαχου πληθυσμού της
Συρίας.

14.11.2011

58.

Στρατηγός Aous
(
) (Aws)
Aslan (
)

59.

Έτος γεννήσεως:
1958

▼M40

▼C4

)
)

▼M34
Τόπος γέννησης:
Δαμασκός, Συρία
Βαθμός: υποστράτη
γος
Σημερινό αξίωμα:
αναπληρωτής αρχη
γός της Γενικής
Διεύθυνσης Πληρο
φοριών Ασφαλείας
(γνωστής και ως
Γενική Διεύθυνση
Ασφαλείας) από τον
Ιούλιο του 2012

▼C4
63.

Amar (
) (άλ
λως Ammar)
Ismael
(
) (άλ
λως Ismail)

Ημερομηνία γεννήσε Πολιτικό προσωπικό - Αρχηγός της
ως: περίπου 3 Απρι στρατιωτικής υπηρεσίας ηλεκτρονικής
παρακολούθησης (τμήμα πληροφοριών
λίου 1973
ασφαλείας πεζικού). Συμμετοχή στη
Τόπος γεννήσεως:
βίαιη καταστολή και υποκίνηση βίας
Δαμασκός,
εις βάρος αμάχων σε ολόκληρη τη
Συρία.

14.11.2011

64.

Mujahed (
)
Ismail (
)
(άλλως Ismael)

Μέλος της στρατιωτικής υπηρεσίας
ηλεκτρονικής παρακολούθησης της
Συρίας. Συμμετοχή στη βίαιη κατα
στολή και υποκίνηση βίας εις βάρος
αμάχων σε ολόκληρη τη Συρία.

14.11.2011

65.

Υποστράτηγος
Nazih (
)

Αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής
Διεύθυνσης Πληροφοριών Ασφαλείας.
Υπεύθυνος για τη χρήση βίας σε ολό
κληρη τη Συρία, για τον εκφοβισμό των
διαδηλωτών και για βασανιστήρια εις
βάρος τους.

14.11.2011
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▼M40
66.

Kifah (
)
Moulhem
(
) (άλλως
Moulhim, Mulh
em, Mulhim)

Πρώην διοικητής τάγματος της 4ης
Μεραρχίας. Διορίστηκε αναπληρωτής
επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρε
σίας Πληροφοριών τον Ιούνιο του
2015. Υπεύθυνος για τη βίαιη κατα
στολή εις βάρος του άμαχου πληθυσμού
στο Deir ez-Zor.

14.11.2011

67.

Major General
Wajih (
)
(άλλως Wajeeh)
Mahmud (
)

Διοικητής της 18ης μεραρχίας τεθωρα
κισμένων. Υπεύθυνος για τη βία εις
βάρος διαδηλωτών στο Χόμς.

14.11.2011

68.

██████

██████

██████

▼C4

██████
██████
██████
██████

69.

Αντιστράτηγος
Talal (
)
Mustafa
(
) Tlass
(
)

Αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου (Τεχνική υποστήριξη και
τροφοδοσία). Υπεύθυνος για τη χρήση
βίας εις βάρος διαδηλωτών σε ολό
κληρη τη Συρία.

14.11.2011

70.

Υποστράτηγος
Fu’ad (
)
Tawil (
)

Αναπληρωτής αρχηγός της Υπηρεσίας
Πληροφοριών Ασφαλείας της Πολεμι
κής Αεροπορίας. Υπεύθυνος για τη
χρήση βίας σε ολόκληρη τη Συρία, για
τον εκφοβισμό των διαδηλωτών και για
βασανιστήρια εις βάρος τους.

14.11.2011

71.

Bushra (
)
Al-Assad (
)
(γνωστή και ως
Bushra Shawkat,
Bouchra Al
Assad)

Ημερομηνία γέννη
σης: 24.10.1960

Μέλος της οικογένειας Assad· αδελφή
του Bashar Al-Assad. Δεδομένων των
στενών προσωπικών σχέσεων και των
εγγενών χρηματοοικονομικών σχέσεων
με τον σύριο πρόεδρο Bashar Al-Assad,
επωφελείται από το συριακό καθεστώς
και συνδέεται με αυτό.

23.3.2012

72.

Asma (
) AlΗμερομηνία γέννη
Assad (
) (γνω σης: 11.8.1975
στή και ως Asma
Fawaz Al Akhras) Τόπος γέννησης:
Λονδίνο, ΗΒ,

Μέλος της οικογένειας Assad, συνδέε
ται στενά με βασικά πρόσωπα του
καθεστώτος· σύζυγος του προέδρου
Bashar Al-Assad. Δεδομένων των στε
νών προσωπικών σχέσεων και των
εγγενών χρηματοοικονομικών σχέσεων
με τον σύριο πρόεδρο Bashar Al-Assad,
επωφελείται από το συριακό καθεστώς
και συνδέεται με αυτό.

23.3.2012

Ημερομηνία γεννήσε Σύζυγος του Maher Al-Assad και, λόγω
ως: 02.02.1970,
αυτής της σχέσης, επωφελείται από το
καθεστώς και συνδέεται στενά με αυτό.
Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός

23.3.2012

▼M34

Αριθμός διαβατηρίου:
707512830, λήγει
στις 22.9.2020,
το γένος: Al Akhras

▼C4
73.

Manal (
) AlAssad (
)
(άλλως Manal Al
Ahmad)

Αριθμός διαβατηρίου:
(Συρία): 0000000914;
το γένος: Al Jadaan
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▼M34
___
▼C4
75.

Αντιστράτηγος
Fahid (
) (άλ
λως Fahd) Al-Jas
sim (
)

Αρχηγός Επιτελείου. Αξιωματικός που
εμπλέκεται στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

76.

Bassam
(
) Al
Hassan (
)
(άλλως Al Hasan)

Αναπληρωτής Αρχηγός Επιτελείου.
Αξιωματικός που εμπλέκεται στις βιαιο
πραγίες της Χομς.

1.12.2011

77.

Ταξίαρχος Khalil
(
) (άλλως
Khaleel) Zghray
bih (
,
) (άλ
λως Zghraybeh,
Zghraybe, Zghray
ba, Zghraybah,
Zaghraybeh,
Zaghraybe, Zagh
rayba, Zaghray
bah, Zeghraybeh,
Zeghraybe, Zegh
rayba, Zeghray
bah, Zughraybeh,
Zughraybe, Zugh
rayba, Zughray
bah, Zighraybeh,
Zighraybe, Zigh
rayba, Zighraybah)

14η μεραρχία. Αξιωματικός που εμπλέ
κεται στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

78.

Ταξίαρχος Ali
(
) Barakat
(
)

103η ταξιαρχία της Μεραρχίας Δημο
κρατικής Φρουράς. Αξιωματικός που
εμπλέκεται στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

79.

Υποστράτηγος
Talal (
)
Makhluf (
)
(άλλως Makhlouf)

Πρώην διοικητής της 105ης ταξιαρχίας
της Δημοκρατικής Φρουράς. Εν ενερ
γεία γενικός διοικητής της Δημοκρατι
κής Φρουράς. Αξιωματικός των συρια
κών ένοπλων δυνάμεων με το βαθμό
του υποστράτηγου ο οποίος τοποθετή
θηκε στη θέση αυτή μετά το Μάιο του
2011. Συμμετείχε υπό την ιδιότητά του
αυτή στις βιαιοπραγίες στη Δαμασκό.

1.12.2011

80.

Υποστράτηγος
Nazih (
) (άλ
λως Nazeeh) Has
sun (
) (άλ
λως Hassoun)

Αξιωματικός των συριακών ενόπλων
δυνάμεων με το βαθμό του υποστράτη
γου ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση
αυτή μετά το Μάιο του 2011. Επικεφα
λής της διεύθυνσης πολιτικής ασφά
λειας των συριακών υπηρεσιών ασφά
λειας ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση
αυτή μετά το Μάιο του 2011. Υπεύθυ
νος για βίαιη καταστολή σε βάρος του
άμαχου πληθυσμού της Συρίας.

1.12.2011

81.

Λοχαγός Maan
(
) (άλλως
Ma’an) Jdiid
(
) (άλλως
Jdid, Jedid, Jede
ed, Jadeed, Jdeed)

Προεδρική Φρουρά. Αξιωματικός που
εμπλέκεται στις βιαιοπραγίες της Χομς.

1.12.2011

▼M46

▼C4
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82.

Mohammad
(
) (άλλως
Mohamed, Muh
ammad, Moham
med) Al-Shaar
(
) (άλλως
Al-Chaar, AlSha’ar, Al-Cha’ar)

Υπηρεσία Πολιτικής Ασφάλειας. Αξιω
ματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπρα
γίες της Χομς.

1.12.2011

83.

Khald (
) (άλ
λως Khaled) AlTaweel (
)
(άλλως Al-Tawil)

Υπηρεσία Πολιτικής Ασφάλειας. Αξιω
ματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπρα
γίες της Χομς.

1.12.2011

84.

)
Ghiath (
Fayad (
)
(άλλως Fayyad)

Υπηρεσία Πολιτικής Ασφάλειας. Αξιω
ματικός που εμπλέκεται στις βιαιοπρα
γίες της Χομς.

1.12.2011

85.

Ταχίαρχος Jawdat
(
) Ibrahim
(
) Safi
(
)

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει δια
δηλωτές εντός και γύρω της Δαμασκού,
μεταξύ άλλων στις περιοχές Mo’adami
yeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Διοικητής της 4ης
Major General
Μεραρχίας
Muhammad
(
) (άλλως
Mohammad, Muh
ammad, Moham
med) Ali (
)
Durgham

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει δια
δηλωτές εντός και γύρω της Δαμασκού,
μεταξύ άλλων στις περιοχές Mo’adami
yeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Υποστράτηγος
Ramadan
(
) Mah
moud (
)
Ramadan
(
)

Διοικητής του 35ου
Συντάγματος Ειδικών
Δυνάμεων

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει δια
δηλωτές στην Baniyas και στην Deraa.

23.1.2012

88.

Brigadier General
Ahmed (
)
(άλλως Ahmad)
Yousef (
)
(άλλως Youssef)
Jarad (
) (άλ
λως Jarrad)

Διοικητής της 132ης
Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει δια
δηλωτές στην Deraa, χρησιμοποιώντας,
μεταξύ άλλων, πολυβόλα και αντιαερο
πορικά όπλα.

23.1.2012

89.

Υποστράτηγος
Naim (
)
(άλλως Naaeem,
Naeem, Na’eem,
Naaim, Na’im)
Jasem (
)
Suleiman
(
)

Διοικητής της 3ης
Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει δια
δηλωτές στην Douma.

23.1.2012

90.

Ταξίαρχος Jihad
Διοικητής της 65ης
(
Ταξιαρχίας
) Mohamed
(
) (άλλως
Mohammad, Muh
ammad, Moham
med) Sultan
(
)

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει δια
δηλωτές στην Douma.

23.1.2012

Διοικητής του 154ου
Συντάγματος
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91.

Διοικητής των στρα
Υποστράτηγος
Fo’ad (
) (άλ τιωτικών επιχειρή
λως Fouad, Fu’ad) σεων στο Idlib
Hamoudeh
(
) (άλλως
Hammoudeh,
Hammoude, Ham
mouda, Hammou
dah)

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει δια
δηλωτές στο Ιdlib στις αρχές Σεπτεμ
βρίου του 2011.

23.1.2012

92.

Υποστράτηγος
Bader (
) Aqel
(
)

Διοικητής ειδικών
δυνάμεων.

Διέταξε τους στρατιώτες να περισυλλέ
ξουν τις σορούς και να τις παραδώσουν
στις υπηρεσίες ασφαλείας· υπεύθυνος
για τη χρήση βίας στο Bukamal.

23.1.2012

93.

Ταξίαρχος Ghas
san (
) Kha
lil (
) (άλ
λως Khaleel)

Διοικητής του 45ου
Συντάγματος

Διοικητής στρατιωτικών επιχειρήσεων
στις πόλεις Χομς, Baniyas και Idlib.

23.1.2012

94.

Ταξίαρχος Moha Διοικητής του 45ου
med (
) (άλ
Συντάγματος
λως Mohammad,
Muhammad,
Mohammed) Maa
ruf (
) (άλ
λως Maarouf,
Ma’ruf)

Διοικητής στρατιωτικών επιχειρήσεων
στο Homs. Διέταξε το στρατό να πυρο
βολήσει διαδηλωτές στο Χομς.

23.1.2012

95.

Ταξίαρχος Yousef
(
) Ismail
(
) (άλ
λως Ismael)

Διοικητής της 134ης
Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει
ανθρώπους που βρίσκονταν σε στέγες
σπιτιών στο Talbiseh, κατά τη διάρκεια
κηδείας διαδηλωτών που είχαν δολοφο
νηθεί την προηγούμενη ημέρα.

23.1.2012

96.

Ταξίαρχος Jamal
(
) Yunes
(
) (άλλως
Younes)

Διοικητής του 555ου
Συντάγματος.

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει δια
δηλωτές στο Mo’adamiyeh.

23.1.2012

97.

Ταξίαρχος Mohsin
(
) Makh
louf (
)

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει δια
δηλωτές στο Al-Herak.

23.1.2012

98.

Ταξίαρχος Ali
(
) Dawwa

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει δια
δηλωτές στο Al-Herak.

23.1.2012

99.

ταξίαρχος Moha
med (
) (άλ
λως Mohammad,
Muhammad,
Mohammed)
Khaddor
(
) (άλλως
Khaddour, Khad
dur, Khadour,
Khudour)

Διοικητής της 106ης
Ταξιαρχίας, Προε
δρική Φρουρά

Διέταξε το στρατό να χτυπήσει διαδη
λωτές με ραβδιά και στη συνέχεια να
τους συλλάβει. Υπεύθυνος για την
καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων
στην Douma.

23.1.2012

100.

Υποστράτηγος
)
Suheil (
(aάλλως Suhail)
Salman (
)
Hassan (
)

Διοικητής της 5ης
Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει δια
δηλωτές στο κυβερνείο της Deraa.

23.1.2012
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101.

Wafiq (
)
(άλλως Wafeeq)
Nasser (
)

Επικεφαλής του Τμή
ματος Στρατιωτικών
Πληροφοριών Ασφα
λείας της επαρχίας
Suwayda

Ως επικεφαλής του Τμήματος Στρατιω
τικών Πληροφοριών της επαρχίας
Suwayda, υπεύθυνος για την αυθαίρετη
κράτηση και το βασανισμό συλληφθέ
ντων στη Suwayda.

23.1.2012

102.

Ahmed (
)
(άλλως Ahmad)
Dibe (
) (άλ
λως Dib, Deeb)

Επικεφαλής της
Διεύθυνσης Γενικής
Ασφάλειας της επαρ
χίας Deraa

Ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Γενικής
Ασφάλειας της επαρχίας Deraa, υπεύθυ
νος για την αυθαίρετη κράτηση και το
βασανισμό συλληφθέντων στην Deraa.

23.1.2012

103.

Makhmoud
(
) (άλλως
Mahmoud) alKhattib
(
) (άλ
λως Al-Khatib,
Al-Khateeb)

Επικεφαλής του τμή
ματος ανακρίσεων
(Διεύθυνση Πολιτικής
Ασφάλειας)

Ως επικεφαλής του τμήματος ανακρί
σεων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφά
λειας, υπεύθυνος για την κράτηση και
το βασανισμό συλληφθέντων.

23.1.2012

104.

Mohamed (
)
(άλλως Moham
mad, Muhammad,
Mohammed)
Heikmat (
)
(άλλως Hikmat,
Hekmat) Ibrahim
(
)

Επικεφαλής του τμή
ματος επιχειρήσεων
(Διεύθυνση Πολιτικής
Ασφάλειας)

Ως επικεφαλής του τμήματος επιχειρή
σεων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφά
λειας, υπεύθυνος για την κράτηση και
το βασανισμό συλληφθέντων.

23.1.2012

105.

Nasser (
)
Al-Ali (
)
(άλλως Ταξίαρχος
Nasr al-Ali)

Επικεφαλής του τοπι
κού τμήματος της
επαρχίας Deraa (Δι
εύθυνση Γενικής
Ασφάλειας)

Ως επικεφαλής του τοπικού τμήματος
της επαρχίας Deraa της Διεύθυνσης
Πολιτικής Ασφάλειας, υπεύθυνος για
την κράτηση και το βασανισμό συλλη
φθέντων. Από τον Απρίλιο του 2012
επικεφαλής του τμήματος Deraa της
Διεύθυνσης
Πολιτικής
Ασφάλειας
(πρώην επικεφαλής του τμήματος του
Χομς).

23.1.2012

106.

Δρ. Wael
) Nader
(
(
) Al –Halqi
(
) (άλ
λως Al-Halki)

Έτος γέννησης: 1964·

Πρώην Πρωθυπουργός, με θητεία έως
τις 3 Ιουλίου 2016, και πρώην Υπουρ
γός Υγείας. Ως πρώην υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή εις βάρος του άμα
χου πληθυσμού από το καθεστώς.

27.2.2012

Υπουργός Εσωτερικών που βρίσκεται
στην εξουσία από τον Μάιο του 2011.
Ως υπουργός της κυβέρνησης είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
του λαού της Συρίας.

1.12.2011

Πρώην υπουργός Οικονομικών με
θητεία μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2013.
Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης
είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού από το
καθεστώς.

1.12.2011

▼M40

Τόπος γεννήσεως:
επαρχία:Dara'a

▼M34
107.

Mohammad
(
) (Moha
med, Muhammad,
Mohammed)
Ibrahim (
)
Al-Sha'ar (
)
(γνωστός και ως
Al-Chaar, AlShaar) (γνωστός
και ως Moham
mad Ibrahim AlChaar)

Έτος γέννησης: 1956

Mohammad ( )
(γνωστός και ως
Mohamed, Muh
ammad, Moham
med) Al-Jleilati
(
)

Έτος γεννήσεως:
1945·

Τόπος γέννησης:
Χαλέπι

▼M33
108.

Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός
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▼M46
109.

Imad ( )
Mohammad
(
) (άλλως
Mohamed, Muh
ammad, Moham
med) Deeb (
)
Khamis (
)
(άλλως Imad
Mohammad Dib
Khamees)

Ημερομηνία γεννήσε Υπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως
υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυ
ως: 1η Αυγού
πεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του
στου 1961
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.
Τόπος γεννήσεως:
κοντά στη Δαμασκό

23.3.2012

110.

Omar (
)
Ibrahim
(
)
Ghalawanji
(
)

Έτος γεννήσεως:
1954·

Πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
αρμόδιος για τις υπηρεσίες, πρώην
Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με
θητεία έως τις 3 Ιουλίου 2016. Ως
πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
εις βάρος του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

23.3.2012

Πρώην υπουργός Επικρατείας με θητεία
τουλάχιστον μέχρι τις 21 Ιανουαρίου
2014. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνη
σης είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη
καταστολή του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

23.3.2012

Πρώην υπουργός Επικρατείας με θητεία
τουλάχιστον μέχρι το 2014. Ως πρώην
υπουργός της κυβέρνησης είναι συνυ
πεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

23.3.2012

Υπουργός Προεδρίας. Ως υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

27.2.2012

Πρώην υπουργός Τηλεπικοινωνιών και
Τεχνολογίας εν υπηρεσία τουλάχιστον
έως τον Απρίλιο του 2014. Ως πρώην
υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυ
πεύθυνος για βίαιη καταστολή σε βάρος
του άμαχου πληθυσμού από το καθε
στώς. Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016
ως επικεφαλής του οργανισμού σχεδια
σμού και διεθνούς συνεργασίας (κρατι
κός οργανισμός).

27.2.2012

Τέως Υπουργός Αμύνης. Συνδέεται με
το συριακό καθεστώς και τη στρατιω
τική υπηρεσία πληροφοριών της Συρίας
και με τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού.

1.8.2011

▼M40

Τόπος γεννήσεως:
Ταρτούς

▼M33
111.

Joseph (
Suwaid (

)
)

Έτος γεννήσεως:
1958·
Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός

112.

Hussein (
)
(γνωστός και ως
Hussain) Mah
moud (
) Far
zat (
) (γνω
στός και ως: Hus
sein Mahmud Far
zat)

Έτος γεννήσεως:
1957·

Mansour
(
)
Fadlallah
(
)
Azzam (
)
(άλλως: Mansur
Fadl Allah Azzam)

Έτος γεννήσεως:
1960

Emad (
)
Abdul-Ghani
(
) Sabouni
(
) (άλλως:
Imad Abdul Ghani
Al Sabuni)

Έτος γέννησης: 1964

Στρατηγός Ali
(
) Habib
(
) (άλλως
Habeeb) Mah
moud (
)

Έτος γεννήσεως:
1939

Τόπος γεννήσεως:
Χάμα

▼C4
113.

Τόπος γεννήσεως:
επαρχία Sweida

▼M46
114.

Τόπος γέννησης:
Δαμασκός

▼C4
115.

Τόπος γεννήσεως:
Ταρτούς

02012R0036 — EL — 30.05.2018 — 039.003 — 71
▼C4
Ημερομηνία
καταχώρισης

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Tayseer (
)
Qala ( ) Awwad
( )

Έτος γέννησης: 1943

Πρώην υπουργός Δικαιοσύνης. Συνδέε
ται με το συριακό καθεστώς και τη
βίαιη καταστολή σε βάρος του άμαχου
πληθυσμού. Πρώην επικεφαλής του
Στρατιωτικού Δικαστηρίου. Μέλος του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

23.9.2011

Adnan (
)
Hassan (
)
Mahmoud (
)

Έτος γεννήσεως:
1966·

23.9.2011

Τόπος γεννήσεως:
Ταρτούς

Πρέσβης της Συρίας στο Ιράν Πρώην
Υπουργός Πληροφοριών που βρέθηκε
στην εξουσία μετά τον Μάιο του
2011. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνη
σης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη
καταστολή εις βάρος του άμαχου πλη
θυσμού από το καθεστώς.

██████

██████

██████

██████

Τέως Υπουργός Πετρελαίου και Ορυ
κτών Πόρων. Συνδέεται με το καθεστώς
και τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού.

27.2.2012

Πρώην Υπουργός Βιομηχανίας. Συνδέε
ται με το καθεστώς και τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού.

27.2.2012

Πρώην Υπουργός Παιδείας. Συνδέεται
με το καθεστώς και τη βίαιη καταστολή
του άμαχου πληθυσμού.

27.2.2012

Πρώην Υπουργός Μεταφορών. Συνδέε
ται με το καθεστώς και τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού.

27.2.2012

Τέως Υφυπουργός. Συνδέεται με το
καθεστώς και τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού.

23.3.2012

Τέως Υφυπουργός. Συνδέεται με το
καθεστώς και τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού.

23.3.2012

Τέως Υφυπουργός. Συνδέεται με το
καθεστώς και τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού.

23.3.2012

▼M46
116.

Τόπος γέννησης:
Δαμασκός

▼M40
117.

▼C4
118.

██████
119.

Sufian (
Allaw (

)
)

Έτος γεννήσεως:
1944
Τόπος γεννήσεως: alBukamal, Deir Ezzor

120.

121.

122.

123.

124.

125.

Δρ Adnan
(
) Slakho
(
)

Έτος γεννήσεως:
1955

Δρ. Saleh
(
)
Al-Rashed
(
)

Έτος γεννήσεως:
1964

Δρ. Fayssal
(
) (άλ
λως Faysal) Abbas
(
)

Έτος γεννήσεως:
1955

Ghiath (
)
Jeraatli
(
)
(Jer’atli, Jir’atli,
Jiraatli)

Έτος γεννήσεως:
1950

Υποστράτηγος
Yousef (
)
Suleiman
(
)
Al-Ahmad
(
) (άλλως
Al-Ahmed)

Έτος γεννήσεως:
1956

Hassan
(
,
)
al-Sari
(

Έτος γεννήσεως:
1953

Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός

Τόπος γεννήσεως:
επαρχία Χαλεπίου

)

Τόπος γεννήσεως:
επαρχία Hama

Τόπος γεννήσεως:
Salamiya

Τόπος γεννήσεως:
Hasaka

Τόπος γεννήσεως:
Hama
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126.

Bouthaina
) Shaa
(
ban (
)
(άλλως Buthaina
Shaaban)

Αναγνωριστικά στοιχεία

Έτος γεννήσεως:
1953
Τόπος γεννήσεως:
Χομς, Συρία

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

Σύμβουλος για θέματα πολιτικής και
ΜΜΕ του Προέδρου από το 2008 και
στο πλαίσιο αυτό ενεχόμενος στις ενέρ
γειες καταστολής κατά του πληθυσμού.

26.6.2012

127.

Ταξίαρχος
Sha’afiq
(
) (άλλως
Shafiq, Shafik)
Masa (
) (άλ
λως Massa)

Διευθυντής του τμήματος 215 (Δαμα
σκός) της Υπηρεσίας Πληροφοριών
Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος
για βασανισμούς κρατούμενων αντιφρο
νούντων. Συμμετέχει στην καταστολή
του άμαχου πληθυσμού.

24.7.2012

128.

Τταξίαρχος
Burhan (
)
Qadour (
)
(άλλως Qaddour,
Qaddur)

Διευθυντής του τμήματος 291 (Δαμα
σκός) της Υπηρεσίας Πληροφοριών
Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος
για βασανισμούς κρατούμενων αντιφρο
νούντων.

24.7.2012

129.

Ταξίαρχος Salah
(
) Hamad
(
)

Αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος
291 της Υπηρεσίας Πληροφοριών
Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυνος
για βασανισμούς κρατούμενων αντιφρο
νούντων.

24.7.2012

130.

Ταξίαρχος Muh
ammad (
) '(ή:
Mohammed)
Khallouf (
)
(γνωστός και ως
Abou Ezzat)

Διευθυντής του τμήματος 235 («Παλαι
στίνη») (Δαμασκός) της Υπηρεσίας
Πληροφοριών του Στρατού, που βρί
σκεται στο κέντρο του κατασταλτικού
στρατιωτικού μηχανισμού. Συμμετέχει
άμεσα στην καταστολή των αντιφρο
νούντων. Υπεύθυνος για βασανισμούς
κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

131.

Υποστράτηγος
Riad (
)
(άλλως Riyad) alAhmed (
)
(άλλως
Al-Ahmad)

Διευθυντής του τμήματος Λαοδίκειας
της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφα
λείας του Στρατού. Υπεύθυνος για
βασανισμούς και δολοφονίες κρατούμε
νων αντιφρονούντων.

24.7.2012

132.

Ταξίαρχος AbdulSalam (
)
Fajr ( ) Mah
moud (
)

Διευθυντής του τμήματος Bab Tuma
(Δαμασκός) της Υπηρεσίας Πληροφο
ριών Ασφαλείας του Στρατού. Υπεύθυ
νος για βασανισμούς κρατούμενων
αντιφρονούντων.

24.7.2012

133.

Ταξίαρχος Jawdat
(
) al-Ahmed
(
) (άλλως
Al-Ahmad)

Διευθυντής του τμήματος Homs της
Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας
της Αεροπορίας. Υπεύθυνος για βασανι
σμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

134.

Συνταγματάρχης
Qusay (
)
Mihoub (
)

Διευθυντής του τμήματος Deraa της
Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας
της Αεροπορίας (αποσπάσθηκε από τη
Δαμασκό στην Deraa όταν άρχισαν οι
διαδηλώσεις στην πόλη αυτή). Υπεύθυ
νος για βασανισμούς κρατούμενων
αντιφρονούντων.

24.7.2012

135.

Συνταγματάρχης
Suhail (
)
(άλλως Suheil)
Al-Abdullah
(
) (άλ
λως Al- Abdallah)

Διευθυντής του τμήματος Λαοδικείας
της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφα
λείας της Αεροπορίας. Υπεύθυνος για
βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονού
ντων.

24.7.2012

▼M46

▼C4
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136.

Ταξίαρχος Khudr
) Khudr
(
(
)

Διευθυντής του τμήματος Λαοδίκειας
της Υπηρεσίας Γενικών Πληροφοριών
Ασφαλείας. Υπεύθυνος για βασανι
σμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

137.

Ταξίαρχος Ibrahim
(
) Ma'ala
(
) (άλλως
Maala, Maale,
Ma'la)

Διευθυντής του τμήματος 285 (Δαμα
σκός) της Υπηρεσίας Γενικών Πληρο
φοριών Ασφαλείας (αντικατέστησε τον
ταξίαρχο Hussam Fendi στα τέλη του
2011). Υπεύθυνος για βασανισμούς
κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

138.

Ταξίαρχος Firas
(
) AlHamed (
)
(άλλως
Al-Hamid)

Διευθυντής του τμήματος 318 (Χομς)
της Υπηρεσίας Γενικών Πληροφοριών
Ασφαλείας. Υπεύθυνος για βασανι
σμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

139.

Ταξίαρχος Hussam
(
) (άλλως
Husam, Housam,
Houssam) Luqa
(
) (άλλως
Louqa, Louca,
Louka, Luka)

Διευθυντής, από τον Απρίλιο του 2012,
του τμήματος Χομς της Διεύθυνσης
Πολιτικής Ασφάλειας (διαδέχεται τον
ταξίαρχο Nasr al-Ali). Υπεύθυνος για
βασανισμούς κρατούμενων αντιφρονού
ντων.

24.7.2012

140.

Ταξίαρχος Taha
( ) Taha ( )

Υπεύθυνος εγκαταστάσεων του τμήμα
τος Λαοδίκειας της Διεύθυνσης Πολιτι
κής Ασφάλειας. Υπεύθυνος για βασανι
σμούς κρατούμενων αντιφρονούντων.

24.7.2012

141.

Bassel (
)
(άλλως Basel)
Bilal (
)

Αστυνομικός στην κεντρική φυλακή
του Idlib. Συμμετείχε άμεσα σε βασανι
σμούς κρατούμενων αντιφρονούντων
στην κεντρική φυλακή του Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad (
)
(άλλως Ahmed)
Kafan (
)

Αστυνομικός στην κεντρική φυλακή
του Idlib. Συμμετείχε άμεσα σε βασανι
σμούς κρατούμενων αντιφρονούντων
στην κεντρική φυλακή του Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam (
al-Misri
(
)

Αστυνομικός στην κεντρική φυλακή
του Idlib. Συμμετείχε άμεσα σε βασανι
σμούς κρατούμενων αντιφρονούντων
στην κεντρική φυλακή του Idlib.

24.7.2012

144.

Ahmed (
)
(άλλως Ahmad)
al-Jarroucheh
(
) (άλ
λως Al-Jarousha,
Al-Jarousheh,
Al-Jaroucha,
Al-Jarouchah,
Al-Jaroucheh)

Διευθυντής του τμήματος εξωτερικού
της Υπηρεσίας Γενικών Πληροφοριών
Ασφαλείας (τμήμα 279). Με την ιδιό
τητά του αυτή είναι υπεύθυνος του
μηχανισμού Γενικών Πληροφοριών
Ασφαλείας στις πρεσβείες της Συρίας.
Συμμετέχει άμεσα στην καταστολή
των αντιφρονούντων από τις συριακές
αρχές και είναι ιδίως αρμόδιος για την
καταστολή της συριακής αντιπολίτευ
σης στο εξωτερικό.

24.7.2012

▼M29

▼C4

)

Έτος γεννήσεως:
1957
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145.

Michel (
)
Kassouha
(
) (άλλως
Kasouha) (άλλως
Ahmed Salem;
άλλως Ahmed
Salem Hassan)

Ημερομηνία γεννήσε Μέλος των συριακών υπηρεσιών ασφα
ως: 1η Φεβρουαρίου λείας από τις αρχές της δεκαετίας
του1970, εμπλέκεται στην καταστολή
1948
των αντιφρονούντων στη Γαλλία και
τη Γερμανία. Από το Μάρτιο του
2006 είναι υπεύθυνος σχέσεων του τμή
ματος 273 της Υπηρεσίας Γενικών
Πληροφοριών Ασφαλείας της Συρίας.
Παλαιό στέλεχος του διοικητικού προ
σωπικού, ανήκει στο περιβάλλον του
διευθυντή της Υπηρεσίας Γενικών Πλη
ροφοριών Ασφαλείας Ali Mamlouk,
ενός από τα κύρια στελέχη του καθε
στώτος στον τομέα της ασφάλειας, ως
προς τον οποίο ισχύουν περιοριστικά
μέτρα της ΕΕ από τις 9 Μαΐου 2011.
Υποστηρίζει άμεσα την καταστολή των
αντιφρονούντων από το καθεστώς και
είναι μεταξύ άλλων αρμόδιος για την
καταστολή της συριακής αντιπολίτευ
σης στο εξωτερικό.

24.7.2012

146.

Στρατηγός General
Ghassan (
)
Jaoudat (
)
Ismail
(
) (άλ
λως Ismael)

Έτος γεννήσεως:
1960

Υπεύθυνος του τμήματος αποστολών
της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αερο
πορίας, το οποίο διαχειρίζεται, σε
συνεργασία με το τμήμα ειδικών επιχει
ρήσεων, τις επίλεκτες δυνάμεις της
Υπηρεσίαs Πληροφοριών της Αεροπο
ρίας, οι οποίες διαδραματίζουν σημα
ντικό ρόλο στην καταστολή των αντι
φρονούντων από το καθεστώς. Με την
ιδιότητά του αυτή, ο Ghassan Jaoudat
Ismail είναι ένας από τους στρατιωτι
κούς υπευθύνους που εφαρμόζουν
άμεσα την καταστολή των αντιφρονού
ντων από το καθεστώς.

24.7.2012

Επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών
ασφάλειας της Αεροπορίας (2012 2016). Λόγω των καθηκόντων του
στην υπηρεσία πληροφοριών ασφάλειας
της Αεροπορίας, ο Amer al-Achi ενέχε
ται στην καταστολή της συριακής αντι
πολίτευσης.

24.7.2012

Ανήκει στον στενό κύκλο του Maher Al
Assad, νεότερου αδερφού του προέ
δρου. Κατά το μεγαλύτερο διάστημα
της καριέρας του ανήκε στη Δημοκρα
τική Φρουρά. Το 2010 μετατέθηκε στο
εσωτερικό τμήμα (ή τμήμα 251) της
Διεύθυνσης Γενικών Πληροφοριών
Ασφαλείας η οποία είναι υπεύθυνη για
την καταπολέμηση της αντιπολίτευσης.
Ως ένα από τα στελέχη της, ο Στρατη
γός Mohammed Ali εμπλέκεται άμεσα
στην καταστολή των αντιπάλων.

24.7.2012

Αρχηγός του Επιτελείου της Αεροπο
ρίας από το 2010. Επικεφαλής των
αεροπορικών επιχειρήσεων κατά των
αντιφρονούντων.

24.7.2012

τόπος καταγωγής:
Drekish, περιφέρεια
Tartous

▼M46
147.

Στρατηγός Amer
al-Achi (άλλως
Amer Ibrahim alAchi, άλλως Amis
al Ashi, άλλως
Ammar Aachi,
άλλως Amer Ashi)
(
)

148.

Στρατηγός
Mohammed
(
) (άλλως
Muhammad,
Mohamed,
Mohammad) Ali
(
) Nasr
(
) (ή:
Mohammed Ali
Naser)

149.

Στρατηγός Issam
) Hallaq
(
(
)

▼C4
Έτος γεννήσεως:
γύρω στο 1960
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Ezzedine
(
)
Ismael
(
)
(άλλως Ismail)

Έτος γεννήσεως:
μέσα της δεκαετίας
του 1940 (πιθανώς το
1947).

Απότακτος στρατηγός και παλαιό στέ
λεχος του διοικητικού προσωπικού της
Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αεροπο
ρίας, της οποίας διορίσθηκε επικεφαλής
στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Διο
ρίσθηκε σύμβουλος σε θέματα πολιτι
κής και ασφάλειας του Προέδρου το
2006. Ως σύμβουλος σε θέματα πολιτι
κής και ασφάλειας του σύριου Προέ
δρου, ο Ezzedine Ismael εμπλέκεται
στην πολιτική καταστολής που εφαρμό
ζει το καθεστώς κατά των αντιφρονού
ντων.

24.7.2012

151.

Samir (
)
(άλλως Sameer)
Joumaa (
)
(άλλως Jumaa,
Jum’a, Joum’a)
(άλλως Abou
Sami)

Έτος γεννήσεως:
γύρω στο 1962

Εδώ και 20 περίπου χρόνια είναι διευ
θυντής του γραφείου του Muhammad
Nasif Khayrbik, ενός από τους κύριους
συμβούλους του Bachar al-Assad σε
θέματα ασφάλειας (επισήμως ασκεί
καθήκοντα αναπληρωτή του Αντιπροέ
δρου Faruq). Το γεγονός ότι ο Samir
Joumaa ανήκει στο περιβάλλον του
Bashar al-Assad και του Muhammad
Nasif Khayrbikσημαίνει ότι εμπλέκεται
στην πολιτική καταστολής που εφαρμό
ζει το καθεστώς κατά των αντιφρονού
ντων.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (
(άλλως Kadri)
Jamil (
)
(άλλως Jameel)

Τέως Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως,
υπεύθυνος για τα οικονομικά θέματα,
υπουργός εγχώριου εμπορίου και προ
στασίας των καταναλωτών. Συνυπεύθυ
νος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

153.

Waleed (
)
(άλλως Walid) Al
Mo'allem (
)
(άλλως Al Moal
lem, Muallem
(
))

Αντιπρόεδρος, Υπουργός εξωτερικών
και Συρίων της αλλοδαπής. Ως υπουρ
γός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυ
νος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

155.

Δρ. Mohammad
(
) (άλλως
Mohamed, Muh
ammad, Moham
med) Abdul-Sattar
(
)
(άλλως Abd alSattar) Al Sayed
(
) (άλλως
Al Sayyed)

Υπουργός Θρησκευμάτων. Ως υπουρ
γός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυ
νος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

156.

Μηχ. Hala (
)
Mohammad
(
) (άλλως
Mohamed, Muh
ammad, Moham
med)Al Nasser
(
)

Τέως υπουργός Τουρισμού. Συνυπεύθυ
νος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

150.

Τόπος γεννήσεως:
Bastir. Περιφέρεια
Jableh

▼M20
)

▼M46

▼M34
___
▼C4
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Έτος γέννησης: 1954

Πρώην υπουργός Υδατικών Πόρων ο
οποίος ανέλαβε εξουσία μετά το Μάιο
του 2011. Ως πρώην υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή σε βάρος του άμα
χου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

▼M46
157.

Eng. Bassam
(
) Hanna
(
)

Τόπος γέννησης:
Χαλέπι (Συρία)

▼M19
158.

Μηχ. Subhi
(
) Ahmad
(
) Al Abdal
lah (
)
(άλλως Al-Abdul
lah)

Τέως υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής
Μεταρρύθμισης. Συνυπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad
(
) (άλλως
Muhammad,
Mohamed,
Mohammed)
Yahiya (
)
(άλλως Yehya,
Yahya, Yihya,
Yihia, Yahia)
Moalla (
)
(άλλως Mu'la,
Ma'la, Muala,
Maala, Mala)

Τέως υπουργός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ
σης. Συνυπεύθυνος για τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού από το
καθεστώς.

16.10.2012

160.

Δρ. Hazwan
(
) Al Wez
(
) (άλλως Al
Wazz)

Υπουργός Παιδείας. Ως υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad
(
) (άλλως
Muhammad,
Mohamed,
Mohammed,
Mohammad) Zafer
(
) (άλλως
Dhafer) Mohabak
(
) (άλλως
Mohabbak, Muh
abak, Muhabbak)

Τέως υπουργός Οικονομίας και Εξωτε
ρικού Εμπορίου. Συνυπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

16.10.2012

162.

Δρ. Mahmoud
(
)
Ibraheem
(
) (άλ
λως Ibrahim)
Sa'iid (
)
(άλλως Said,
Sa'eed, Saeed)

Πρώην Υπουργός Μεταφορών που βρέ
θηκε στην εξουσία μετά τον Μάιο του
2011. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνη
σης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη
καταστολή εις βάρος του άμαχου πλη
θυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan
(
) Al
Assaf (

Τέως υπουργός Στέγασης και Αστικής
Ανάπτυξης. Συνυπεύθυνος για τη βίαιη
καταστολή του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

16.10.2012

▼M46

▼M19

▼M40

▼M19

)
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164.

Μηχ. Yasser
(
) (άλλως
Yaser) Al Siba'ii
(
) (άλλως
Al-Sibai, Al-Siba'i,
Al Sibaei)

Τέως υπουργός Δημοσίων Έργων.
Συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
του άμαχου πληθυσμού από το καθε
στώς.

16.10.2012

165.

Eng Sa'iid (
)
(άλλως Sa'id,
Sa'eed, Saeed)
Ma'thi (
)
(άλλως Mu'zi,
Mu'dhi, Ma'dhi,
Ma'zi, Maazi)
Hneidi (
)

Τέως
κτών
βίαιη
σμού

υπουργός Πετρελαίου και Ορυ
Πόρων. Συνυπεύθυνος για τη
καταστολή του άμαχου πληθυ
από το καθεστώς.

16.10.2012

166.

Δρ. Lubana
(
) (άλλως
Lubanah) Musha
weh (
)
(άλλως Mshaweh,
Mshawweh,
Mushawweh)

Έτος γεννήσεως:
1955,

Πρώην Υπουργός Πολιτισμού που βρέ
θηκε στην εξουσία μετά τον Μάιο του
2011. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνη
σης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη
καταστολή εις βάρος του άμαχου πλη
θυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem
(
) (άλλως
Jasem) Moham
mad (
) (άλ
λως Mohamed,
Muhammad,
Mohammed)
Zakaria (
)

Έτος γεννήσεως:
1968

Τέως υπουργός Εργασίας και Κοινωνι
κών Υποθέσεων. Συνυπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

16.10.2012

168.

Omran (
)
Ahed (
) Al
Zu'bi
(
) (άλ
λως Al Zoubi, Al
Zo'bi, Al Zou'bi)

Γεννηθείς στις
27 Σεπτεμβρίου
1959,

Πρώην Υπουργός Πληροφοριών που
βρέθηκε στην εξουσία μετά τον Μάιο
του 2011. Ως πρώην υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή εις βάρος του άμα
χου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

Πρώην υπουργός Βιομηχανίας. Ως
πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
σε βάρος του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

16.10.2012

▼M40

Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός,

▼M19

▼M40

Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός,

▼M46
169.

Δρ. Adnan (
) Έτος γέννησης: 1961
Abdo (
) (άλ
Τόπος γέννησης:
λως Abdou) Al
Χαλέπι (Συρία)
Sikhny (
)
(άλλως Al-Sikhni,
Al-Sekhny, AlSekhni)
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▼M40
170.

Najm (
) (άλ
λως Nejm) Hamad
( ) Al Ahmad
(
) (άλλως
Al-Ahmed)

Πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης που
βρέθηκε στην εξουσία μετά τον Μάιο
του 2011. Ως πρώην υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή εις βάρος του άμα
χου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

171.

Δρ. Abdul-Salam
(
) Al Nayef
)
(

Πρώην Υπουργός Υγείας ο οποίος ανέ
λαβε εξουσία μετά τον Μάιο του 2011.
Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης,
είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού από το
καθεστώς.

16.10.2012

172.

Δρ. Ali (
)
Heidar (
)
(άλλως Haidar,
Heydar, Haydar)

Υφυπουργός Εθνικής Συμφιλίωσης. Ως
υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυ
πεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

173.

Δρ.Nazeera
(
) (άλλως
Nazira, Nadheera,
Nadhira) Farah
(
) Sarkees
(
) (άλ
λως Sarkis)

Πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος
που βρέθηκε στην εξουσία μετά τον
Μάιο του 2011. Ως πρώην υπουργός
της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή εις βάρος του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

174.

Mohammed (
)
Turki (
) Al
Sayed (
)

Τέως υπουργός Βιομηχανίας. Συνυπεύ
θυνος για τη βίαιη καταστολή του άμα
χου πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

175.

Najm-eddin
(
) (άλ
λως Nejm-eddin,
Nejm-eddeen,
Najm-eddeen,
Nejm-addin,
Nejm-addeen,
Najm-addeen,
Najm-addin)
Khreit (
)
(άλλως Khrait)

Πρώην Υφυπουργός. Ως πρώην υπουρ
γός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυ
νος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού από το καθεστώς.

16.10.2012

176.

Abdullah (
)
(άλλως Abdallah)
Khaleel (
)
(άλλως Khalil)
Hussein (
)
άλλως Hussain)

Πρώην Υφυπουργός ο οποίος ανέλαβε
εξουσία μετά τον Μάιο του 2011. Ως
πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
του άμαχου πληθυσμού από το καθε
στώς.

16.10.2012

177.

Jamal (
)
Sha'ban (
)
(άλλως Shaaban)
Shaheen (
)

Πρώην Υφυπουργός που βρέθηκε στην
εξουσία μετά τον Μάιο του 2011. Ως
πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
εις βάρος του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

16.10.2012

▼M46

▼C4
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179.

Razan (
man (

) Oth
)

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Έχει στενές προσωπικές και οικονομι
κές σχέσεις με τον περιλαμβανόμενο
στον κατάλογο Rami Makhlouf, εξά
δελφο του Προέδρου Bashar Al-Assad
και βασικό χρηματοδότη του καθεστώ
Ημερομηνία γεννήσε τος. Ως εκ τούτου, συνδέεται με το
ως: 31 Ιανουαρίου
συριακό καθεστώς και επωφελείται
1977,
από αυτό.
Σύζυγος του Rami
Makhlouf, κόρη του
Walif (άλλως Walid)
Othman,

Ημερομηνία
καταχώρισης

16.10.2012

Τόπος γεννήσεως:
Επαρχία Λαοδικείας
αριθμός ταυτότητας:
06090034007

▼M20
Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής
Μεταρρύθμισης. Ως υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

24.6.2014

Suleiman Al
Abbas

Πρώην Υπουργός Πετρελαίου και Ορυ
κτών Πόρων που βρέθηκε στην εξουσία
μετά τον Μάιο του 2011. Ως πρώην
υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυ
πεύθυνος για τη βίαιη καταστολή εις
βάρος του λαού της Συρίας.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin
Tu'ma

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υπουργός Βιομηχανίας που
ως: 1959
βρέθηκε στην εξουσία μετά τον Μάιο
του 2011. Ως πρώην υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή εις βάρος του άμα
χου πληθυσμού από το καθεστώς.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat
(άλλως Shmat)

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υπουργός Κοινωνικών Υποθέ
ως: 1973
σεων που βρέθηκε στην εξουσία μετά
τον Μάιο του 2011. Ως πρώην υπουρ
γός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυ
νος για τη βίαιη καταστολή εις βάρος
του άμαχου πληθυσμού από το καθε
στώς.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υπουργός Εργασίας που βρέ
ως: 1964
θηκε στην εξουσία μετά τον Μάιο του
2011. Ως πρώην υπουργός της κυβέρνη
σης, είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη
καταστολή εις βάρος του άμαχου πλη
θυσμού από το καθεστώς.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael (άλ Έτος γεννήσεως:
λως Ismail Ismail, 1955
ή Isma'Il Isma'il)

186.

187.

180.

Ahmad al-Qadri

181.

Έτος γεννήσεως:
1956

▼M40

Πρώην Υπουργός Οικονομικών που
βρέθηκε στην εξουσία μετά τον Μάιο
του 2011. Ως πρώην υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή εις βάρος του άμα
χου πληθυσμού από το καθεστώς.

24.6.2014

Δρ. Khodr Orfali
(άλλως Khud/
Khudr Urfali/
Orphaly)

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υπουργός Οικονομίας και Εξω
ως: 1956
τερικού Εμπορίου που βρέθηκε στην
εξουσία μετά τον Μάιο του 2011. Ως
πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
εις βάρος του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

24.6.2014

Samir Izzat Qadi
Amin

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υπουργός Εσωτερικού Εμπο
ως: 1966
ρίου και Προστασίας των καταναλωτών
που βρέθηκε στην εξουσία μετά τον
Μάιο του 2011. Ως πρώην υπουργός
της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή εις βάρος του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

24.6.2014
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188.

Bishr Riyad
Yazigi

Έτος γεννήσεως:
1972

Υπουργός Τουρισμού. Ως υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

24.6.2014

189.

Δρ. Malek ( )
Ali (
) (άλλως
Malik Ali)

Έτος γέννησης: 1956

Πρώην υπουργός Τριτοβάθμιας Εκπαί
δευσης ο οποίος ανέλαβε εξουσία μετά
το Μάιο του 2011. Ως πρώην υπουργός
της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή σε βάρος του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous
(άλλως Arnus)

Έτος γεννήσεως:
1953

Υπουργός Δημόσιων Έργων. Ως υπουρ
γός της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυ
νος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού από το καθεστώς.

24.6.2014

191.

Δρ. Hassib Elias
Shammas (άλλως
Hasib)

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υφυπουργός που βρέθηκε στην
ως: 1957
εξουσία μετά τον Μάιο του 2011. Ως
πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
εις βάρος του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

24.6.2014

192.

Hashim Anwar alAqqad, γνωστός
και ως Hashem
Aqqad, Hashem
Akkad, Hashim
Akkad

Έτος γεννήσεως:
1961·

23.7.2014

▼M46

Τόπος γέννησης:
Ταρτούς (Συρία)

▼M20

▼M40

▼M33

Τόπος γεννήσεως:
Mohagirine, Συρία

Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποι
ούμενος στη Συρία με συμφέροντα
και/ή δραστηριότητες σε πολλούς
τομείς της συριακής οικονομίας. Έχει
συμφέροντα και/ή ασκεί σημαντική
επιρροή στην Anwar Akkad Sons
Group (AASG) και στη θυγατρική της
United Oil. Η AASG είναι ένας όμιλος
ετερογενών δραστηριοτήτων με συμφέ
ροντα σε τομείς όπως του πετρελαίου,
φυσικού αερίου, χημικών προϊόντων,
ασφάλισης, βιομηχανικών μηχανημά
των, ακινήτων, τουρισμού, εκθέσεων,
συμβάσεων, ασφάλισης και ιατρικού
εξοπλισμού.
Ο Hashim Anwar al-Aqqad υπήρξε επί
σης μέλος του συριακού κοινοβουλίου
μέχρι και το 2012.
Ο Al-Aqqad δεν θα διατηρούσε την επι
τυχία του χωρίς βοήθεια από το καθε
στώς. Λόγω της έκτασης των επιχειρη
ματικών και πολιτικών του δεσμών με
το συριακό καθεστώς, του παρέχει στή
ριξη και ωφελείται από αυτό.

▼M34
193.

Suhayl (γνωστός
και ως Sohail,
Suhail, Suheil)
Hassan (γνωστός
και ως Hasan, alHasan, al-Hassan)
γνωστός και ως
«Τίγρης» (γνωστός
και ως al-Nimr)

Έτος γέννησης: 1970
Τόπος γέννησης:
Τζαμπλέ (επαρχία
Λαοδίκειας, Συρία)
Βαθμός: υποστράτη
γος
Αξίωμα: διοικητής
των δυνάμεων Qawat
al-Nimr («Τίγρεις»)

Αξιωματικός του συριακού στρατού με
τον βαθμό του υποστράτηγου από τον
Μάιο του 2011. Διοικητής μεραρχίας
του στρατού, γνωστής ως «Τίγρεις».
Υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
του άμαχου πληθυσμού της Συρίας.

23.7.2014
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▼M27
182.

Ημερομηνία γέννη
σης: 7 Φεβρουαρίου
(άλλως Amr Muh 1944
ammad Najib AlArmanazi, Amr
Najib Armanazi,
Amrou Al-Arma
nazy)

Amr Armanazi

Γενικός διευθυντής του Συριακού Κέν
τρου Επιστημονικών Μελετών και
Έρευνας (SSRC), υπεύθυνος για την
παροχή στήριξης στον συριακό στρατό
για την απόκτηση εξοπλισμού που χρη
σιμοποιείται για την παρακολούθηση
και την καταστολή διαδηλωτών. Επίσης
υπεύθυνος για την ανάπτυξη και παρα
γωγή μη συμβατικών όπλων, συμπερι
λαμβανομένων των χημικών όπλων,
καθώς και των βλημάτων μεταφοράς
τους.

23.7.2014

Υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
άμαχου πληθυσμού· στηρίζει το καθε
στώς.

▼M40
►M46 264. ◄ Houmam Jaza'iri
(άλλως Humam alJazaeri, Hammam
al-Jazairi)

Έτος γεννήσεως:
1977

Πρώην Υπουργός Οικονομίας και Εξω
τερικού Εμπορίου που βρέθηκε στην
εξουσία μετά τον Μάιο του 2011. Ως
πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
εις βάρος του λαού της Συρίας.

21.10.2014

►M46 265. ◄ Mohamad Amer
Mardini (άλλως
Mohammad Amer
Mardini)

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υπουργός Τριτοβάθμιας Εκπαί
δευσης που βρέθηκε στην εξουσία μετά
ως: 1959.
τον Μάιο του 2011 (διορίστηκε στις
Τόπος γεννήσεως:
27.8.2014). Ως πρώην υπουργός της
Δαμασκός
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή εις βάρος του άμα
χου πληθυσμού από το καθεστώς.

21.10.2014

►M46 266. ◄ Mohamad Ghazi
Jalali (άλλως
Mohammad Ghazi
al-Jalali)

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υπουργός Επικοινωνιών και
Τεχνολογίας που βρέθηκε στην εξουσία
ως: 1969
μετά τον Μάιο του 2011 (διορίστηκε
Τόπος γεννήσεως:
στις 27.8.2014). Ως πρώην υπουργός
Δαμασκός
της κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος
για τη βίαιη καταστολή εις βάρος του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

21.10.2014

►M46 15. ◄

Kamal Cheikha
(άλλως Kamal alSheikha)

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υπουργός Υδάτινων Πόρων που
βρέθηκε στην εξουσία μετά τον Μάιο
ως: 1961.
του 2011 (διορίστηκε στις 27.8.2014).
Τόπος γεννήσεως:
Ως πρώην υπουργός της κυβέρνησης,
Δαμασκός
είναι συνυπεύθυνος για τη βίαιη κατα
στολή εις βάρος του άμαχου πληθυσμού
από το καθεστώς.

21.10.2014

►M46 17. ◄

Hassan Nouri (άλ Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υπουργός Διοικητικής Ανάπτυ
ως: 9.2.1960
ξης που βρέθηκε στην εξουσία μετά τον
λως Hassan alΜάιο του 2011 (διορίστηκε στις
Nouri)
27.8.2014). Ως πρώην υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή εις βάρος του άμα
χου πληθυσμού από το καθεστώς.

21.10.2014

►M46 74. ◄

Mohammad Walid
Ghazal

Υπουργός Οικισμού και αστικής ανά
πτυξης από τις 27.8.2014. Ως Υπουργός
της κυβέρνησης είναι συνυπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού από το καθεστώς.

21.10.2014

▼M23
Ημερομηνία γέννη
σης: 1951.
Τόπος γέννησης:
Χαλέπι.
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▼M40
►M46 118. ◄ Khalaf Souley
mane Abdallah
(άλλως Khalaf
Sleiman al-Abdul
lah)

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υπουργός Εργασίας που βρέ
θηκε στην εξουσία μετά τον Μάιο του
ως: 1960.
2011 (διορίστηκε στις 27.8.2014). Ως
Τόπος γεννήσεως:
πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι
Deir ez-Zor
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
εις βάρος του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

21.10.2014

►M46 178. ◄ Nizar Wahbeh
Yazaji

Ημερομηνία γέννη
σης: 1961

Υπουργός Υγείας από τις 27.8.2014. Ως
Υπουργός της κυβέρνησης είναι συνυ
πεύθυνος για τη βίαιη καταστολή του
άμαχου πληθυσμού από το καθεστώς.

21.10.2014

►M46 202. ◄ Hassan Safiyeh
(άλλως Hassan
Safiye)

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υπουργός Εσωτερικού Εμπο
ρίου και Προστασίας των καταναλωτών
ως: 1949
που βρέθηκε στην εξουσία μετά τον
Τόπος γεννήσεως:
Μάιο του 2011 (διορίστηκε στις
Λαοδίκεια
27.8.2014). Ως πρώην υπουργός της
κυβέρνησης, είναι συνυπεύθυνος για
τη βίαιη καταστολή εις βάρος του άμα
χου πληθυσμού από το καθεστώς.

21.10.2014

►M46 267. ◄ Issam Khalil

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υπουργός Πολιτισμού που βρέ
θηκε στην εξουσία μετά τον Μάιο του
ως: 1965
2011 (διορίστηκε στις 27.8.2014). Ως
Τόπος γεννήσεως:
πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι
Banias
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
εις βάρος του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

21.10.2014

11.

Mohammad Mou
ti' Mouayyad (άλ
λως Mohammad
Muti'a Moayyad)

Ημερομηνία γεννήσε Πρώην Υφυπουργός που βρέθηκε στην
εξουσία μετά τον Μάιο του 2011 (διο
ως: 1968
ρίστηκε στις 27.8.2014). Ως πρώην
Τόπος γεννήσεως:
υπουργός της κυβέρνησης, είναι συνυ
Ariha (Idlib)
πεύθυνος για τη βίαιη καταστολή εις
βάρος του άμαχου πληθυσμού από το
καθεστώς.

21.10.2014

12.

Ημερομηνία γεννήσε
Ghazwan Kheir
Bek (άλλως Ghaz ως: 1961.
qan Kheir Bek)
Τόπος γεννήσεως:
Λαοδίκεια

Πρώην Υπουργός Μεταφορών που βρέ
θηκε στην εξουσία μετά τον Μάιο του
2011 (διορίστηκε στις 27.8.2014). Ως
πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
εις βάρος του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

21.10.2014

Μέλος των ενόπλων δυνάμεων της
Συρίας με βαθμό «συνταγματάρχη» και
αντίστοιχο ή ανώτερο βαθμό που βρί
σκεται στη θέση αυτή από τον Μάιο
του 2011. Υποστράτηγος και διοικητής
της 155ης Ταξιαρχίας Πυραύλων. Συν
δέεται με τον Maher al-Assad μέσω του
ρόλου του στην 155η Ταξιαρχία
Πυραύλων. Ως διοικητής της 155ης
Ταξιαρχίας Πυραύλων, υποστηρίζει το
καθεστώς της Συρίας και ευθύνεται
για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού. Είναι υπεύθυνος για την
πυροδότηση πυραύλων SCUD σε διά
φορες περιοχές αμάχων από τον
Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2013.

21.10.2014

▼M23

(άλλως Nizar
Wehbe Yazigi)

Τόπος γέννησης:
Δαμασκός

▼M40

▼M34
►M46 268. ◄ Ghassan Ahmed
Ghannan (γνωστός
και ως υποστρά
τηγος Ghassan
Ghannan, ταξίαρ
χος Ghassan
Ahmad Ghanem)

Βαθμός: υποστράτη
γος
Αξίωμα: διοικητής
της 155ης Ταξιαρχίας
Πυραύλων
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Συνταγματάρχης
Mohammed Bilal
(άλλως Συνταγμα
τάρχης Muh
ammad Bilal)
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Ημερομηνία
καταχώρισης

Ως ανώτερος αξιωματικός της Υπηρε
σίας Πληροφοριών της Πολεμικής
Αεροπορίας της Συρίας, υποστηρίζει
το συριακό καθεστώς και είναι υπεύθυ
νος για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού. Συνδέεται με το καταχωρι
σμένο Κέντρο Επιστημονικών Μελετών
και Έρευνας (SSRC).

21.10.2014

Πρόεδρος της Overseas Petroleum Tra
ding Company (ΟΡΤ), ο οποίος έχει
καταχωριστεί από το Συμβούλιο διότι
έχει επωφεληθεί από τη στήριξη του
καθεστώτος της Συρίας. Συντόνιζε απο
στολές πετρελαίου στο συριακό καθε
στώς με την καταχωρισμένη κρατική
πετρελαϊκή εταιρία Sytrol. Ως εκ τού
του, επωφελείται από τη στήριξη του
καθεστώτος της Συρίας.

21.10.2014

▼M33
___
▼M23
►M46 269. ◄ Abdelhamid Kha
mis Abdullah
(άλλως Abdulha
mid Khamis
Abdullah άλλως
Hamid Khamis
άλλως Abdelha
mid Khamis
Ahmad Adballa)

Λόγω της θέσης του ως ο πλέον υψηλά
ιστάμενος στην οντότητα, είναι υπεύθυ
νος για τις δραστηριότητές της.

▼M34
199.

200.

Διευθύνων σύμβουλος της Organisation
for Technological Industries (ΟΤΙ) και
της Syrian Company for Information
Technology (SCIT), αμφότερες θυγατρι
κές του συριακού Υπουργείου Άμυνας,
το οποίο έχει κατονομαστεί από το
Συμβούλιο. Η ΟΤΙ βοηθά στην παρα
γωγή χημικών όπλων για το συριακό
καθεστώς. Ως διευθύνων σύμβουλος
της ΟΤΙ και της SCIT, ο Bayan Bitar
παρέχει στήριξη στο συριακό καθεστώς.
Λόγω του ρόλου του στην παραγωγή
χημικών όπλων, είναι συν τοις άλλοις
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
του πληθυσμού της Συρίας. Λόγω της
υψηλής θέσης του σε αυτές τις οντότη
τες, συνδέεται επίσης με τις κατονομα
σμένες οντότητες OTI και SCIT.

7.3.2015

Διοικητικό στέλεχος του υποκαταστή
ματος του κατονομασμένου Syrian
Scientific Studies and Research Centre
Τόπος γέννησης:
(SSRC/CERS) κοντά στην πόλη Jum
Χομς
raya/Jmraiya. Έχει εμπλακεί στη διά
δοση χημικών όπλων και στην οργά
Διεύθυνση: CERS,
νωση επιθέσεων με χημικά όπλα,
Centre d'Etude et de
μεταξύ άλλων στην Ghouta, τον Αύγου
Recherche Scientifi
στο του 2013. Είναι επομένως συνυπεύ
que (γνωστό και ως
θυνος για τη βίαιη καταστολή του πλη
SSRC, Scientific Stu θυσμού της Συρίας. Ως διοικητικό στέ
dies and Research
λεχος του υποκαταστήματος του SSRC/
Centre· Centre de
CER κοντά στην Jumraya/Jmraiya, ο
Recherche de Kaboun Ghassan Abbas παρέχει στήριξη στο
Barzeh Street, PO
συριακό καθεστώς. Λόγω της υψηλής
Box 4470, Damascus) θέσης του στο SSRC, συνδέεται επίσης
με την κατονομασμένη οντότητα SSRC.

7.3.2015

Bayan Bitar (γνω
στός και ως Dr
Bayan Al-Bitar)

Ημερομηνία γέννη
σης: 8.3.1947

Ταξίαρχος Ghas
san Abbas

Ημερομηνία γέννη
σης: 10.3.1960

Διεύθυνση:
PO Box 11037
Damascus, Syria
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Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποι
ούμενος στη Συρία στον τομέα του
πετρελαίου, των χημικών ουσιών και
της μεταποιητικής βιομηχανίας. Συγκε
κριμένα εκπροσωπεί τον Abdulkarim
Group, γνωστόν και ως Al Karim Gro
up/Alkarim for Trade and Industry/Al
Karim Trading and Industry/Al Karim
for Trade and Industry. Ο όμιλος
Abdulkarim Group είναι ένας από τους
σημαντικότερους παρασκευαστές λιπα
ντικών, λιπών και βιομηχανικών χημι
κών ουσιών στη Συρία.

7.3.2015

Διεύθυνση: Επαρχία
Δαμασκού, Yabroud,
Al Jalaa St, Συρία

Εξέχων επιχειρηματίας δραστηριοποι
ούμενος στη Συρία με συμφέροντα
και/ή δραστηριότητες στον τεχνικό και
κατασκευαστικό τομέα, το πετρέλαιο
και το φυσικό αέριο. Έχει συμφέροντα
και/ή σημαντική επιρροή σε διάφορες
εταιρείες και οντότητες στη Συρία,
ιδίως στη HESCO Engineering and
Construction Company, μεγάλη τεχνική
και κατασκευαστική εταιρεία.

7.3.2015

Emad (
)
Hamsho (
)
(γνωστός και ως
Imad Hmisho,
Hamchu, Hamcho,
Hamisho, Hmei
sho, Hemasho)

Διεύθυνση: Hamsho
Building 31 Baghdad
Street, Damascus,
Syria

Κατέχει υψηλή θέση στη Hamsho Tra
ding. Λόγω της υψηλής θέσης του στη
Hamsho Trading, η οποία είναι θυγα
τρική της κατονομασμένης από το Συμ
βούλιο Hamsho International, παρέχει
στήριξη στο συριακό καθεστώς. Συνδέ
εται επίσης με την κατονομασμένη
οντότητα Hamsho International. Είναι
επίσης αντιπρόεδρος του Syrian Council
of Iron and Steel μαζί με κατονομασμέ
νους επιχειρηματίες του καθεστώτος,
όπως ο Ayman Jaber. Είναι επίσης
συνεργάτης του Bashar Al-Assad.

7.3.2015

Υποστράτηγος
Muhamad (
)
(άλλως Mohamed,
Muhammad)
Mahalla (
)
(άλλως Mahla,
Mualla, Maalla,
Muhalla)

Έτος γέννησης: 1960

Αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων
της Συρίας με το βαθμό του υποστρά
τηγου ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση
αυτή μετά το Μάιο του 2011. Επικεφα
λής του υποτμήματος 293 (Εσωτερικές
Υποθέσεις) της συριακής υπηρεσίας
πληροφοριών (SMI), από τον Απρίλιο
του 2015. Υπεύθυνος για την κατα
στολή και τη βία σε βάρος του άμαχου
πληθυσμού στη Δαμασκό και στα περί
χωρα αυτής. Πρώην υπαρχηγός της
Πολιτικής Ασφάλειας (2012), αξιωματι
κός της συριακής Δημοκρατικής Φρου
ράς και υποδιευθυντής της Διεύθυνσης
Πολιτικής Ασφάλειας. Αρχηγός της
Στρατιωτικής Αστυνομίας, μέλος της
Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας.

29.5.2015

Wael Abdulkarim
(γνωστός και ως
Wael Al Karim)

Ημερομηνία γέννη
σης: 30.9.1973
Τόπος γέννησης:
Δαμασκός, Συρία
(παλαιστινιακής
καταγωγής)
Διεύθυνση: Al Karim
for Trade and Indu
stry, PO Box 111,
5797 Damascus,
Syria

▼M41
___
203.

George Haswani
(γνωστός και ως
Heswani· Hasawa
ni· Al Hasawani)

▼M34
204.

▼M32
___
▼M46
206.

Τόπος γέννησης:
Τζαμπλέ
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Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

▼M35
207.

Αξίωμα: υποπτέραρ
χος, αναπληρωτής
(άλλως Adib Sala διευθυντής της Διεύ
mah· Adib Sala
θυνσης Πληροφοριών
ma· Adib Salame· της Αεροπορίας στη
Mohammed Adib
Δαμασκό
Salameh· Adib
Nimr Salameh)

Μέλος των συριακών υπηρεσιών ασφα
λείας και πληροφοριών που βρίσκεται
στη θέση αυτή μετά τον Μάιο του
2011· αναπληρωτής διευθυντής της
Διεύθυνσης Πληροφοριών της Αεροπο
ρίας στη Δαμασκό· πρώην προϊστάμε
νος της Υπηρεσίας Πληροφοριών της
Αεροπορίας στο Χαλέπι.

(

Μέλος των συριακών ενόπλων δυνά
μεων με βαθμό «συνταγματάρχη» και
αντίστοιχο ή ανώτερο βαθμό, το οποίο
βρίσκεται στη θέση αυτή μετά τον
Μάιο του 2011· κατέχει τον βαθμό
του υποπτέραρχου.

Adib Salameh

)

28.10.2016

Υπεύθυνος για ενέργειες βίαιης κατα
στολής σε βάρος του άμαχου πληθυ
σμού της Συρίας: ευθύνεται για τον
σχεδιασμό στρατιωτικών επιθέσεων
στο Χαλέπι, στις οποίες έχει επίσης
συμμετάσχει, καθώς και για τη σύλ
ληψη και την κράτηση αμάχων.
208.

Αξίωμα: Ταξίαρχος

Adnan Aboud
Hilweh
(άλλως Adnan
Aboud Helweh·
Adnan Aboud)
(

209.

Αξίωμα: Υποστράτη
γος

(άλλως Jawdat
Salibi Mawwas·
Jawdat Salibi
Mawwaz)
(

28.10.2016

Ως ταξίαρχος-διοικητής της 155ης και
157ης Ταξιαρχίας, είναι υπεύθυνος για
ενέργειες βίαιης καταστολής σε βάρος
του άμαχου πληθυσμού της Συρίας:
μεταξύ άλλων, ευθύνεται για την ανά
πτυξη και τη χρήση πυραυλικών και
χημικών όπλων σε περιοχές αμάχων το
2013 και εμπλέκεται στις μαζικές κρα
τήσεις συλληφθέντων.

)

Jawdat Salbi
Mawas

Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου και
υπηρετεί ως διοικητής της 155ης και
157ης Ταξιαρχίας του συριακού στρα
τού, βρίσκεται δε στη θέση αυτή μετά
τον Μάιο του 2011.

)

Κατέχει τον βαθμό του υποστράτηγου
και υπηρετεί ως ανώτατος αξιωματικός
στη Διεύθυνση Πυροβολικού των
Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων, βρίσκε
ται δε στη θέση αυτή μετά τον Μάιο
του 2011.

28.10.2016

Ως ανώτατος αξιωματικός της Διεύθυν
σης Πυροβολικού των Συριακών Ενό
πλων Δυνάμεων, είναι υπεύθυνος για
ενέργειες βίαιης καταστολής σε βάρος
του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβα
νομένης της χρήσης πυραυλικών και
χημικών όπλων από τις ταξιαρχίες που
διοικεί σε πυκνοκατοικημένες περιοχές
αμάχων στην Γκούτα το 2013.

▼M46
210.

Αντιστράτηγος
Tahir (
)
Hamid (
)
Khalil (
) (άλ
λως Tahir Hamid
Khali; Khalil Tahir
Hamid)

Επικεφαλής της διεύθυνσης πυροβολι
κού και πυραύλων του συριακού στρα
τού ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση
αυτή μετά το Μάιο του 2011. Απο τη
θέση αυτή ευθύνεται για την βίαιη
καταστολή των αμάχων και για την
χρήση βλημάτων και χημικών όπλων
από ταξιαρχίες υπό την διοίκησή του
σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της
Ghouta το 2013.

28.10.2016
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Αναγνωριστικά στοιχεία

Hilal Hilal
(άλλως Hilal alHilal)
(

)

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ημερομηνία γεννήσε Μέλος της φίλα προσκείμενης στο
ως: 1966
καθεστώς παραστρατιωτικής ομάδας
που είναι γνωστή ως «Kataeb al-Baath»
(πολιτοφυλακή του κόμματος Μπάαθ).
Στηρίζει το καθεστώς μέσω του ρόλου
του στη στρατολόγηση μελών για την
πολιτοφυλακή του κόμματος Μπάαθ
και στην οργάνωσή της.

28.10.2016

Σημαίνων Σύρος επιχειρηματίας στη
Συρία, σε τράπεζες, ασφάλειες και
ξενοδοχεία. Συνιδρυτής της Byblos
Bank Syria, σημαίνων μέτοχος της
Unlimited Hospitality Ltd, και μέλος
του διοικητικού συμβουλίου της Solida
rity Alliance Insurance Company και
της Al-Aqueelah Takaful Insurance
Company.

28.10.2016

Κυβερνήτης της Δαμασκού. Συνδέεται
με τον Bashar Al-Assad, από τον
οποίο και διορίστηκε. Υποστηρίζει το
καθεστώς και είναι υπεύθυνος για ενέρ
γειες βίαιης καταστολής σε βάρος του
άμαχου πληθυσμού της Συρίας, μεταξύ
άλλων εφαρμόζοντας πρακτικές που
επιφέρουν διακρίσεις κατά των σουνιτι
κών κοινοτήτων της πρωτεύουσας.

28.10.2016

Κυβερνήτης της Κουνέιτρα. Συνδέεται
με τον Bashar Al-Assad, από τον
οποίο και διορίστηκε. Έχει διατελέσει
κυβερνήτης της Λατάκιας. Υποστηρίζει
το καθεστώς και αποκομίζει οφέλη από
αυτό, μεταξύ άλλων στηρίζοντας δημό
σια τις Συριακές Ένοπλες Δυνάμεις και
φιλοκαθεστωτικές
παραστρατιωτικές
ομάδες.

28.10.2016

Κυβερνήτης της Χάμα. Συνδέεται με
τον Bashar Al-Assad, από τον οποίο
και διορίστηκε. Υποστηρίζει επίσης το
καθεστώς και αποκομίζει οφέλη από
αυτό. Ο Ghassan Omar Khalaf συνδέε
ται στενά με μέλη φίλα προσκείμενης
στο καθεστώς παραστρατιωτικής ομά
δας στη Χάμα, η οποία είναι γνωστή
ως Ταξιαρχία της Χάμα.

28.10.2016

▼M44
212.

Ammar Al-Sharif
(γνωστός και ως
Amar Al-Sharif;
Amar Al-Charif;
Ammar Sharif;
Ammar Charif;
Ammar al Shareef;
Ammar Sherif;
Ammar Medhat
Sherif)
(

Ημερομηνία γέννη
σης: 26 Ιου
νίου 1969,
Τόπος γέννησης:
Λατάκια, Συρία
Σύρος υπήκοος
Αρ. συριακού διαβα
τηρίου: 010312413;
Αρ. έκδοσης: 002-15L093534;

)

Ημερομηνία έκδοσης:
14 Ιουλίου 2015
Τόπος έκδοσης: Κέν
τρο της Δαμοσκού
Ημ. λήξης: 13 Ιου
λίου 2021
Εθνικός αριθμός:
060-10276707

▼M35
213.

Bishr al-Sabban
(άλλως Moham
med Bishr AlSabban· Bishr
Mazin Al-Sabban)
(

214.

)

Ahmad Sheik
Abdul-Qader
(άλλως Ahmad
Sheikh Abdul
Qadir· Ahmad alSheik Abdulqua
der)
(

215.

)

Δρ Ghassan Omar
Khalaf
(

)
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216.

Αναγνωριστικά στοιχεία

Κυβερνήτης του Ίντλιμπ. Συνδέεται με
τον Bashar Al-Assad, από τον οποίο και
διορίστηκε. Υποστηρίζει το καθεστώς
και αποκομίζει οφέλη από αυτό, μεταξύ
άλλων παρέχοντας στήριξη στις Συρια
κές Ένοπλες Δυνάμεις και σε φιλοκαθε
στωτικές παραστρατιωτικές ομάδες.
Συνδέεται με τον υπουργό Βακουφίων
του καθεστώτος, Δρα Mohammad
Abdul-Sattar al-Sayyed, ο οποίος είναι
αδελφός του.

Khayr al-Din
al-Sayyed
(άλλως Khayr alDin Abdul-Sattar
al-Sayyed· Moha
med Khair alSayyed· Khered
den al-Sayyed·
Khairuddin asSayyed· Khaired
din al-Sayyed·
Kheir Eddin alSayyed· Kheir
Eddib Asayed)
(

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

28.10.2016

)

▼M40
217.

Atef Naddaf

Ημερομηνία γεννήσε Υπουργός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ως: 1956
Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.
Τόπος γεννήσεως:
Περίχωρα Δαμασκού

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf
(άλλως Makhluf)

Ημερομηνία γεννήσε Υπουργός Τοπικής Διοίκησης.
ως: 1964
Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.
Τόπος γεννήσεως:
Ξάδερφος του Rami Makhlouf.
Λαοδίκεια

14.11.2016

Πρώην κυβερνήτης
της περιφέρειας της
Δαμασκού
219.

Ημερομηνία γεννήσε Υπουργός Επικοινωνιών και Τεχνολο
ως: 1962
γίας.

Ali Al-Zafir (άλ
λως al-Dafeer)

Τόπος γεννήσεως:
Ταρτούς
220.

Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.

Ημερομηνία γεννήσε Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών
Πόρων.
ως: 1963

Ali Ghanem

14.11.2016

Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός

Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.

Ημερομηνία γέννη
σης: 1966,

Τέως υπουργός Πληροφοριών. Ως
πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
εις βάρος του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

14.11.2016

▼M44
221.

Mohammed (γνω
στός και ως
Mohamed, Muh
ammad, Moham
mad) Ramez
Tourjman (γνω
στός και ως Tour
juman)
(

Τόπος γέννησης:
Δαμασκός, Συρία

14.11.2016

)

▼M40
222.

Mohammed (άλ
λως Mohamed,
Muhammad,
Mohammad) alAhmed (άλλως alAhmad)

Ημερομηνία γεννήσε Υπουργός Πολιτισμού.
ως: 1961
Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.
Τόπος γεννήσεως:
Λαοδίκεια

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (άλ
λως Hammoud)

Ημερομηνία γεννήσε Υπουργός Μεταφορών.
ως: 1964
Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.
Τόπος γεννήσεως:
Ταρτούς

14.11.2016
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Λόγοι

Mohammed Zuh
air (άλλως Zahir)
Kharboutli

Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός

225.

Maamoun (άλλως.
Ma'moun) Ham
dan

Ημερομηνία γεννήσε Υπουργός Οικονομικών.
ως: 1958
Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.
Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan
(άλλως al-Hassan)

Ημερομηνία γεννήσε Υπουργείο Υδάτινων Πόρων.
ως: 1963
Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.
Τόπος γεννήσεως:
Χαλέπι

14.11.2016

227.

Ahmad al-Hamu
(γνωστός και ως
al-Hamo)

Ημερομηνία γέννη
σης: 1947

Πρώην υπουργός Βιομηχανίας. Ως
πρώην υπουργός της κυβέρνησης, είναι
συνυπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
εις βάρος του άμαχου πληθυσμού από
το καθεστώς.

14.11.2016

Abdullah alGharbi (άλλως alQirbi)

Ημερομηνία γεννήσε Υπουργός Εσωτερικού Εμπορίου και
Προστασίας των Καταναλωτών.
ως: 1962

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah
(
)

Ημερομηνία γεννήσε Υφυπουργός.
ως: 1956
Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah

Ημερομηνία γεννήσε Υφυπουργός.
ως: 1953
Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.
Τόπος γεννήσεως:
Κουνέιτρα.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad
(άλλως Saad)

Ημερομηνία γεννήσε Υφυπουργός.
ως: 1954
Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.
Τόπος γεννήσεως:
Κοινότητα Habran
(επαρχία Sweida)

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni

Ημερομηνία γεννήσε Υφυπουργός.
ως: 1952
Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.
Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri
(άλλως Al-Kadiri)

Ημερομηνία γεννήσε Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων (από
τον Αύγουστο του 2015)
ως: 1963

14.11.2016

224.

Υπουργός Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ημερομηνία
καταχώρισης

14.11.2016

Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.

▼M44

(

)

▼M40
228.

Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός

Διορίστηκε τον Ιούλιο του 2016.

Τόπος γεννήσεως:
Δαμασκός

▼M36
234.

Duraid Durgham

Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της
Συρίας.
Υπεύθυνος για την παροχή οικονομικής
υποστήριξης στο συριακό καθεστώς
μέσω των αρμοδιοτήτων του ως Διοι
κητή της Κεντρικής Τράπεζας της
Συρίας, που είναι επίσης καταχωρι
σμένη στον κατάλογο.

14.11.2016
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Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

▼M39
235.

Ahmad Ballul
(άλλως Ahmad
Muhammad Bal
lul· Ahmed Balol)

Ημερομηνία γέννη
σης: 10 Οκτωβρίου
1954
Βαθμός: Υποπτέραρ
χος· διοικητής της
Αραβικής Πολεμικής
Αεροπορίας και των
Δυνάμεων Αεράμυ
νας της Συρίας

Ανώτατος αξιωματικός, με βαθμό υπο
πτέραρχου, και διοικητής της Αραβικής
Πολεμικής Αεροπορίας και των Δυνά
μεων Αεράμυνας της Συρίας· βρίσκεται
στη θέση αυτή μετά τον Μάιο του
2011.

21.3.2017

Δραστηριοποιείται στον τομέα της διά
δοσης χημικών όπλων και, ως ανώτατος
αξιωματικός της Αραβικής Πολεμικής
Αεροπορίας της Συρίας, ευθύνεται για
τη βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυ
σμού, μεταξύ άλλων με τη χρήση χημι
κών όπλων σε επιθέσεις του καθεστώ
τος της Συρίας, όπως προσδιορίζεται
στην έκθεση του κοινού μηχανισμού
έρευνας.

▼M43
236.

Saji' Darwish
(γνωστός και ως
Saji Jamil Darwi
sh· Sajee Darwish·
Sjaa Darwis)
(

)

Ημερομηνία γέννη
σης: 11 Ιανουαρίου
1957
Βαθμός: Υποπτέραρ
χος, Αραβική Πολε
μική Αεροπορία της
Συρίας

Ανώτατος αξιωματικός, με βαθμό υπο
πτέραρχου, και πρώην διοικητής της
22ης Διεύθυνσης της Αραβικής Πολεμι
κής Αεροπορίας της Συρίας· βρέθηκε
στη θέση αυτή μετά τον Μάιο του
2011. Δραστηριοποιείται στον τομέα
της διάδοσης χημικών όπλων και ευθύ
νεται για τη βίαιη καταστολή εις βάρος
του άμαχου πληθυσμού: ως ανώτατος
αξιωματικός της Αραβικής Πολεμικής
Αεροπορίας της Συρίας και διοικητής
της 22ης Διεύθυνσης μέχρι τον Απρίλιο
του 2017, είναι υπεύθυνος για τη χρήση
χημικών όπλων από αεροσκάφη που
επιχειρούν από αεροπορικές βάσεις
υπό τον έλεγχο της 22ης Διεύθυνσης,
όπως, μεταξύ άλλων, κατά τις επιθέσεις
στο χωριό Talmenes οι οποίες, σύμ
φωνα με τον κοινό μηχανισμό έρευνας,
πραγματοποιήθηκαν από ελικόπτερα
του καθεστώτος που είχαν βάση το
αεροδρόμιο της Χάμα.

21.3.2017

Ανώτατος αξιωματικός, με βαθμό
ταξιάρχου, και υποδιοικητής της 63ης
Ταξιαρχίας της Αραβικής Πολεμικής
Αεροπορίας της Συρίας· βρίσκεται στη
θέση αυτή μετά τον Μάιο του 2011.

21.3.2017

▼M39
237.

Muhammed
Ibrahim

Ημερομηνία γέννη
σης: 5 Αυγούστου
1964
Βαθμός: Ταξίαρχος·
υποδιοικητής της
63ης Ταξιαρχίας της
Αραβικής Πολεμικής
Αεροπορίας της
Συρίας στον αερο
σταθμό της Χάμα

Δραστηριοποιείται στον τομέα της διά
δοσης χημικών όπλων και, ως ανώτατος
αξιωματικός της Αραβικής Πολεμικής
Αεροπορίας της Συρίας κατά την
περίοδο που εξετάστηκε από τον κοινό
μηχανισμό έρευνας και υποδιοικητής
της 63ης Ταξιαρχίας από τον Μάρτιο
έως τον Δεκέμβριο του 2015, ευθύνεται
για τη βίαιη καταστολή του άμαχου
πληθυσμού με τη χρήση χημικών
όπλων από την 63η Ταξιαρχία στο Tal
menes (21 Απριλίου 2014), το Qmenas
(16 Μαρτίου 2015) και το Sarmin
(16 Μαρτίου 2015).
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Badi' Mu'alla

Ημερομηνία γέννη
σης: 1961
Τόπος γέννησης:
Bistuwir, Τζαμπλέ,
Συρία
Βαθμός: Ταξίαρχος·
διοικητής της 63ης
Ταξιαρχίας της
Πολεμικής Αεροπο
ρίας της Συρίας

Λόγοι

Ανώτατος αξιωματικός, με βαθμό
ταξιάρχου, και διοικητής της 63ης
Ταξιαρχίας της Αραβικής Πολεμικής
Αεροπορίας της Συρίας· βρίσκεται στη
θέση αυτή μετά τον Μάιο του 2011.

Ημερομηνία
καταχώρισης

21.3.2017

Δραστηριοποιείται στον τομέα της διά
δοσης χημικών όπλων και, ως διοικητής
της 63ης Ταξιαρχίας κατά την περίοδο
που εξετάστηκε από τον κοινό μηχανι
σμό έρευνας, ευθύνεται για τη βίαιη
καταστολή του άμαχου πληθυσμού με
τη χρήση χημικών όπλων από την 63η
Ταξιαρχία στο Talmenes (21 Απριλίου
2014), το Qmenas (16 Μαρτίου 2015)
και το Sarmin (16 Μαρτίου 2015).

▼M40
239.

Hisham Moham
mad Mamdouh alSha'ar

Ημ.γέννησης: 1958.
Τόπος γέννησης:
Δαμασκός Συρία

Υπουργός Δικαιοσύνης. Διορίστηκε τον
Μάρτιο 2017.

30.5.2017

Υπουργός Οικονομίας και εξωτερικού
εμπορίου. Διορίστηκε τον Μάρτιο 2017.

30.5.2017

240.

Mohammad Samer
Abdelrahman alKhalil

241.

Salam Mohammad
al-Saffaf

Ημ.γέννησης: 1979.

Υπουργός διοικητικής ανάπτυξης. Διο
ρίστηκε τον Μάρτιο 2017.

30.5.2017

242.

Samir Dabul

Ημερομηνία γεννήσε Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου,
τοποθετημένος μετά τον Μάιο του
ως: 4 Σεπτεμβρίου
2011.
1965

18.7.2017

▼M42

(άλλως Samir
Daaboul)

Βαθμός: Ταξίαρχος

243.

Ali Wanus
(άλλως Ali Wan
nous)
(

)

Ως ανώτατος αξιωματικός του στρατού
είναι υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
κατά του άμαχου πληθυσμού και εμπλέ
κεται στην αποθήκευση και χρήση χημι
κών όπλων. Συνδέεται εξάλλου με το
Συριακό Κέντρο Επιστημονικών Μελε
τών και Ερευνών (Syrian Scientific Stu
dies and Research Centre), οντότητα
που είναι ήδη καταχωρισμένη.

Ημερομηνία γεννήσε Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου,
τοποθετημένος μετά τον Μάιο του
ως: 5 Φεβρουαρίου
2011.
1964
Βαθμός: Ταξίαρχος

18.7.2017

Ως ανώτατος αξιωματικός του στρατού
είναι υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
κατά του άμαχου πληθυσμού και εμπλέ
κεται στην αποθήκευση και χρήση χημι
κών όπλων.
Συνδέεται εξάλλου με το Συριακό Κέν
τρο Επιστημονικών Μελετών και Ερευ
νών (Syrian Scientific Studies and
Research Centre), οντότητα που είναι
ήδη καταχωρισμένη.

244.

Yasin Ahmad
Dahi
(άλλως: Yasin
Dahi· Yasin
Dhahi)
(

)

Ημερομηνία γεννήσε Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου στις
ως: 1960
συριακές ένοπλες δυνάμεις, τοποθετη
μένος μετά τον Μάιο του 2011. Ανώτα
Βαθμός: Ταξίαρχος
τος αξιωματικός της Διεύθυνσης Στρα
τιωτικών Πληροφοριών Ασφαλείας των
συριακών ενόπλων δυνάμεων. Πρώην

18.7.2017
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Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

επικεφαλής του Κλάδου 235 της Στρα
τιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στη
Δαμασκό και της Στρατιωτικής Υπηρε
σίας Πληροφοριών στη Χομς. Ως ανώ
τατος αξιωματικός του στρατού είναι
υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
κατά του άμαχου πληθυσμού.
245.

Muhammad You
sef Hasouri

Βαθμός: Ταξίαρχος

Ο ταξίαρχος Muhammad Hasouri είναι
ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής
Αεροπορίας της Συρίας, τοποθετημένος
μετά τον Μάιο του 2011. Κατέχει τη
θέση του αρχηγού του επιτελείου της
50ης Ταξιαρχίας της Πολεμικής Αερο
πορίας και του υποδιοικητή της αεροπο
ρικής βάσης Shayrat. Ο ταξίαρχος Muh
ammad Hasouri δραστηριοποιείται στον
τομέα της διάδοσης χημικών όπλων. Ως
ανώτατος αξιωματικός του στρατού
είναι υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
κατά του άμαχου πληθυσμού στη
Συρία.

18.7.2017

Βαθμός: Υποπτέραρ
χος

Ανώτατος αξιωματικός, με βαθμό υπο
πτέραρχου, και διοικητής της 22ης
Μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας
της Συρίας, τοποθετημένος μετά τον
Μάιο του 2011.

18.7.2017

(άλλως: Moham
mad Yousef
Hasouri· Moham
med Yousef
Hasouri)
(

246.

)

Malik Hasan
(άλλως: Malek
Hassan)
(

)

Ως ανώτατος αξιωματικός της Πολεμι
κής Αεροπορίας της Συρίας και στην
κλίμακα διοικήσεως της 22ης Μονάδας
είναι υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή
κατά του άμαχου πληθυσμού στη
Συρία, περιλαμβανομένης της χρήσης
χημικών όπλων από αεροσκάφη που
επιχειρούσαν από αεροπορικές βάσεις
υπό τον έλεγχο της 22ης Μονάδας,
όπως η επίθεση στο χωριό Talmenas η
οποία, σύμφωνα με τον Κοινό Μηχανι
σμό Έρευνας που συστάθηκε από τα
Ηνωμένα Έθνη, πραγματοποιήθηκε
από ελικόπτερα του καθεστώτος που
είχαν ως βάση το αεροδρόμιο της
Χάμα.

▼M43
247.

Jayyiz Rayyan AlMusa

Ημερομηνία γέννη
σης: 1954

(άλλως: Jaez
Sawada al-Ham
moud al-Mousa·
Jayez al-Ham
moud al-Moussa)

Τόπος γέννησης:
Χάμα, Συρία

(

Βαθμός: Υποπτέραρ
χος
)

Κυβερνήτης της επαρχίας Hasaka, διο
ρισμένος
από
τον
Bashar
alAssad·συνδέεται με τον Bashar AlAssad.
Κατέχει τον βαθμό του υποπτέραρχου,
ανώτατος αξιωματικός και πρώην αρχη
γός του επιτελείου της Πολεμικής
Αεροπορίας της Συρίας.
Ως ανώτατος αξιωματικός της Πολεμι
κής Αεροπορίας της Συρίας, είναι υπεύ
θυνος για τη βίαιη καταστολή κατά του
άμαχου πληθυσμού στη Συρία, περιλαμ
βανομένης της χρήσης επιθέσεων με
χημικά όπλα από το συριακό καθεστώς
κατά τη διάρκεια της θητείας του ως
αρχηγού του επιτελείου της Πολεμικής
Αεροπορίας της Συρίας, όπως επισημαί
νεται στην έκθεση του Κοινού Μηχανι
σμού Έρευνας που συστάθηκε από τα
Ηνωμένα Έθνη.

18.7.2017
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248.

Mayzar 'Abdu
Sawan

Ημερομηνία γέννη
σης: 1954

(a.k.a.: Meezar
Sawan)

Βαθμός: Υποπτέραρ
χος

(

249.

Αναγνωριστικά στοιχεία

)

Isam Zahr Al-Din
(άλλως: Isam
Zuhair al-Din,
Isam Zohruddin,
Issam Zahruddin,
Issam Zahreddine,
Essam Zahruddin,
Issam Zaher Eldin,
Issam Zaher alDeen, Nafed
Assadllah )
(

Λόγοι

Ανώτατος αξιωματικός, με βαθμό υπο
πτέραρχου, και διοικητής της 20ής
Μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας
της Συρίας, τοποθετημένος μετά τον
Μάιο του 2011.

Ημερομηνία
καταχώρισης

18.7.2017

Ως ανώτατος αξιωματικός της Πολεμι
κής Αεροπορίας της Συρίας είναι υπεύ
θυνος για τη βίαιη καταστολή κατά του
άμαχου πληθυσμού, περιλαμβανομένων
επιθέσεων κατά κατοικημένων περιο
χών από αεροσκάφη που επιχειρούσαν
από αεροπορικές βάσεις υπό τον έλεγχο
της 20ής Μονάδας.
Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου, ανώ
τατος αξιωματικός στη Δημοκρατική
Φρουρά, τοποθετημένος μετά τον
Τόπος γέννησης: Tar Μάιο του 2011. Ως ανώτατος αξιωμα
ba, Επαρχία Asτικός του στρατού είναι υπεύθυνος για
Suwayda, Συρία
τη βίαιη καταστολή κατά του άμαχου
πληθυσμού, μεταξύ άλλων και κατά
Βαθμός: Ταξίαρχος
την πολιορκία της συνοικίας Baba
Amr τον Φεβρουάριο του 2012.

18.7.2017

Ο Mohammad Safwan Katan είναι
μηχανικός του Συριακού Κέντρου Επι
στημονικών Μελετών και Ερευνών (Sy
rian Scientific Studies and Research
Centre), οντότητα που είναι ήδη κατα
χωρισμένη. Εμπλέκεται στη διάδοση
χημικών όπλων συμπεριλαμβανομένων
των φορέων τους. Ο Mohammad Saf
wan Katan συμμετείχε στην κατασκευή
βομβών τύπου «βαρελιού» που έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου πλη
θυσμού στη Συρία.

18.7.2017

Ημερομηνία γέννη
σης: 1961

)

▼M42
250.

Mohammad Saf
wan Katan
(άλλως: Moham
mad Safwan Qat
tan)
(

)

Συνδέεται με την ήδη καταχωρισμένη
οντότητα SSRC.

▼M46
251.

Mohammad
(
) Ziad
( ) Ghriwati
(
) (άλλως
Mohammad Ziad
Ghraywati)

Ο Mohammad Ziad Ghritawi είναι
μηχανικός του Συριακού Κέντρου Επι
στημονικών Μελετών και Ερευνών (Sy
rian Scientific Studies and Research
Centre). Ενέχεται στη διάδοση χημικών
όπλων
συμπεριλαμβανομένων
των
φορέων τους. Ο Mohammad Ziad Ghri
tawi συμμετείχε στην κατασκευή βομ
βών τύπου «βαρελιού» που έχουν χρη
σιμοποιηθεί κατά του άμαχου πληθυ
σμού στη Συρία.
Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επι
στημονικών Μελετών και Ερευνών (Sy
rian Scientific Studies and Research
Centre), οντότητα που είναι ήδη κατα
χωρημένη.

18.7.2017
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252.

Αναγνωριστικά στοιχεία

Mohammad Darar
Khaludi
(άλλως: Moham
mad Darar Khlou
di)
)

(

Λόγοι

Ο Mohammad Darar Khaludi είναι
μηχανικός του Συριακού Κέντρου Επι
στημονικών Μελετών και Ερευνών (Sy
rian Scientific Studies and Research
Centre). Εμπλέκεται στη διάδοση χημι
κών όπλων συμπεριλαμβανομένων των
φορέων τους. Ο Mohammad Darar
Khaludi είναι επίσης γνωστό ότι συμμε
τείχε στην κατασκευή βομβών τύπου
«βαρελιού» που έχουν χρησιμοποιηθεί
κατά του άμαχου πληθυσμού στη
Συρία.

Ημερομηνία
καταχώρισης

18.7.2017

Συνδέεται εξάλλου με το Συριακό Κέν
τρο Επιστημονικών Μελετών και Ερευ
νών (Syrian Scientific Studies and
Research Centre), οντότητα που είναι
ήδη καταχωρισμένη.

▼M46
253.

Khaled (
Sawan (

)
)

Ο Δρ Khaled Sawan είναι μηχανικός
του Συριακού Κέντρου Επιστημονικών
Μελετών και Ερευνών (Syrian Scienti
fic Studies and Research Centre), το
οποίο εμπλέκεται στη διάδοση χημικών
όπλων
συμπεριλαμβανομένων
των
φορέων τους. Έχει συμμετάσχει στην
κατασκευή βομβών τύπου «βαρελιού»
που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του
άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

18.7.2017

Έχει συνδεθεί με το Συριακό Κέντρο
Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών
(Syrian Scientific Studies and Research
Centre), οντότητα που είναι ήδη κατα
χωρισμένη.
254.

Raymond (
)
Rizq (
) (άλ
λως: Raymond
Rizk)

Ο Raymond Rizq είναι μηχανικός του
Συριακού Κέντρου Επιστημονικών
Μελετών και Ερευνών (Syrian Scienti
fic Studies and Research Centre), το
οποίο εμπλέκεται στη διάδοση χημικών
όπλων
συμπεριλαμβανομένων
των
φορέων τους. Συμμετείχε στην κατα
σκευή βομβών τύπου «βαρελιού» που
έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου
πληθυσμού στη Συρία.

18.7.2017

Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επι
στημονικών Μελετών και Ερευνών (Sy
rian Scientific Studies and Research
Centre), οντότητα που είναι ήδη κατα
χωρισμένη.

▼M42
255.

Fawwaz El-Atou
(άλλως: Fawaz Al
Atto)
(

)

Ο Fawwaz El-Atou είναι τεχνικός εργα
στηρίου στο Συριακό Κέντρο Επιστημο
νικών Μελετών και Ερευνών (Syrian
Scientific Studies and Research Centre),
ο οποίος εμπλέκεται στη διάδοση χημι
κών όπλων συμπεριλαμβανομένων των
φορέων τους. Ο Fawwaz El-Atou συμ
μετείχε στην κατασκευή βομβών τύπου
«βαρελιού» που έχουν χρησιμοποιηθεί
κατά του άμαχου πληθυσμού στη
Συρία.
Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επι
στημονικών Μελετών και Ερευνών (Sy
rian Scientific Studies and Research
Centre), οντότητα που είναι ήδη κατα
χωρισμένη.

18.7.2017
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256.

Αναγνωριστικά στοιχεία

Fayez Asi

Ο Fayez Asi είναι τεχνικός εργαστηρίου
στο Συριακό Κέντρο Επιστημονικών
Μελετών και Ερευνών (Syrian Scienti
fic Studies and Research Centre), ο
οποίος εμπλέκεται στη διάδοση χημι
κών όπλων συμπεριλαμβανομένων των
φορέων τους. Συμμετείχε στην κατα
σκευή βομβών τύπου «βαρελιού» που
έχουν χρησιμοποιηθεί κατά του άμαχου
πληθυσμού στη Συρία.

(άλλως: Fayez alAsi)
(

Λόγοι

)

Ημερομηνία
καταχώρισης

18.7.2017

Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επι
στημονικών Μελετών και Ερευνών (Sy
rian Scientific Studies and Research
Centre), οντότητα που είναι ήδη κατα
χωρισμένη.

257.

Ημερομηνία γεννήσε Η Δρ Hala Sirhan συνεργάζεται με τη
ως: 5 Ιανουαρίου
Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών
1953
της Συρίας στο Συριακό Κέντρο Επι
στημονικών Μελετών και Ερευνών
Τίτλος: Δρ
(Scientific Studies and Research Cen
tre). Έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο
3000, το οποίο εμπλέκεται στη διάδοση
χημικών όπλων.

Hala Sirhan
(άλλως: Halah
Sirhan)
(

)

18.7.2017

Συνδέεται με το Συριακό Κέντρο Επι
στημονικών Μελετών και Ερευνών (Sy
rian Scientific Studies and Research
Centre), οντότητα που είναι ήδη κατα
χωρισμένη.

▼M44

258.

259.

Mohamed Mazen
Ali Yousef

Ημερομηνία γέννη
σης: 17 Μαΐου 1969

(

Τόπος γέννησης:
περίχωρα Δαμασκού

)

Imad Abdullah
Sara
(

Ημερομηνία γέννη
σης: 1968,
)

Υπουργός Βιομηχανίας. Διορίστηκε τον
Ιανουάριο του 2018.

26.2.2018

Υπουργός Πληροφοριών. Διορίστηκε
τον Ιανουάριο του 2018.

26.2.2018

Κατέχει τον βαθμό του ταξίαρχου, ανώ
τατος αξιωματικός στις συριακές ένο
πλες δυνάμεις, βρίσκεται σε αυτή τη
θέση μετά τον Μάιο του 2011. Από
το 2012 είναι ο Προϊστάμενος Ασφά
λειας του Scientific Studies and Rese
arch Centre (SSRC), που δραστηριοποι
είται στον τομέα της διάδοσης χημικών
όπλων. Λόγω της υψηλής θέσης του ως
Προϊστάμενος Ασφάλειας στο SSRC,
συνδέεται επίσης με την κατονομα
σμένη οντότητα SSRC.

19.3.2018

Τόπος γέννησης:
Δαμασκός, Συρία

▼M45

260.

Yusuf Ajeeb
(άλλως:
,
Yousef, Ajib)

Ταξίαρχος· γιατρός·
Προϊστάμενος Ασφά
λειας, Scientific Stu
dies and Research
Centre (SSRC)
Διεύθυνση: Scientific
Studies and Research
Centre (SSRC), Bar
zeh Street, PO Box
4470, Δαμασκός
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Ημερομηνία
καταχώρισης

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Γεννηθείς στην
Λατακκια της Συριας

Διευθυντής του Higher Institute for
Applied Sciences and Technology
(HIAST), που παρέχει εκπαίδευση και
στήριξη ως μέρος του τομέα της διάδο
σης χημικών όπλων της Συρίας. Λόγω
της υψηλής θέσης του HIAST, το οποίο
υπάγεται στο Scientific Studies and
Research Centre (SSRC), συνδέεται με
το HIAST και το SSRC, τα οποία είναι
αμφότερα κατονομασμένες οντότητες.

19.3.2018

Αναπληρωτής γενικός διευθυντής του
Scientific Studies and Research Centre
(SSRC) που είναι υπεύθυνο για την
ανάπτυξη και παραγωγή μη συμβατικών
όπλων, συμπεριλαμβανομένων των
χημικών όπλων, καθώς και των βλημά
των μεταφοράς τους. Λόγω της υψηλής
θέσης του στο SSRC, συνδέεται με την
κατονομασμένη οντότητα SSRC.

19.3.2018

Διευθυντής του κλάδου του Scientific
Studies and Research Centre (SSRC)
γνωστού ως Institute 3000 (άλλως Insti
tute 5000). Στο πλαίσιο του ρόλου
αυτού, είναι υπεύθυνος για σχέδια σχε
τικά με χημικά όπλα, συμπεριλαμβανο
μένης της παραγωγής χημικών μέσων
και πυρομαχικών. Λόγω της υψηλής
θέσης του στο SSRC, συνδέεται με
την κατονομασμένη οντότητα SSRC.

19.3.2018

▼M46
261.

Maher Sulaiman
(άλλως:
;
Mahir; Suleiman)

Ιατρος. Διευθυντης
του Higher Institute
for Applied Sciences
and Technology
Διευθυνση: Higher
Institute for Applied
Sciences and Tech
nology (HIAST), P.O.
Box 31983, Dama
scus

▼M45
262.

Salam Tohme
(άλλως:
Salim, Taame,
Ta'mah, Toumah)

Γιατρός: Αναπληρω
τής γενικός διευθυ
ντής του Scientific
Studies and Research
Centre (SSRC)
Διεύθυνση: Scientific
Studies and Research
Centre (SSRC), Bar
zeh Street, PO Box
4470, Δαμασκός

263.

Zuhair Fadhlun
(άλλως:
;
Zoher, Fadloun,
Fadhloun)

Προϊστάμενος του
Institute 3000 (άλλως
Institute 5000), Scie
ntific Studies and
Research Centre
(SSRC)
Διεύθυνση: Scientific
Studies and Research
Centre (SSRC), Bar
zeh Street, P.O. Box
4470, Δαμασκός

▼M14
B. Οντότητες
Όνομα

1.

Bena Properties

2.

Al Mashreq Inve
stment Fund
(AMIF) (άλλως
Sunduq Al Mashrek
Al Istithmari)

Αναγνωριστικά στοιχεία

P.O. Box 108,
Δαμασκός
Τηλ.: 963 112110059 /
963 112110043,
Φαξ: 963 933333149

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ελέγχεται από τον Rami Makhlouf· χρημα
τοδότης του καθεστώτος.

23.6.2011

Ελέγχεται από τον Rami Makhlouf· χρημα
τοδότης του καθεστώτος.

23.6.2011
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3.

Hamcho Internatio
nal
(άλλως Hamsho
International Group)

Baghdad Street,
PO Box 8254
Δαμασκός
Τηλ. 963 112316675
φαξ 963 112318875
Δικτυακός τόπος:
www.hamshointl.com
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@hamshointl.com και
hamshogroup@yahoo.com

Η Hamcho International είναι μεγάλη εται
ρεία χαρτοφυλακίου στη Συρία, η οποία
ανήκει στον Mohammed Hamcho.
Η Hamcho International παρέχει στήριξη
στο καθεστώς και επωφελείται από αυτό
και συνδέεται με πρόσωπο το οποίο επω
φελείται από το καθεστώς και το στηρίζει.

27.1.2015

4.

Military Housing
Establishment (Επι
χείρηση Στρατιωτι
κών Κτηρίων-άλλως
MILIHOUSE)

Εταιρεία δημοσίων έργων υπό τον έλεγχο
του Riyad Shalish και του Υπουργείου
Άμυνας· χρηματοδότης του καθεστώτος.

23.6.2011

5.

Διεύθυνση Πολιτι
κής Ασφάλειας

Συριακή κυβερνητική υπηρεσία που εμπλέ
κεται άμεσα στην καταστολή.

23.8.2011

6.

Διεύθυνση Γενικών
Πληροφοριών

Συριακή κυβερνητική υπηρεσία που εμπλέ
κεται άμεσα στην καταστολή.

23.8.2011

7.

Διεύθυνση Στρατιω
τικών Πληροφοριών
Ασφαλείας

Συριακή κυβερνητική υπηρεσία που εμπλέ
κεται άμεσα στην καταστολή.

23.8.2011

8.

Υπηρεσία Πληρο
φοριών Ασφαλείας
Πολεμικής Αεροπο
ρίας

Συριακή κυβερνητική υπηρεσία που εμπλέ
κεται άμεσα στην καταστολή.

23.8.2011

9.

IRGC Qods Force
(άλλως Quds Force)

Τεχεράνη, Ιράν

Η Qods (ή Quds) Force είναι ένας ειδικός
κλάδος του Στρατού των Φρουρών της Ιρα
νικής Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Η
δύναμη Qods εμπλέκεται στην παροχή εξο
πλισμού και υποστήριξης στο καθεστώς
της Συρίας για την καταστολή διαδηλώ
σεων στη Συρία. Η IRGC Qods Force
έχει παράσχει τεχνική βοήθεια, εξοπλισμό
και υποστήριξη στις συριακές υπηρεσίες
ασφαλείας για να καταστείλουν πολιτικά
κινήματα αμάχων.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Θυγατρική της Cham
Holding (Sehanya Daraa
Highway, PO Box 9525,
Τηλ.: 00 963 11 99 62)

Οικονομική οντότητα που χρηματοδοτεί το
καθεστώς.

2.9.2011

11.

Cham Investment
Group

Θυγατρική της Cham
Holding (Sehanya Daraa
Highway, PO Box 9525,
Τηλ.: 00 963 11 99 62)

Οικονομική οντότητα που χρηματοδοτεί το
καθεστώς.

2.9.2011

▼M25
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12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef
Al-azmeh sqr.
Damascus
P.O. Box: 2337
Δαμασκός, Αραβική
Δημοκρατία της Συρίας
Τηλ.: (+963) 11 2456777
και 2218602
φαξ: (+963) 11 2237938
και 2211186
Διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της τράπε
ζας:
Publicrelations@reb.sy
Δικτυακός τόπος:
www.reb.sy

Κρατική τράπεζα που χρηματοδοτεί το
καθεστώς.

2.9.2011

13.

Addounia TV (άλ
λως Dounia TV)

Τηλ.: +963-11-5667274;
+963-11-5667271;
φαξ: +963-11-5667272;
Δικτυακός τόπος:
http://www.addounia.tv

Η Addounia TV έχει υποκινήσει τη βία
κατά του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building
Daraa Highway - Ashrafi
yat Sahnaya Rif Δαμα
σκός – Συρία
P.O. Box 9525;
Τηλ. +963 (11) 9962;
+963 (11) 668 14000;
+963 (11) 673 1044;
φαξ +963 (11) 673 1274;
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@chamholding.sy
Δικτυακός τόπος:
www.chamholding.sy

Ελέγχεται από τον Rami Makhlouf· η
μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου στη
Συρία, στηρίζει το καθεστώς και ωφελείται
από αυτό.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel
Middle East Com
pany)

Διεύθυνση: Dair Ali Jor
dan Highway,

Κατασκευή και προμήθεια πύργων επικοι
νωνιών και διαβιβάσεων και λοιπού εξο
πλισμού του συριακού στρατού.

23.9.2011

Κατασκευάζει
στρατώνες,
συνοριακά
φυλάκια και άλλα κτήρια για τις ανάγκες
του Στρατού.

23.9.2011

P.O.Box 13052,
Δαμασκός, Συρία
τηλ. +963-11-2212345;
φαξ +963-11-44694450
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
sales@eltelme.com
Δικτυακός τόπος:
www.eltelme.com

16.

Ramak Construc
tions Co.

Διεύθυνση: Dara’a High
way,
Δαμασκός, Συρία
Τηλ.: +963-11-6858111;
Κιν. τηλ.: +963-933240231
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17.

Souruh Company
(άλλως SOROH Al
Cham Company)

Διεύθυνση: Adra Free
Zone Area Damascus —
Συρία,
Τηλ.: +963-11-5327266,
Κινητό: +963-933526812,
+963-932-878282,
Fax: +963-11-5316396
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
sorohco@gmail.com
Ιστοχώρος: http://sites.
google.com/site/sorohco

Η πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας
ανήκει άμεσα ή έμμεσα στον Rami Makh
louf.

►C5 23.9.
2011 ◄

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Buil
ding 6th Floor,
BP 2900
Τηλ.: +963 11 61 26 270;
φαξ: +963 11 23 73
97 19;
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@syriatel.com.sy;
Δικτυακός τόπος: http://
syriatel.sy/

Ελέγχεται από τον Rami Makhlouf· παρέχει
χρηματοδοτική στήριξη στο καθεστώς:
μέσω της σύμβασης της άδειας εκμετάλ
λευσής της καταβάλλει το 50 % των κερ
δών της στην κυβέρνηση.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd
Floor - Baramkeh Δαμασκός
Τηλ.: +963-11-2260805;
φαξ: +963-11-2260806
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
mail@champress.com
Δικτυακός τόπος:
www.champress.net

Τηλεοπτικό κανάλι που συμμετέχει σε
εκστρατείες παραπληροφόρησης και υποκί
νησης βίας κατά διαδηλωτών.

1.12.2011

20.

Al Watan

Εφημερίδα Al Watan Δαμασκός – Duty Free
Zone
Τηλ.: 00963 11 2137400;
φαξ: 00963 11 2139928

Ημερήσια εφημερίδα που συμμετέχει σε
εκστρατείες παραπληροφόρησης και υποκί
νησης βίας κατά διαδηλωτών

1.12.2011

21.

Συριακό κέντρο
μελετών και ερευ
νών (CERS)
[γνωστό και
Συριακό κέντρο
μελετών και επι
στημονικής έρευνας
(CERS), Κέντρο
Επιστημονικών
μελετών και έρευ
νας (SSRC), Κέντρο
ερευνών Kaboun]

Barzeh Street,
ΡΟ Box 4470,
Δαμασκός

Βοηθά το συριακό στρατό να αποκτά εξο
πλισμό που χρησιμεύει στην παρακολού
θηση και καταστολή διαδηλωτών.
Δραστηριοποιείται στον τομέα της διάδο
σης χημικών όπλων και πρόκειται για την
κυβερνητική οντότητα που είναι υπεύθυνη
για την ανάπτυξη και παραγωγή μη συμβα
τικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων των
χημικών όπλων, καθώς και των βλημάτων
μεταφοράς τους.

1.12.2011

▼M23
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22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi
Street Bldg. 9,
PO Box 7155,
Δαμασκός
Τηλ.: 963112725499;
φαξ: 963112725399

Εταιρία βιτρίνα που χρησιμεύει στην από
κτηση ευαίσθητου υλικού από το CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,
PO Box 6394,
Δαμασκός
Τηλ./φαξ: 63114471080

Εταιρία βιτρίνα που χρησιμεύει στην από
κτηση ευαίσθητου υλικού από το CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Con
struction Factory
(MCF)

P.O. Box 35202,
Industrial Zone,
Al-Qadam Road,
Δαμασκός

Εταιρία βιτρίνα που χρησιμεύει στην από
κτηση ευαίσθητου υλικού από το CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian
Arab Co. for Elec
tronic Industries

Kaboon Street,
P.O.Box 5966,
Δαμασκός
Τηλ.: +963-11-5111352;
Φαξ: +963-11-5110117

Εταιρία βιτρίνα που χρησιμεύει στην από
κτηση ευαίσθητου υλικού από το CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Orga P.O.Box 5966,
nization for Engine Abou Bakr Al Seddeq Str.
ering Industries
Δαμασκός
και PO BOX 2849
Al Moutanabi Street,
Δαμασκός
και PO BOX 21120
Baramkeh,
Δαμασκός τηλ:
963112121816;
963112121834;
963112214650;
963112212743;
963115110117

Εταιρία βιτρίνα που χρησιμεύει στην από
κτηση ευαίσθητου υλικού από το CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil
Company (Sytrol)

Prime Minister Building,
17 Street Nissan,
Δαμασκός, Συρία.

Κρατική επιχείρηση υπεύθυνη για το
σύνολο των εξαγωγών πετρελαίου από τη
Συρία. Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

1.12.2011

28.

General Petroleum
Corporation (GPC)

New Sham - Building of
Syrian Oil Company,

Κρατική πετρελαϊκή επιχείρηση. Χρηματο
δοτεί το καθεστώς.

1.12.2011

PO Box 60694,
Δαμασκός, Συρία
BOX: 60694;
Τηλ.: 963113141635;
φαξ: 963113141634;
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@gpc-sy.com

02012R0036 — EL — 30.05.2018 — 039.003 — 100
▼M14
Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

29.

Al Furat Petroleum
Company

Dummar - New Sham Western Dummer 1st.
Island -Property 2299AFPC Building
P.O. Box 7660
Δαμασκός, Συρία
Τηλ.: 00963-11(6183333);
00963-11- (31913333);
φαξ: 00963-11(6184444);
00963-11- (31914444);
afpc@afpc.net.sy

Κοινοπραξία που ανήκει κατά 50 % στην
GPC. Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Buil
ding, 7th Floor, Maysa
loun Street,
P.O. Box 7572
Δμασκός, Συρία
Τηλ.: +963 11-222-8200;
+963 11-222-7910;
φαξ: +963 11-222-8412

Κρατική τράπεζα Χρηματοδοτεί το καθε
στώς.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Buil
ding, 6th Floor, Maysa
loun Street,
Δαμασκός, Συρία
Τηλ.: +963 11-222-7604;
+963 11-221-8376;
φαξ: +963 11-221-0124

Κρατική τράπεζα Χρηματοδοτεί το καθε
στώς.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Συρία - Δαμασκός – Mer Κρατική τράπεζα Χρηματοδοτεί το καθε
jah – Al-Furat St.
στώς.
P.O. Box: 5467;
φαξ: 224 4909; 245 3471;
Τηλ.: 222 8403;
Ηλ. ταχυδρομείο:
s.bank@scs-net.org, postgm@net.sy

23.1.2012

33.

Agricultural Coope
rative Bank

Agricultural Cooperative
Bank Building, Damascus
Tajhez,
P.O. Box 4325,
Δαμασκός, Συρία
Τηλ.: +963 11-221-3462;
+963 11-222-1393;
φαξ: +963 11-224-1261;
Δικτυακός τόπος:
www.agrobank.org

23.1.2012

Κρατική τράπεζα Χρηματοδοτεί το καθε
στώς.
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34.

Syrian Lebanese
Commercial Bank

Syrian Lebanese Com
mercial Bank Building,
6th Floor, Makdessi Stre
et, Hamra,
P.O. Box 118701,
Βηρυτός, Λίβανος,
Τηλ.: +961 1-741666;
φαξ: +961 1-738228;
+961 1-753215;
+961 1-736629;
Δικτυακός τόπος:
www.slcb.com.lb

Θυγατρική της καταχωρισμένης Commer
cial Bank of Syria. Χρηματοδοτεί το καθε
στώς.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petro
leum Company

Dar Al Saadi Building 1st,
5th, and 6th Floor Zillat
Street Mazza Area
P.O. Box 9120
Δαμσκός, Συρία
Τηλ.: +963 11-662-1175;
+963 11-662-1400;
φαξ: +963 11-662-1848

Κοινοπραξία της General Petroleum Corpo
ration. Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum
Company άλλως
Ebco

Κεντρικά Γραφεία Maz
zeh Villat Ghabia Dar Es
Saada 16,
P.O. Box 9120,
Δαμασκός Συρία,
τηλ: +963 116691100

Συνεργάζεται με την GPC. Ενισχύει οικο
νομικά το καθεστώς.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum
Company

Κτίριο αριθ. 653 – 1ος
όροφος, Daraa Highway,
P.O. Box 81,
Δαμασκός, Συρία

Κοινοπραξία της General Petroleum Corpo
ration. Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

38.

Central Bank of
Syria

Συρία, Δαμασκός, Sabah
Bahrat Square,
ταχυδρομική διεύθυνση:
Altjreda al Maghrebeh
square,
Δαμσκός, Αραβική Δημο
κρατία της Συρίας,
P.O. Box: 2254

Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum
company

Διεύθυνση: Dummar Pro
vince, Expansion Square,
Island 19-Building 32
P.O. BOX: 2849 ή 3378,
Τηλ. 00963113137935 ή
3137913
φαξ: 00963113137935 ή
3137979
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
spccom2@scs-net.org ή
spccom1@scs-net.org
Ιστοσελίδες:
www.spc.com.sy
www.spc-sy.com

Κρατική πετρελαϊκή επιχείρηση. Παρέχει
οικονομική στήριξη στο συριακό καθε
στώς.

23.3.2012

▼M40
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40.

Mahrukat Company
(Η συριακή εταιρία
που είναι υπεύθυνη
για την αποθήκευση
και διανομή προϊ
όντων πετρελαίου)

Κεντρικά γραφεία: Δαμα
σκός - Al Adawi st.,
Petroleum building,
φαξ: 00963-11/4445796;
Τηλ. 00963-11/44451348
– 4451349;
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
mahrukat@net.sy;
Δικτυακός τόπος: http://
www.mahrukat.gov.sy/
indexeng.php

Κρατική πετρελαϊκή επιχείρηση. Παρέχει
οικονομική στήριξη στο συριακό καθε
στώς.

23.3.2012

41.

General Organisa
tion of Tobacco
(Γενικός Οργανι
σμός Καπνού)

Salhieh Street 616,
Δαμασκός, Συρία

Παρέχει οικονομική στήριξη στο συριακό
καθεστώς. Ο Γενικός Οργανισμός Καπνού
ανήκει εξ ολοκλήρου στο συριακό κράτος.
Τα κέρδη του οργανισμού, περιλαμβανομέ
νων αυτών από την πώληση αδειών για τη
διάθεση στην αγορά ξένων μαρκών καπνού
και από τους φόρους που επιβάλλονται στις
εισαγωγές ξένων μαρκών καπνού μεταφέ
ρονται στο συριακό κράτος.

15.5.2012

42.

Υπουργείο άμυνας

Διεύθυνση: Umayyad
Square,
Δαμασκός
Τηλέφωνο:
+963-11-7770700

Συριακή κυβερνητική υπηρεσία που εμπλέ
κεται άμεσα στην καταστολή.

26.6.2012

43.

Υπουργείο Εσωτε
ρικών

Διεύθυνση: Merjeh Squa
re,
Δαμασκός
Τηλέφωνο:
+963-11-2219400;
+963-11-2219401;
+963-11-2220220;
+963-11-2210404

Συριακή κυβερνητική υπηρεσία που εμπλέ
κεται άμεσα στην καταστολή.

26.6.2012

44.

Γραφείο εθνικής
ασφάλειας της
Συρίας

Μέρος της συριακής κυβέρνησης και στέ
λεχος του κόμματος Μπαθ της Συρίας.
Μετέχει άμεσα στην καταστολή. Διέταξε
τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας να
κάνουν χρήση άκρατης βίας κατά των δια
δηλωτών.

26.6.2012

Κρατικός οργανισμός, υπαγόμενος στο
Υπουργείο πληροφοριών της Συρίας· στη
ρίζει και προάγει την πολιτική των πληρο
φόρησης. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των
κρατικών τηλεοπτικών καναλιών, δύο επί
γειων και ενός δορυφορικού, καθώς και
των κυβερνητικών ραδιοφωνικών σταθμών.
Ο GORT έχει υποκινήσει βία κατά του
άμαχου πληθυσμού στη Συρία, δρώντας
ως όργανο του καθεστώτος Άσαντ και
φορέας παραπληροφόρησης.

26.6.2012

___

▼M14
46.

General Organisa
tion of Radio and
TV (άλλως Syrian
Directorate General
of Radio & Televi
sion Est, άλλως
General Radio and
Television Corpora
tion, άλλως Radio
and Television Cor
poration, άλλως
GORT)

Διεύθυνση: Al Oumaween
Square,
Τ.Θ. 250,
Δαμασκός, Συρία,
Τηλέφωνο (963 11) 223
4930
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«SCOTRACO»)
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Λόγοι

Ημερομηνία
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Κρατική εταιρεία πετρελαιοειδών. Χρημα
τοδοτεί το καθεστώς.

26.6.2012

Η Drex Technologies ανήκει πλήρως στον
Rami Makhlouf, για τον οποίο ισχύουν
κυρώσεις της ΕΕ λόγω παροχής οικονομι
Αριθμός μητρώου:
κής στήριξης στο συριακό καθεστώς. Ο
394678;
Rami Makhlouf χρησιμοποιεί την Drex
Διευθυντής: Rami Makh Technologies προς διευκόλυνση και διαχεί
ριση των διεθνών χρηματοοικονομικών
louf επίσημος
εταιρiών του χαρτοφυλακίου, περιλαμβανο
πράκτορας: Mossack Fon μένου πλειοψηφικού μεριδίου μετοχικού
seca & Co (BVI) Ltd
κεφαλαίου στη SyriaTel, την οποία η ΕΕ
έχει καταχωρήσει ήδη διότι παρέχει οικο
νομική στήριξη στο συριακό καθεστώς.

24.7.2012

Κρατική τράπεζα Παρέχει οικονομική στή
ριξη στο συριακό καθεστώς.

24.7.2012

Κρατική εταιρεία ελεγχόμενη από το καθε
στώς. Παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στο
καθεστώς.

24.7.2012

Ο πραγματικός δικαιούχος της Drex Tech
nologies Holding S.A. είναι ο Rami Makh
louf, κατά του οποίου η ΕΕ επιβάλλει
κυρώσεις λόγω χρηματοδότησης του
συριακού καθεστώτος.

17.8.2012

Ενεργεί ως μεσάζων του ήδη καταχωρισμέ
νου Scientific Studies and Research Centre
(SSRC). Εμπλέκεται στο εμπόριο αγαθών
διπλής χρήσεως που είναι απαγορευμένα
για τη συριακή κυβέρνηση λόγω κυρώσεων
της ΕΕ.

16.10.2012

Ενεργεί ως μεσάζων του ήδη καταχωρισμέ
νου Scientific Studies and Research Centre
(SSRC). Εμπλέκεται στο εμπόριο αγαθών
διπλής χρήσεως που είναι απαγορευμένα
για τη συριακή κυβέρνηση λόγω κυρώσεων
της ΕΕ.

16.10.2012

Banias Industrial Area,
Latakia Entrance Way,
Τ.Θ. 13,
Banias, Συρία
Ιστοσελίδα:
www.scot-syria.com·
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
scot50@scn-net.org

48.

Drex Technologies
S.A.

Ημερομηνία εγγραφής στο
μητρώο: 4 Ιουλίου 2000

49.

Cotton Marketing
Organisation

Διεύθυνση: Bab Al-Faraj
P.O. Box 729,
Χαλέπι,
Τηλ.: +96321 2239495/6/
7/8;
Cmo-aleppo@mail.sy,
www.cmo.gov.sy

50.

Syrian Arab Airli
nes (άλλως SAA,
άλλως Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,
P.O. Box 417,
Δαμασκός, Συρία
Τηλ.: +963112240774

51.

Drex Technologies
Holding S.A.

Καταχωρημένη στο Λου
ξεμβούργο με αριθμό
μητρώου B77616, με
άλλοτε έδρα στην ακό
λουθη διεύθυνση:
17, rue Beaumont
L-1219 Λουξεμβούργο

52.

Megatrade

Διεύθυνση: Aleppo Street,
P.O. Box 5966,
Δαμασκός, Συρία
φαξ: 963114471081

53.

Expert Partners

Διεύθυνση: Rukn Addin,
Saladin Street, Building 5,
PO Box: 7006,
Δαμασκός, Συρία
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Ημερομηνία
καταχώρισης

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Overseas Petroleum
Trading

Dunant Street, Snoubra
Sector, Βηρυτός, Λίβανος

Παρέχει στήριξη στο συριακό καθεστώς
και επωφελείται από αυτό οργανώνοντας
συγκεκαλυμμένες αποστολές πετρελαίου
προς το συριακό καθεστώς.

23.7.2014

▼M22
54.

ή «Overseas Petro
leum Trading SAL
(Off-Shore)»
ή «Overseas Petro
leum Company»

▼M37
___

▼M21

56.

The Baniyas Refi
nery Company
άλλως Banias,
Banyas.

Banias Refinery Building,
26 Latkia Main Road,
Tartous, P.O. Box 26,
Συρία.

Θυγατρική της Γενικής Επιχείρησης Διύλι
σης και Διανομής Πετρελαϊκών Προϊόντων
(General Corporation for Refining and
Distribution of Petroleum Products,
GCRDPP), Τμήματος του Υπουργείου
Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων. Παρέχει
θέσει οικονομική στήριξη στο συριακό
καθεστώς.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery
Company. Άλλως
Hims, General
Company for Homs
Refinery.

General Company for
Homs Refinery Building,
352 Tripoli Street, Χομς,
P.O. Box 352, Συρία.

Θυγατρική της Γενικής Επιχείρησης Διύλι
σης και Διανομής Πετρελαϊκών Προϊόντων
(General Corporation for Refining and
Distribution of Petroleum Products,
GCRDPP), Τμήματος του Υπουργείου
Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων. Παρέχει
θέσει οικονομική στήριξη στο συριακό
καθεστώς.

23.7.2014

58.

Army Supply
Bureau

P.O. Box 3361, Δαμασκός

Εμπλέκεται στην προμήθεια στρατιωτικού
εξοπλισμού προς στήριξη του καθεστώτος
και, ως εκ τούτου, φέρει ευθύνη για τη
βίαιη καταστολή του άμαχου πληθυσμού
στη Συρία. Τμήμα του Υπουργείου Αμύνης
της Συρίας.

23.7.2014

59.

Industrial Establish
ment of Defence.
Άλλως Industrial
Establishment of
Defense (IED),
Industrial Establish
ment for Defence,
Defence Factories
Establishment, Esta
blissements Indu
striels de la Defense
(EID), Establisse
ment Industrial de la
Defence (ETINDE),
Coefficient Defense
Foundation.

Al Thawraa Street, P.O.
Box 2330 Damascas, ή
Al-Hameh, Damascas
Countryside, P.O. Box
2230.

Εμπλέκεται στην προμήθεια στρατιωτικού
εξοπλισμού για το καθεστώς και, ως εκ
τούτου, φέρει ευθύνη για τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού στη Συρία.
Κλάδος του Υπουργείου Αμύνης της
Συρίας.

23.7.2014
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Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

▼M46
60.

Higher Institute for
Applied Sciences
and Technology
(HIAST)
(
) (άλλως
Institut Supérieur
des Sciences Appli
quées et de Tech
nologie (ISSAT))

P.O. Box 31983, Barzeh

Συνδέεται και αποτελεί θυγατρικό εργαστή
ριο του Συριακού Κέντρου Επιστημονικών
Μελετών και Ερευνών (Syrian Scientific
Studies and Research Centre, SSRC) το
οποίο είναι ήδη καταχωρημένο. Παρέχει
κατάρτιση και στήριξη στο SSRC και, ως
εκ τούτου, φέρει ευθύνη για τη βίαιη κατα
στολή σε βάρος του άμαχου πληθυσμού.

23.7.2014

61.

National Standards
& Calibration
Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470, Δαμασκός

Συνδέεται και αποτελεί θυγατρικό εργαστή
ριο του Συριακού Κέντρου Επιστημονικών
Μελετών και Ερευνών (Syrian Scientific
Studies and Research Centre, SSRC) το
οποίο είναι ήδη καταχωρισμένο. Παρέχει
κατάρτιση και στήριξη στο SSRC και, ως
εκ τούτου, φέρει ευθύνη για τη βίαιη κατα
στολή του άμαχου πληθυσμού.

23.7.2014

62.

El Jazireh άλλως Al
Jazerra

Shaheen Building, 2nd
floor, Sami el Solh,
Βηρυτός, τομέας υδρογο
νανθράκων

Ανήκει ή ελέγχεται από τον Ayman Jaber,
και ως εκ τούτου, συνδέεται με καταχωρι
σμένο πρόσωπο.

23.7.2014

63.

Pangates Internatio
nal Corp Ltd

PO Box 8177

Η Pangates δραστηριοποιείται ως ενδιάμε
σος στην τροφοδοσία του καθεστώτος της
Συρίας με πετρέλαιο. Ως εκ τούτου, παρέ
χει στήριξη στο καθεστώς της Συρίας και
επωφελείται από αυτό. Συνδέεται με την
καταχωρισμένη κρατική πετρελαϊκή εταιρία
Sytrol.

21.10.2014

5797 Damascus
Συρία

Μητρική εταιρία της Pangates· έχει τον
επιχειρησιακό έλεγχο επ' αυτής. Με την
ιδιότητα αυτή παρέχει στήριξη στο καθε
στώς της Συρίας και επωφελείται από
αυτό. Επίσης, συνδέεται με τη συριακή
πετρελαϊκή εταιρία Sytrol.

21.10.2014

Διεύθυνση: ΤΘ 11037,
Δαμασκός, Συρία

Θυγατρική του συριακού Υπουργείου Άμυ
νας, κατονομασμένου από το Συμβούλιο.

7.3.2015

▼M21

▼M23

(άλλως Pangates)

Sharjah Airport Interna
tional Free Zone
Ηνωμένα Αραβικά Εμι
ράτα

64.

Abdulkarim Group
(άλλως Al Karim
for Trade and Indu
stry/Al Karim Gro
up)

▼M26
65.

Organisation for
Technological
Industries
(άλλως Τechnical
Industries Corpora
tion (TIC))

Η ΟΤΙ εμπλέκεται στην παραγωγή χημικών
όπλων για το συριακό καθεστώς.
Είναι συνεπώς υπεύθυνη για τη βίαιη κατα
στολή του πληθυσμού της Συρίας.
Ως θυγατρική του Υπουργείου Άμυνας,
συνδέεται επίσης με κατονομασμένη οντό
τητα.
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66.

Syrian Company for
Information Tech
nology (SCIT)

Αναγνωριστικά στοιχεία

Διεύθυνση: ΤΘ 11037,
Δαμασκός, Συρία

Λόγοι

Θυγατρική της Organisation for Technolo
gical Industries (OTI) και συνεπώς του
συριακού Υπουργείου Άμυνας, τα οποία
έχουν κατονομαστεί από το Συμβούλιο.
Συνεργάζεται εξάλλου με την Κεντρική
Τράπεζα της Συρίας, η οποία έχει κατονο
μαστεί από το Συμβούλιο.

Ημερομηνία
καταχώρισης

7.3.2015

Η SCIT, όντας θυγατρική της ΟΤΙ και του
Υπουργείου Άμυνας, συνδέεται με αυτές
τις κατονομασμένες οντότητες.
Hamsho Trading
(γνωστή και ως
Hamsho Group,
Hmisho Trading
Group, Hmisho
Economic Group)

Hamsho Building
31 Baghdad Street
Δαμασκός,
Συρία

Θυγατρική της Hamsho International, η
οποία έχει κατονομαστεί από το Συμβού
λιο.
Ως εκ τούτου, η Hamsho Trading συνδέε
ται με κατονομασμένη οντότητα, τη Ham
sho International.
Στηρίζει το συριακό καθεστώς μέσω των
θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένης
της Syria Steel. Μέσω των θυγατρικών
της είναι συνδεδεμένη με ομάδες όπως οι
φιλοκαθεστωτικές πολιτοφυλακές Shabiha.

7.3.2015

70.

DK Group
(άλλως DK Group
Sarl, DK MiddleEast & Africa
Regional Office)

Διευθύνσεις: DK MiddleEast & Africa Regional
Office, Peres Lazaristes
Center, No. 3, 5th Floor,
Emir Bachir Street, Beirut
Central District, Bachoura
Sector, Βηρυτός, Λίβανος.
Azarieh Building —
Block 03, 5th Floor
Azarieh Street — Solidere
— Downtown, PO Box
11-503, Βηρυτός, Λίβανος

Η DK Group προμηθεύει νέα χαρτονομί
σματα στην Κεντρική Τράπεζα της Συρίας.
Η DK Group παρέχει συνεπώς στήριξη στο
καθεστώς. Λόγω αυτής της σχέσης προμή
θειας, συνδέεται επίσης με κατονομασμένη
οντότητα, την Κεντρική Τράπεζα της
Συρίας.

7.3.2015

71.

Abdulkarim Group
(γνωστό και ως Al
Karim for Trade and
Industry / Al Karim
Group)

5797 Δαμασκός
Συρία

Ο Abdulkarim Group είναι ένας διεθνώς
αναγνωρισμένος συριακός όμιλος ετερογε
νών δραστηριοτήτων που συνδέεται με τον
Wael Abdulkarim, ο οποίος κατονομάζεται
ως σημαντικός επιχειρηματίας που δραστη
ριοποιείται στη Συρία.

11.7.2017

67.

▼M32

___

▼M26

▼M41
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)
Οντότητες
Ονομασία

1.

Commercial Bank
of Syria

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moa Κρατική τράπεζα που
wiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box παρέχει χρηματοδοτική
933, Yousef Azmeh Square, Δαμασκός, στήριξη στο καθεστώς.
Συρία
— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Haj
jarin St., Χαλέπι, Συρία. ►C8 SWIFT/
BIC: CMSYSYDA· ◄ Όλα τα υποκατα
στήματα παγκοσμίως [NPWMD]
Δικτυακός
τόπος:
En-index.php

http://cbs-bank.sy/

Τηλ: +963 11 2218890
Φαξ: +963 11 2216975
γενική διαχείριση: dir.cbs@mail.sy

Ημερομηνία
καταχώρισης

13.10.2011
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Διαδικτυακός κατάλογος αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και διεύθυνση
για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
A. Αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος:
ΒΕΛΓΙΟ
http://www.diplomatie.be/eusanctions
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
ΔΑΝΙΑ
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/
aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ΕΣΘΟΝΙΑ
http://www.vm.ee/est/kat_622/
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
ΕΛΛΑΔΑ
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/
international-sanctions.html
ΙΣΠΑΝΙΑ
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/
Sanciones_%20Internacionales.aspx
ΓΑΛΛΙΑ
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M15
ΚΡΟΑΤΙΑ
http://www.mvep.hr/sankcije

▼M13
ΙΤΑΛΙΑ
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
ΚΥΠΡΟΣ
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
ΛΕΤΟΝΙΑ
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
http://www.urm.lt/sanctions
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
http://www.mae.lu/sanctions
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/
nemzetkozi_szankciok
ΜΑΛΤΑ
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
ΑΥΣΤΡΙΑ
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
ΠΟΛΩΝΙΑ
http://www.msz.gov.pl
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
http://www.min-nestrangeiros.pt
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
http://www.mae.ro/node/1548
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_
politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ΣΟΥΗΔΙΑ
http://www.ud.se/sanktioner
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
www.fco.gov.uk/competentauthorities
B. Διεύθυνση για κοινοποιήσεις ή άλλου είδους επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή:
European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 02/309
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ «ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ»
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6

Μέρος A

ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή

2709 00

Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυ
κτά.

Μέρος B

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από
τα ακατέργαστα λάδια· παρασκευάσματα που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά
βάρος 70 % ή περισσότερο έλαια από πετρέλαιο ή ασφαλ
τούχα ορυκτά και στα οποία τα έλαια αυτά αποτελούν το
βασικό συστατικό· χρησιμοποιημένα λάδια (δεδομένου ότι η
αγορά, στη Συρία, του καυσίμου αεριωθουμένων τύπου
κηροζίνης του κωδικού ΣΟ 2710 19 21 δεν απαγορεύεται,
εφόσον το προϊόν αυτό προορίζεται και χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για τη συνέχιση της πτητικής λειτουργίας
του αεροσκάφους στο οποίο φορτώνεται).

2712

Βαζελίνη· παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο,
slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη,
άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται
με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα.

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέ
λαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των
ασφαλτούχων ορυκτών.

2714

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές· σχίστες και άμμος, ασφαλτού
χα· ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα.

2715 00 00

Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο, εν γένει
την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπό
λειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4
Γενική σημείωση
Παρά το περιεχόμενό του, το παρόν Παράρτημα δεν εφαρμόζεται
(α) στον εξοπλισμό, την τεχνολογία ή το λογισμικό που καθορίζεται στο Παράρ
τημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου ή στον Κοινό
Στρατιωτικό Κατάλογο, ή
(β) στο λογισμικό που προορίζεται να εγκατασταθεί από τον χρήστη χωρίς άλλη
σημαντική υποστήριξη από τον προμηθευτή και το οποίο διατίθεται εν γένει
ελεύθερα στην αγορά, για χονδρική και λιανική πώληση, χωρίς περιορι
σμούς, μέσω:
i) συνήθων συναλλαγών,
ii) ταχυδρομικών παραγγελιών,
iii) ηλεκτρονικών συναλλαγών, ή
iv) τηλεφωνικών παραγγελιών ή
(γ) στο λογισμικό που είναι «ελευθέρας χρήσεως»
Οι κατηγορίες Α,Β,Γ και Δ αναφέρονται στις κατηγορίες του κανονισμού(ΕΚ)
αριθ. 428/2009.
Ο εξοπλισμός, τεχνολογία και λογισμικό του άρθρου 4 είναι:
Α. Κατάλογος εξοπλισμού
— εξοπλισμός εις βάθος ελέγχου πακέτων
— εξοπλισμός παγίδευσης δικτυακών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των
εξοπλισμών διαχείρισης της παγίδευσης (IMS) και των εξοπλισμών δια
τήρησης και διασύνδεσης δεδομένων για την άντληση πληροφοριών
— εξοπλισμός παρακολούθησης ραδιοσυχνοτήτων
— εξοπλισμός δικτυακών και δορυφορικών παρεμβολών
— συστήματα μόλυνσης εξ αποστάσεως
— εξοπλισμός αναγνώρισης/επεξεργασίας ομιλητού
— εξοπλισμοί παγίδευσης και παρακολούθησης IMSI (1)/ MSISDN (2)/
IMEI (3) /και TMSI (4)
(1) To αρκτικόλεξο IMSI σημαίνει International Mobile Subscriber Identity (διεθνής ταυτό
τητα κινητού συνδρομητή). Πρόκειται για έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης κάθε
συσκευής κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στην κάρτα SIM και
επιτρέπει την αναγνώριση της εν λόγω SIM μέσω των δικτύων GSM και UMTS.
(2) Το αρκτικόλεξο MSISDN σημαίνει Mobile Subscriber Integrated Services Digital Net
work Number (αριθμός κινητού συνδρομητή ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρε
σιών). Πρόκειται για έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης μιας συνδρομής σε ένα δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας GSM ή UMTS. Με απλά λόγια, είναι ο τηλεφωνικός αριθμός που
είναι ενσωματωμένος στην κάρτα SIM ενός κινητού τηλεφώνου και, συνεπώς, λειτουργεί
ως αναγνωριστικό του κινητού συνδρομητή, όπως και το IMSI, αλλά για τη δρομολό
γηση κλήσεων.
(3) Το αρκτικόλεξο IMEI σημαίνει International Mobile Equipment Identity (διεθνής ταυ
τότητα κινητού εξοπλισμού). Πρόκειται για έναν αριθμό, συνήθως μοναδικό, που χρη
σιμοποιείται για την αναγνώριση κινητών τηλεφώνων GSM, WCDMA και IDEN καθώς
και ορισμένων δορυφορικών τηλεφώνων. Συνήθως είναι τυπωμένος στο διαμέρισμα του
τηλεφώνου όπου τοποθετείται η μπαταρία. Η παγίδευση μπορεί να γίνεται με τον αριθμό
IMEI καθώς και με τους αριθμούς IMSI και MSISDN.
(4) Το αρκτικόλεξο TMSI σημαίνει Temporary Mobile Subscriber Identity (προσωρινή
ταυτότητα κινητού συνδρομητή). Πρόκειται για την ταυτότητα που αποστέλλεται συνη
θέστερα μεταξύ του κινητού και του δικτύου.
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— τακτικοί εξοπλισμοί παγίδευσης και παρακολούθησης SMS (1)/GSM (2)/
GPS (3)/GPRS (4)/UMTS (5)/ CDMA (6)/PSTN (7)
— εξοπλισμοί παγίδευσης και παρακολούθησης πληροφοριών DHCP (8)/
SMTP (9)/GTP (10)
— εξοπλισμοί αναγνώρισης και κατατομοποίησης σχηματομορφών
— εξοπλισμοί εξ αποστάσεως επαλήθευσης ταυτότητας
— εξοπλισμοί μηχανών σημασιολογικής επεξεργασίας
— εξοπλισμοί παραβίασης κωδικών WEP και WPA
— εξοπλισμοί παγίδευσης για το VoIP proprietary and standard protocol
Β. Δεν χρησιμοποιείται
Γ. Δεν χρησιμοποιείται
Δ. «Λογισμικό» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» του εξοπλισμού του ανωτέρω σημείου Α.
Ε. «Τεχνολογία» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» του εξοπλισμού του ανωτέρω σημείου Α.
Ο εξοπλισμός, η τεχνολογία και το λογισμικό που ανήκουν στις ανωτέρω κατη
γορίες, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Παραρτήματος μόνο στο
βαθμό που εντάσσονται στη γενική περιγραφή των «συστημάτων παγίδευσης και
παρακολούθησης διαδικτυακών, τηλεφωνικών και δορυφορικών επικοινωνιών»
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως παρακολούθηση νοείται η
απόκτηση, εξαγωγή, αποκωδικοποίηση, καταγραφή, ανάλυση και αρχειοθέτηση
του περιεχόμενου κλήσεων ή δεδομένων δικτύου.

(1) To αρκτικόλεξο SMS σημαίνει Short Message System (σύστημα βραχέων μηνυμάτων).
(2) Το αρκτικόλεξο GSM σημαίνει Global System for Mobile Communications (παγκό
σμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών).
(3) To αρκτικόλεξο GPS σημαίνει Global Positioning System (παγκόσμιο σύστημα εντοπι
σμού).
(4) Το αρκτικόλεξο GPRS σημαίνει General Package Radio Service (γενική πακετική
ραδιοϋπηρεσία).
(5) Το αρκτικόλεξο UMTS σημαίνει Universal Mobile Telecommunication System (παγ
κόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών).
(6) Το αρκτικόλεξο CDMA σημαίνει Code Division Multiple Access (πολλαπλή πρόσβαση
διαίρεσης κώδικα).
(7) Το αρκτικόλεξο PSTN σημαίνει Public Switch Telephone Networks (δημόσια τηλεφω
νικά δίκτυα μεταγωγής).
(8) Το αρκτικόλεξο DHCP σημαίνει Dynamic Host Configuration Protocol (πρωτόκολλο
δυναμικής διάρθρωσης ξενιστή).
(9) Το αρκτικόλεξο SMTP σημαίνει Simple Mail Transfer Protocol (πρωτόκολλο μεταφο
ράς απλού ταχυδρομείου).
(10) Το αρκτικόλεξο GTP σημαίνει GPRS Tunneling Protocol (πρωτόκολλο συράγγωσης
GPRS)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα
ΚΑΥΣΙΜΟ

ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ,
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7α(1)

Αριθ.

(1)

Περιγραφή

ΟΠΩΣ

ΑΥΤΑ

Κωδικός ΣΟ

Καύσιμο αεριωθουμένων (εκτός της κηροζίνης):
Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης (ελαφρά έλαια)

2710 12 70

Άλλα εκτός της κηροζίνης (μεσαία έλαια)

2710 19 29

(2)

Καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης (μεσαία έλαια)

2710 19 21

(3)

Καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης με βιοντίζελ (1)

2710 20 90

(4)

Αντιοξειδωτικά
Αντιοξειδωτικά που χρησιμοποιούνται στα πρόσθετα για λιπαντικά έλαια:

(5)

(6)

(7)

(8)

— αντιοξειδωτικά που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια:

3811 21 00

— άλλα αντιοξειδωτικά:

3811 29 00

Αντιοξειδωτικά για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους
σκοπούς με τα ορυκτέλαια:

3811 90 00

Αντιστατικά πρόσθετα
Αντιστατικά πρόσθετα για λιπαντικά έλαια:
— που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια:

3811 21 00

— άλλα:

3811 29 00

Αντιστατικά πρόσθετα για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους
ίδιους σκοπούς με τα ορυκτέλαια:

3811 90 00

Αντιδιαβρωτικά
Αντιδιαβρωτικά για λιπαντικά έλαια:
— που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια:

3811 21 00

— άλλα:

3811 29 00

Αντιδιαβρωτικά για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους
σκοπούς με τα ορυκτέλαια:

3811 90 00

Αποπαγωτικά συστήματος καυσίμου (πρόσθετα αποπαγοποίησης)
Αποπαγωτικά συστήματος καυσίμου για λιπαντικά έλαια:
— που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια:

3811 21 00

— άλλα:

3811 29 00

Αποπαγωτικά συστήματος καυσίμου για άλλα υγρά που χρησιμοποι
ούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτέλαια:

3811 90 00

Αδρανoπoιητές μετάλλων
Αδρανoπoιητές μετάλλων για λιπαντικά έλαια:
— που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια:

3811 21 00

— άλλα:

3811 29 00

Αδρανoπoιητές μετάλλων για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους
ίδιους σκοπούς με τα ορυκτέλαια:

3811 90 00
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Αριθ.

(9)

(10)

Περιγραφή

Κωδικός ΣΟ

Βιοκτόνα πρόσθετα
Βιοκτόνα πρόσθετα για λιπαντικά έλαια:
— που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια:

3811 21 00

— άλλα:

3811 29 00

Βιοκτόνα πρόσθετα για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους
σκοπούς με τα ορυκτέλαια:

3811 90 00

Βελτιωτικά πρόσθετα θερμικής σταθερότητας
Βελτιωτικά πρόσθετα θερμικής σταθερότητας για λιπαντικά έλαια:
— που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια:

3811 21 00

— άλλα:

3811 29 00

Βελτιωτικά πρόσθετα θερμικής σταθερότητας για άλλα υγρά που χρησι
μοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτέλαια:

3811 90 00

(1) Υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να περιέχει 70 % ή περισσότερο κατά βάρος πετρελαϊκά έλαια ή έλαια
ασφαλτούχων ορυκτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vβ
ΚΑΥΣΙΜΟ

ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ,
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7α(3)

Αριθ.

(1)

Περιγραφή

ΟΠΩΣ

ΑΥΤΑ

Κωδικός ΣΟ

Καύσιμο αεριωθουμένων (εκτός της κηροζίνης):
Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης (ελαφρά έλαια)

2710 12 70

Άλλα εκτός της κηροζίνης (μεσαία έλαια)

2710 19 29

(2)

Καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης (μεσαία έλαια)

2710 19 21

(3)

Καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης με βιοντίζελ (1)

2710 20 90

(4)

Αντιοξειδωτικά
Αντιοξειδωτικά που χρησιμοποιούνται στα πρόσθετα για λιπαντικά έλαια:

(5)

(6)

(7)

(8)

— αντιοξειδωτικά που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια:

3811 21 00

— άλλα αντιοξειδωτικά:

3811 29 00

Αντιοξειδωτικά για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους
σκοπούς με τα ορυκτέλαια:

3811 90 00

Αντιστατικά πρόσθετα
Αντιστατικά πρόσθετα για λιπαντικά έλαια:
— που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια:

3811 21 00

— άλλα:

3811 29 00

Αντιστατικά πρόσθετα για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους
ίδιους σκοπούς με τα ορυκτέλαια:

3811 90 00

Αδρανoπoιητές μετάλλων
Αδρανoπoιητές μετάλλων για λιπαντικά έλαια:
— που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια:

3811 21 00

— άλλα:

3811 29 00

Αδρανoπoιητές μετάλλων για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους
ίδιους σκοπούς με τα ορυκτέλαια:

3811 90 00

Βιοκτόνα πρόσθετα
Βιοκτόνα πρόσθετα για λιπαντικά έλαια:
— που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια:

3811 21 00

— άλλα:

3811 29 00

Βιοκτόνα πρόσθετα για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους
σκοπούς με τα ορυκτέλαια:

3811 90 00

Βελτιωτικά πρόσθετα θερμικής σταθερότητας
Βελτιωτικά πρόσθετα θερμικής σταθερότητας για λιπαντικά έλαια:
— που περιέχουν πετρελαϊκά έλαια:

3811 21 00

— άλλα:

3811 29 00

Βελτιωτικά πρόσθετα θερμικής σταθερότητας για άλλα υγρά που χρησι
μοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτέλαια:

3811 90 00

(1) Υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να περιέχει 70 % ή περισσότερο κατά βάρος πετρελαϊκά έλαια ή έλαια
ασφαλτούχων ορυκτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8
Γενικές σημειώσεις
1. Ο στόχος των απαγορεύσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα
δεν πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή οιωνδήποτε μη απαγορευμένων
αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή
περισσότερα απαγορευμένα συστατικά στοιχεία, όταν το απαγορευμένο
συστατικό στοιχείο ή στοιχεία αποτελούν το κύριο στοιχείο των αγαθών
και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκο
πούς.
ΣΗΜ.: Για να κριθεί κατά πόσον ένα ή περισσότερα απαγορευμένα συστα
τικά στοιχεία μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι ανα
γκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και
της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συν
θήκες που δύνανται να καταστήσουν το απαγορευμένο συστατικό
στοιχείο ή μέρη το κύριο στοιχείο των παρεχόμενων αγαθών.
2. Τα αγαθά που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο
καινούργια όσο και μεταχειρισμένα αγαθά.
3. Οι ορισμοί των όρων εντός «μονών εισαγωγικών» περιέχονται σε τεχνική
παρατήρηση του οικείου σημείου.
4. Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρ
τημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.
Γενική σημείωση περί τεχνολογίας (GTN)
1. Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή
τη «χρήση» απαγορευόμενων αγαθών, παραμένει υπό απαγόρευση ακόμα
και όταν εφαρμόζεται σε μη απαγορευόμενα αγαθά.
2. Απαγορεύσεις δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαι
τείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την
επισκευή των αγαθών που δεν απαγορεύονται ή των οποίων η εξαγωγή έχει
εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
3. Απαγορεύσεις στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληρο
φορίες «ελευθέρας χρήσεως», ούτε στη «βασική επιστημονική έρευνα» ή
στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρε
σιτεχνίας.
Εξερεύνηση και παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
1.A Τεχνικός εξοπλισμός
1. Τεχνικός εξοπλισμός γεωφυσικής έρευνας, οχήματα, σκάφη και αεροσκάφη
ειδικά κατασκευασμένα ή προσαρμοσμένα για τη συλλογή δεδομένων για
την αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τα ειδικής κατα
σκευής συστατικά στοιχεία τους.
2. Αισθητήρες ειδικά κατασκευασμένοι για εργασίες στον βυθό φρέατος σε
φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των αισθη
τήρων MWD (Measurement While Drilling - Μέτρηση κατά τη γεώτρηση)
και του σχετικού ειδικά κατασκευασμένου τεχνικού εξοπλισμού για τη συλ
λογή και την αποθήκευση δεδομένων προερχομένων από τους εν λόγω
αισθητήρες.
3. Γεωτρητικός τεχνικός εξοπλισμός κατασκευασμένος για τη διάτρηση πετρω
μάτων, ιδίως με σκοπό την αναζήτηση ή την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού
αερίου και άλλων υδρογονανθράκων που απαντώνται στη φύση.
4. Κοπτικά άκρα, διατρητικά στελέχη, αντίβαρα, συστήματα οδήγησης και
λοιπός τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος προς χρήση σε/με εξο
πλισμό διάνοιξης φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
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5. Φρεατοπαγίδες γεώτρησης, αποφρακτήρες ασφαλείας και σωληνόδεντρα
παραγωγής (Christmas trees) και τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματά τους
που πληρούν τα πρότυπα API και ISO για χρήση σε φρέατα άντλησης
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Τεχνικές παρατηρήσεις:
α. Ο «αποτροπέας εκρήξεων» είναι συσκευή που χρησιμοποιείται συνήθως
κατά τη γεώτρηση στην επιφάνεια του εδάφους (ή στον βυθό, εφόσον
πρόκειται για υποβρύχια γεώτρηση) με σκοπό την αποφυγή της ανεξέλεγ
κτης διαφυγής πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου από το φρέαρ.
β. Το «σωληνόδεντρο» είναι συσκευή που χρησιμοποιείται συνήθως για τον
έλεγχο της ροής των ρευστών από το φρέαρ όταν αυτό είναι πλήρες και
έχει αρχίσει η παραγωγή πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου.
γ. Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, η φράση «προδιαγραφές API
και ISO» αναφέρεται στις προδιαγραφές των προτύπων 6A, 16A, 17D και
11IW του American Petroleum Institute και/ή στις προδιαγραφές των
προτύπων 10423 και 13533 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για
αποτροπείς εκρήξεων, διατρητικές κεφαλές και σωληνόδεντρα προς χρήση
σε φρέατα πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου.
6. Εξέδρες γεώτρησης και παραγωγής αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
7. Σκάφη και φορτηγίδες με ενσωματωμένο τεχνικό εξοπλισμό γεώτρησης
και/ή επεξεργασίας πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση
ή την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και εύφλεκτων υλικών τα
οποία απαντώνται στη φύση.
8. Διαχωριστές υγρών/αερίων που πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου 12J
του ΑΡΙ, ειδικά κατασκευασμένοι για την επεξεργασία της παραγωγής φρέ
ατος πετρελαίου ή φυσικού αερίου, για τον διαχωρισμό των υγρών υδρογο
νανθράκων από το νερό και του φυσικού αερίου από τα υγρά.
9. Αεροσυμπιεστές με πίεση σχεδιασμού τουλάχιστον 40 bar (PN 40 και/ή
ANSI 300) και δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου τουλάχιστον 300.000
Nm3/h, για την αρχική επεξεργασία και μεταφορά φυσικού αερίου, πλην
των αεροσυμπιεστών για σταθμούς ανεφοδιασμού συμπιεσμένου φυσικού
αερίου (CNG), και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.
10. Υποθαλάσσιος εξοπλισμός ελέγχου της παραγωγής καθώς και τα συστατικά
στοιχεία του που πληρούν τις προδιαγραφές «API και ISO» προς χρήση σε
φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Τεχνική σημείωση:
Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου η φράση «προδιαγραφές προτύπων
API και ISO» παραπέμπει στις προδιαγραφές του προτύπου 17 F του Ameri
can Petroleum Institute και/ή στις προδιαγραφές του προτύπου 13268 του
Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για υποθαλάσσια συστήματα ελέγχου της
παραγωγής.
11. Αντλίες, κατά κανόνα υψηλής απόδοσης και υψηλής πίεσης (άνω των 0,3
m3 ανά λεπτό και/ή των 40 bar), ειδικά κατασκευασμένες για την άντληση
ιλύος γεώτρησης και/ή τσιμέντου σε φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1.B Τεχνικός εξοπλισμός δοκιμών και ελέγχου
1. Τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος για δειγματοληψία, δοκιμή
και ανάλυση των ιδιοτήτων της ιλύος γεώτρησης, των τσιμέντων των φρε
άτων πετρελαίου και άλλων υλικών, προοριζόμενων και/ή κατασκευασμένων
ειδικά προς χρήση σε φρέατα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
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2. Τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος για δειγματοληψία, δοκιμή
και ανάλυση των ιδιοτήτων δειγμάτων πετρωμάτων, υγρών, αέριων και
άλλων υλικών που λαμβάνονται από φρέατα πετρελαίου και/ή φυσικού
αερίου κατά τη γεώτρηση ή μετά από αυτή, ή από τις συνοδευτικές τους
εγκαταστάσεις αρχικής επεξεργασίας.
3. Εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένος για τη συλλογή και την ερμηνεία πληροφο
ριών σχετικά με την υλική και τη μηχανική κατάσταση ενός φρέατος άντ
λησης πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου κομμάτι για τον προσδιορισμό των
επιτόπιων ιδιοτήτων πετρωμάτων και κοιτασμάτων.
1.Γ Υλικά
1. Ιλύς γεώτρησης, πρόσθετα ιλύος γεώτρησης και τα συστατικά τους, που
έχουν ειδικά παρασκευασθεί για τη σταθεροποίηση φρεάτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της γεώτρησης, για την ανάκτηση
των θρυμμάτων των γεωτρήσεων στην επιφάνεια και για τη λίπανση και
την ψύξη του γεωτρητικού τεχνικού εξοπλισμού εντός του φρέατος.
2. Τσιμέντα και άλλα υλικά που πληρούν τα πρότυπα API και ISO για χρήση
σε φρέατα άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Τεχνική σημείωση:
Η φράση «προδιαγραφές προτύπου ΑΡΙ και ISO» αναφέρεται στις προδια
γραφές του προτύπου 10A του American Petroleum Institute ή στις προδια
γραφές του προτύπου 10426 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης για τσι
μέντα φρεάτων πετρελαίου και άλλα υλικά που έχουν παρασκευαστεί ειδικά
προς χρήση στην τσιμέντωση φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
3. Αντιδιαβρωτικά μέσα, μέσα επεξεργασίας γαλακτώματος, αντιαφριστικά
μέσα και άλλες χημικές ουσίες ειδικά παρασκευασμένες προς χρήση σε
γεωτρήσεις και στην αρχική επεξεργασία υδρογονάνθρακα που προέρχεται
από φρέαρ πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου.
1.Δ Λογισμικό
1. «Λογισμικό» προοριζόμενο ειδικά για τη συλλογή και την ερμηνεία δεδο
μένων που αποκτώνται από σεισμικές, ηλεκτρομαγνητικές, μαγνητικές ή
βαρυτικές έρευνες που έχουν σκοπό τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου
ή φυσικού αερίου.
2. «Λογισμικό» προοριζόμενο ειδικά για την αποθήκευση, την ανάλυση και
την ερμηνεία πληροφοριών που αποκτώνται κατά τη διάρκεια γεώτρησης
και άντλησης για την αξιολόγηση των φυσικών χαρακτηριστικών και της
συμπεριφοράς κοιτασμάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
3. «Λογισμικό» προοριζόμενο ειδικά για «χρήση» σε εγκαταστάσεις άντλησης
και επεξεργασίας πετρελαίου ή σε συγκεκριμένες μονάδες που αποτελούν
μέρος αυτών των εγκαταστάσεων.
1.E Τεχνολογία
1. «Τεχνολογία» «απαιτούμενη» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» και «χρή
ση» εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 1.A.01 – 1.A.11.
Διύλιση αργού πετρελαίου και υγροποίηση φυσικού αερίου
2.A Τεχνικός εξοπλισμός
1. Εναλλάκτες θερμότητας ως ακολούθως, και τα ειδικής κατασκευής συστα
τικά στοιχεία τους:
α. Πλακοειδείς πτερυγιοφόροι εναλλάκτες θερμότητας με λόγο επιφάνειας/
όγκου μεγαλύτερο από 500 m2/m3, ειδικά κατασκευασμένοι για την πρό
ψυξη φυσικού αερίου
β. Εναλλάκτες θερμότητας σπειροειδούς σωληνοδέσμης, ειδικά κατασκευα
σμένοι για την υγροποίηση ή την υπόψυξη φυσικού αερίου.

02012R0036 — EL — 30.05.2018 — 039.003 — 119
▼B
2. Κρυογονικές αντλίες για τη μεταφορά μέσων θερμοκρασίας κάτω των –
120 °C με ικανότητα μεταφοράς άνω των 500 m3/h και τα ειδικής κατα
σκευής συστατικά στοιχεία τους.
3. «Ψυχροκιβώτια» και τεχνικός εξοπλισμός «ψυχροκιβωτίων» που δεν εξειδι
κεύεται στην παράγραφο 2.A.1.
Τεχνική σημείωση:
Η φράση τεχνικός εξοπλισμός «ψυχροκιβωτίων» αναφέρεται σε κατασκευή
προοριζόμενη για εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) η
οποία χρησιμοποιείται κατά τη φάση της επεξεργασίας στη διαδικασία υγρο
ποίησης. Το «ψυχροκιβώτιο» περιλαμβάνει εναλλάκτες θερμότητας, σωληνώ
σεις, άλλα όργανα και θερμομόνωση. Η θερμοκρασία εντός του «ψυχρού
κιβωτίου» είναι κάτω των – 120 °C (συνθήκες για τη συμπύκνωση φυσικού
αερίου). Η λειτουργία του «ψυχροκιβωτίου» συνίσταται στη θερμομόνωση του
προαναφερόμενου τεχνικού εξοπλισμού.
4. Τεχνικός εξοπλισμός για τερματικούς σταθμούς μεταφοράς υγροποιημένων
αερίων θερμοκρασίας κάτω των – 120 °C και τα ειδικής κατασκευής συστα
τικά στοιχεία τους.
5. Εύκαμπτη και άκαμπτη γραμμή μεταφοράς διαμέτρου άνω των 50 mm για
τη μεταφορά μέσων θερμοκρασίας κάτω των – 120 °C.
6. Θαλάσσια σκάφη ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά ΥΦΑ.
7. Ηλεκτροστατικοί αφαλατωτήρες ειδικά κατασκευασμένοι για την απομά
κρυνση προσμείξεων, όπως άλατα, στερεά και νερό από αργό πετρέλαιο,
και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.
8. Κάθε μονάδα πυρόλυσης –συμπεριλαμβανομένων των μονάδων υδρογονο
πυρόλυσης– και κάθε μονάδα οπτανθρακοποίησης, ειδικά κατασκευασμένη
για μετατροπή αεριελαίου λαμβανομένου εν κενώ ή υπολείμματος απόστα
ξης εν κενώ, και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.
9. Υδρογονοκατεργαστήρες ειδικά κατασκευασμένοι για την αποθείωση βενζί
νης, κλασμάτων ντίζελ και κηροζίνης και τα ειδικής κατασκευής συστατικά
στοιχεία τους.
10. Καταλυτικοί αναμορφωτήρες ειδικά κατασκευασμένοι για τη μετατροπή
απωθειωμένης βενζίνης σε βενζίνη υψηλού αριθμού οκτανίων, και τα ειδι
κής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.
11. Μονάδες διύλισης για την ισομερείωση κλασμάτων C5-C6 και μονάδες
διύλισης για την αλκυλίωση ελαφρών ολεφινών, για τη βελτίωση του αριθ
μού οκτανίων των υδρογονανθρακικών κλασμάτων.
12. Αντλίες ειδικά κατασκευασμένες για τη μεταφορά αργού πετρελαίου και
καυσίμων, παροχής τουλάχιστον 50 m3/h, και τα ειδικής κατασκευής συστα
τικά στοιχεία τους.
13. Σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 0,2 m, κατασκευασμένοι από
οιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:
α. Ανοξείδωτοι χάλυβες με τουλάχιστον 23 % χρώμιο κατά βάρος·
β. Ανοξείδωτοι χάλυβες και κράματα νικελίου με αριθμό «ισοδύναμου για
αντίσταση σε επιφανειακή διάβρωση (pitting)» άνω του 33.
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Τεχνική σημείωση:
Ο αριθμός «ισοδύναμου για αντίσταση σε επιφανειακή διάβρωση (pit
ting)»(PRE) εκφράζει την αντίσταση ανοξείδωτων χαλύβων και κραμάτων
νικελίου σε επιφανειακή διάβρωση ή σε ρωγμοδιάβρωση. Ο βαθμός αντίστα
σης των ανοξείδωτων χαλύβων και των κραμάτων νικελίου στην ευλογίαση
εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη σύνθεσή τους, κυρίως: χρώμιο, μολυβδένιο
και άζωτο. Ο αριθμός PRE υπολογίζεται βάσει του τύπου:
PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N
14. «Φερόμενοι αποξέστες (pigs)» και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοι
χεία τους
Τεχνική σημείωση:
Ο φερόμενος αποξέστης είναι συσκευή που χρησιμοποιείται συνήθως για τον
καθaρισμό ή την επιθεώρηση (κατάσταση της διάβρωσης ή εμφάνιση ρωγμών)
σωληναγωγού εκ των ένδον, προωθείται δε με την πίεση του προϊόντος εντός
του σωληναγωγού.
15. Εκτοξευτήρες φερόμενων αποξεστών και συλλεκτήρες αυτών για την εισα
γωγή ή την αφαίρεση των φερόμενων αποξεστών.
16. Δεξαμενές για την αποθήκευση αργού πετρελαίου και καυσίμων με όγκο
άνω των 1 000 m3 (1 000 000 λίτρων) όπως αναφέρονται στη συνέχεια, και
τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους:
α. δεξαμενές σταθερής οροφής
β. δεξαμενές επιπλέουσας οροφής.
17. Υποθαλάσσιοι εύκαμπτοι αγωγοί ειδικά κατασκευασμένοι για τη μεταφορά
υδρογονανθράκων και για την έγχυση υγρών, νερού ή αερίων, με διάμετρο
άνω των 50 mm.
18. Εύκαμπτοι αγωγοί υψηλής πίεσης για υποθαλάσσια και επιφανειακή χρήση.
19. Τεχνικός εξοπλισμός ισομερείωσης ειδικά κατασκευασμένος για την παρα
γωγή βενζίνης υψηλού αριθμού οκτανίων από ελαφρούς υδρογονάνθρακες,
και τα ειδικής κατασκευής συστατικά στοιχεία τους.
2.B Τεχνικός εξοπλισμός δοκιμών και ελέγχου
1. Τεχνικός εξοπλισμός ειδικά κατασκευασμένος για τη δοκιμή και την ανά
λυση της ποιότητας (των ιδιοτήτων) αργού πετρελαίου και καυσίμων.
2. Συστήματα ελέγχου διεπαφής ειδικά κατασκευασμένα για τον έλεγχο και τη
βελτιστοποίηση της διαδικασίας αφαλάτωσης.
2.Γ Υλικά
1. Διαιθυλενογλυκόλη (CAS 111-46-6), Τριαιθυλενογλυκόλη (CAS 112-27-6)
2. Ν-Μεθυλοπυρρολιδόνη (CAS 872-50-4), Σουλφολάνη (αριθ. CAS: 126-33-0)
3. Ζεόλιθοι, φυσικής ή συνθετικής προέλευσης, ειδικά παρασκευασμένοι για
καταλυτική πυρόλυση με ρευστό καταλύτη ή για τον καθαρισμό και/ή την
αφυδάτωση αερίων, περιλαμβανομένων των φυσικών αερίων.
4. Καταλύτες για την πυρόλυση και τη μετατροπή υδρογονανθράκων είναι:
α. Απλό μέταλλο (της ομάδας του λευκοχρύσου) επί τύπου οξειδίου του
αργιλίου (αργιλίας) ή επί ζεολίθου, ειδικά παρασκευασμένο για τη δια
δικασία καταλυτικής μετατροπής·
β. Μείγματα μεταλλικών ειδών (λευκοχρύσου σε συνδυασμό με άλλα
ευγενή μέταλλα) σε βάση τύπου οξειδίου του αργιλίου ή σε ζεόλιθο,
ειδικά παρασκευασμένα για τη διαδικασία καταλυτικής μετατροπής·
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γ. Καταλύτες κοβαλτίου και νικελίου με προσμείξεις μολυβδαινίου σε βάση
τύπου οξειδίου του αργιλίου (αργιλίας) ή σε ζεόλιθο, ειδικά παρασκευα
σμένοι για τη διαδικασία καταλυτικής αποθείωσης·
δ. Καταλύτες παλλαδίου, νικελίου, χρωμίου και βολφραμίου σε βάση τύπου
οξειδίου του αργιλίου ή σε ζεόλιθο, ειδικά παρασκευασμένοι για τη
διαδικασία καταλυτικής υδρογονοπυρόλυσης·
5. Πρόσθετα βενζίνης ειδικά παρασκευασμένα για την αύξηση του αριθμού
οκτανίων της βενζίνης.
Σημ.:
Η καταχώριση αυτή περιλαμβάνει τον αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρα (ETBE) (CAS
637-92-3) και τον μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρα (MTBE) (CAS 1634-04-4).
2.Δ Λογισμικό
1. «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο προς «χρήση» σε μονάδες ΥΦΑ ή σε
συγκεκριμένες επιμέρους μονάδες αυτών.
2. «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη
«χρήση» διυλιστηρίων πετρελαίου (συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους
μονάδων τους).
2.E Τεχνολογία
1. «Τεχνολογία» για την προεργασία και τον καθαρισμό του ακατέργαστου
φυσικού αερίου (αφυδάτωση, γλύκανση, αφαίρεση προσμείξεων).
2. «Τεχνολογία» για την υγροποίηση φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης
της «τεχνολογίας» που απαιτείται για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή
τη «χρήση» μονάδας ΥΦΑ.
3. «Τεχνολογία» για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.
4. «Τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη
«χρήση» θαλάσσιων σκαφών ειδικά κατασκευασμένων για τη μεταφορά
υγροποιημένου φυσικού αερίου.
5. «Τεχνολογία» για την αποθήκευση αργού πετρελαίου και καυσίμων.
6. «Τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη
«χρήση» διυλιστηρίου, όπως:
6.1. «Τεχνολογία» για τη μετατροπή ελαφράς ολεφίνης σε βενζίνη.
6.2. Τεχνολογία καταλυτικής μετατροπής και ισομερισμού.
6.3. Τεχνολογία καταλυτικής και θερμικής διάσπασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Εξοπλισμός και τεχνολογία που αναφέρονται στο άρθρο 12
8406 81

Ατμοστρόβιλοι ισχύος άνω των 40 MW

8411 82

Αεριοστρόβιλοι ισχύος άνω των 5 000 kW

ex 8501

Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες ισχύος άνω
των 3 MW ή των 5 000 kVA.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Κατάλογος αγαθών χρυσού, πολύτιμων μετάλλων και διαμαντιών που
αναφέρονται στο άρθρο 11α
Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή

7102

Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε
κόσμημα.

7106

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και
επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικα
τεργασμένες, ή σε σκόνη.

7108

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος
χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε
σκόνη.

7109

Κοινά μέταλλα ή άργυρος, επιχρυσωμένα, που δεν έχουν υπο
στεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας.

7110

Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε
σκόνη.

7111

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα,
σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες.

7112

Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα· άλλα απορρίμ
ματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώ
σεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για
την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΓΑΘΩΝ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2β

▼M16
Ο κατάλογος που παρατίθεται στο παρόν παράρτημα δεν περιλαμβάνει προϊόντα
που ορίζονται ως καταναλωτικά προϊόντα, συσκευασμένα για το λιανικό εμπόριο
για προσωπική χρήση ή συσκευασμένα για προσωπική χρήση, με εξαίρεση την
ισοπροπανόλη.

▼M5
Εισαγωγικές σημειώσεις
1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι αριθμοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται κατω
τέρω στη στήλη με τον τίτλο «Περιγραφή» παραπέμπουν στις περιγραφές
ειδών διπλής χρήσης που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 428/2009.

2. Ο αριθμός αναφοράς στη στήλη «Σχετικό είδος από το παράρτημα I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009» σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του είδους
που περιγράφεται στη στήλη «Περιγραφή» δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους
που καθορίζονται στην περιγραφή του κωδικού διπλής χρήσης στον οποίο
γίνεται αναφορά.

3. Οι ορισμοί των όρων εντός «μονών εισαγωγικών» περιέχονται σε τεχνική
παρατήρηση του οικείου σημείου.

4. Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρ
τημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

Γενικές σημειώσεις
1. Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέ
πει να ματαιώνεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη ελεγχόμενων αγαθών
(συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσό
τερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό
μέρος ή μέρη αποτελούν κύριο στοιχείο των αγαθών και είναι δυνατόν να
αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Σημείωση: Για να κριθεί κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει
να θεωρηθούν ως κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν
οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που
υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να
καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο
στοιχείο των προϊόντων που διατίθενται.

2. Τα είδη που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο και
νούργια όσο και μεταχειρισμένα αγαθά.

Γενική Σημείωση περί τεχνολογίας (GTN)
(Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα B του παρόντος παραρτήματος)
1. Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία
«απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» αγαθών,
των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή υπόκειται σε
έλεγχο στο τμήμα IX Α του παρόντος παραρτήματος, υπόκειται σε έλεγχο
σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Β.

2. Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή τη
«χρήση» ελεγχόμενων αγαθών, παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρ
μόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα.
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3. Έλεγχοι δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται
για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή
των αγαθών που δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή των οποίων η εξαγωγή έχει
εγκριθεί, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
4. Έλεγχοι στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες
«ελευθέρας χρήσεως», ούτε στην «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελά
χιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
IX.A. ΑΓΑΘΑ
IX.A1. Υλικά, χημικές ουσίες, «μικροοργανισμοί» και «τοξίνες»

Αριθ.

IX.A1.001

Περιγραφή

Χημικές ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον 95 %, για τα
ακόλουθα:
Φωσφορώδες τριβουτύλιο (CAS 102-85-2)
Ισοκυανικό μεθύλιο (CAS 624-83-9)
Κιναλδίνη (CAS 91-63-4)
2-βρωμοχλωροαιθάνιο (CAS 107-04-0)

IX.A1.002

Χημικές ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον 95 %, για τα
ακόλουθα:
Βενζίλιο (CAS 134-81-6)
Διαιθυλαμίνη (CAS 109-89-7)
Διαιθυλαιθέρας (CAS 60-29-7)
Διμεθυλαιθέρας (CAS 115-10-6)
Διμεθυλαμινοαιθανόλη (CAS 108-01-0)

IX.A1.003

Χημικές ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον 95 %, για τα
ακόλουθα:
2-μεθοξυαιθανόλη (CAS 109-86-4)
Βουτυρυλοχολινεστεράση (BCHE)
Διαιθυλενοτριαμίνη (CAS 111-40-0)
Διχλωρομεθάνιο (CAS 75-09-3)
Διμεθυλανίνη (CAS 121-69-7)
Αιθυλοβρωμίδιο (CAS 74-96-4).
Αιθυλοχλωρίδιο (CAS 75-00-3)
Αιθυλαμίνη (CAS 75-04-7)
Εξαμίνη (CAS 100-97-0)
Ισοπροπυλοβρωμίδιο (CAS 75-26-3)
Ισοπροπυλαιθέρας (CAS 108-20-3)
Μεθυλαμίνη (CAS 74-89-5)
Μεθυλοβρωμίδιο (CAS 74-83-9)
Μονο-ισοπροπυλαμίνη (CAS 75-31-0)
Χλωριούχος οβιδοξίμη (CAS 114-90-9)

Σχετικό είδος από το
παράρτημα I του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 428/2009
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Αριθ.

Σχετικό είδος από το
παράρτημα I του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 428/2009

Περιγραφή

Βρωμιούχο κάλιο (CAS 7758-02-3)
Πυριδίνη (CAS 110-86-1)
Βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη (CAS 101-26-8)
Βρωμιούχο νάτριο (CAS 7647-15-6)
Μεταλλικό νάτριο (CAS 7440-23-5)
Τριβουτυλαμίνη (CAS 102-82-9)
Τριαιθυλαμίνη (CAS 121-44-8)
Τριμεθυλαμίνη (CAS 75-50-3)

▼M16
IX.A1.004

Αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, σύμφωνα
με τη σημείωση 1 των κεφαλαίων 28 και 29 της Συνδυα
σμένης Ονοματολογίας (1), σε συγκέντρωση τουλάχιστον
90 %, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, για τα ακόλουθα:
Ακετόνη, (CAS RN 67-64-1) (κωδικός ΣΟ 2914 11 00)
Ακετυλένιο, (CAS RN 74-86-2) (κωδικός ΣΟ 2901 29 00)
Αμμωνία, (CAS RN 7664-41-7) (κωδικός ΣΟ 2814 10 00)
Αντιμόνιο, (CAS RN 7440-36-0) (κλάση 8110)
Βενζαλδεΰδη,
2912 21 00)

(CAS

RN

100-52-7)

(κωδικός

ΣΟ

Βενζοΐνη, (CAS RN 119-53-9) (κωδικός ΣΟ 2914 40 90)
Βουτανόλη-1, (CAS RN 71-36-3) (κωδικός ΣΟ 2905 13 00)
Βουτανόλη-2, (CAS RN 78-92-2) (κωδικός ΣΟ 2905 14 90)
Ισοβουτανόλη,
2905 14 90)

(CAS

RN

78-83-1)

(κωδικός

ΣΟ

Τριτ. βουτανόλη, (CAS RN 75-65-0) (κωδικός ΣΟ
2905 14 10)
Ανθρακασβέστιο,
2849 10 00)

(CAS

RN

75-20-7)

(κωδικός

ΣΟ

Μονοξείδιο του άνθρακα, (CAS RN 630-08-0) (κωδικός ΣΟ
2811 29 90)
Χλώριο, (CAS RN 7782-50-5) (κωδικός ΣΟ 2801 10 00)
Κυκλοεξανόλη,
2906 12 00)

(CAS

RN

108-93-0)

(κωδικός

ΣΟ

Δικυκλοεξυλαμίνη (DCA), (CAS RN 101-83-7) (κωδικός
ΣΟ 2921 30 99)
Αιθυλική αλκοόλη, (CAS RN 64-17-5) (κωδικός ΣΟ
2207 10 00)
Αιθυλένιο, (CAS RN 74-85-1) (κωδικός ΣΟ 2901 21 00)
Αιθυλενοξείδιο,
2910 10 00)

(CAS

RN

75-21-8)

(κωδικός

ΣΟ

Φθοριοαπατίτης, (CAS RN 1306-05-4) (κωδικός ΣΟ
2835 39 00)
Υδροχλώριο,
2806 10 00)

(CAS

RN

7647-01-0)

(κωδικός

ΣΟ

Υδρόθειο, (CAS RN 7783-06-4) (κωδικός ΣΟ 2811 19 80)
Ισοπροπανόλη, συγκέντρωση τουλάχιστον 95 %, (CAS RN
67-63-0) (κωδικός ΣΟ 2905 12 00)
Αμυγδαλικό οξύ, (CAS RN 90-64-2) (κωδικός ΣΟ
2918 19 98)
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Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το
παράρτημα I του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 428/2009

Μεθανόλη, (CAS RN 67-56-1) (κωδικός ΣΟ 2905 11 00)
Χλωριούχο μεθύλιο, (CAS RN 74-87-3) (κωδικός ΣΟ
2903 11 00)
Ιωδιούχο μεθύλιο, (CAS RN 74-88-4) (κωδικός ΣΟ
2903 39 90)
Μεθυλομερκαπτάνη, (CAS RN 74-93-1) (κωδικός ΣΟ
2930 90 99)
Μονοαιθυλενογλυκόλη, (CAS RN 107-21-1) (κωδικός ΣΟ
2905 31 00)
Οξαλυλοχλωρίδιο, (CAS RN 79-37-8) (κωδικός ΣΟ
2917 19 90)
Θειούχο κάλιο, (CAS RN 1312-73-8) (κωδικός ΣΟ
2830 90 85)
Θειοκυανικό κάλιο, (KSCN), (CAS RN 333-20-0) (κωδικός
ΣΟ 2842 90 80)
Υποχλωριώδες νάτριο, (CAS RN 7681-52-9) (κωδικός ΣΟ
2828 90 00)
Θείο, (CAS RN 7704-34-9) (κωδικός ΣΟ 2802 00 00)
Διοξείδιο του θείου, (CAS RN 7446-09-5) (κωδικός ΣΟ
2811 29 05)
Τριοξείδιο του θείου, (CAS RN 7446-11-9) (κωδικός ΣΟ
2811 29 10)
Θειοφωσφορυλοχλωρίδιο (CAS RN 3982-91-0) (κωδικός ΣΟ
2853 00 90)
Φωσφορικό τρι-ισοβουτύλιο, (CAS RN 1606-96-8) (κωδικός
ΣΟ 2920 90 85)
Λευκός/κίτρινος φωσφόρος (CAS RN 12185-10-3, 7723-140) (κωδικός ΣΟ 2804 70 00)
(1) Όπως καθορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 927/2012 της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2012,
περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη
δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 304 της 31.10.2012, σ. 1).

▼M5

IX.A2. Επεξεργασία υλικών

Αριθ.

Περιγραφή

IX.A2.001

Επιδαπέδιος απαγωγός (walk-in) με ελάχιστο ονομαστικό
πλάτος 2,5 μέτρων.

IX.A2.002

Αναπνευστήρες καθαρισμού/παροχής αέρα με προσωπίδα
ολόκληρου προσώπου άλλοι από αυτούς που καθορίζονται
στο σημείο 1A004 ή 2B352στ1

Σχετικό είδος από το
παράρτημα I του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 428/2009

1A004.α
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Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το
παράρτημα I του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 428/2009

IX.A2.003

Ερμάρια βιολογικής ασφαλείας κατηγορίας II ή απομονω 2B352.στ.2
τήρες με ανάλογα πρότυπα επιδόσεων.

IX.A2.004

Φυγόκεντροι ασυνεχούς λειτουργίας με χωρητικότητα κεφα
λής 4 L ή μεγαλύτερη, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
με βιολογικά υλικά.

IX.A2.005

Αντιδραστήρες με ικανότητα καλλιέργειας παθογόνων «μι 2B352.β
κροοργανισμών», ιών ή για την παραγωγή τοξινών, χωρίς
διασπορά αερολυμάτων και με συνολική χωρητικότητα 5
λίτρων ή μεγαλύτερη αλλά μικρότερη από 20 λίτρα.
Τεχνική σημείωση:
Στους αντιδραστήρες συμπεριλαμβάνονται βιοαντιδραστήρες,
χημειοστάτες και συστήματα συνεχούς ροής.

IX.A2.007

Θάλαμοι καθαρής ατμόσφαιρας με συμβατική ή τυρβώδη
ροή αέρα και αυτοτελείς μονάδες εξαερισμού με φίλτρο
HEPA ή ULPA που μπορούν να χρησιμοποιούνται για
εγκαταστάσεις τύπου P3 ή P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

IX.A2.008

Τεχνικά μέσα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη χημι 2B350.α-ε
κής βιομηχανικής παραγωγής, εκτός από εκείνα που προσ
2B350.ζ
διορίζονται στο σημείο 2B350 ή A2.009, ως εξής:
2B350.θ
α) δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες, με ή χωρίς
αναδευτήρες, συνολικού εσωτερικού (γεωμετρικού)
όγκου άνω του 0,1 m3 (100 LTL) και κάτω των 20
m3 (20 000 LTL), στους οποίους όλες οι επιφάνειες
που έρχονται σε άμεση επαφή με το(τα) υπό επεξεργα
σία ή περιεχόμενο(-α) υγρό(-ά) είναι κατασκευασμένα
από τα ακόλουθα υλικά:
1. ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς
10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 %
άνθρακα·
β) αναδευτήρες χρησιμοποιούμενοι σε δοχεία αντιδραστή
ρων ή αντιδραστήρες που καθορίζονται στο σημείο
2B350.α) στα οποία όλες οι επιφάνειες που έρχονται
σε άμεση επαφή με το (τα) υπό επεξεργασία ή περιε
χόμενο(-α) υγρό(-ά) είναι κατασκευασμένες από οποι
οδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:
1. ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς
10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 %
άνθρακα·
γ) δεξαμενές, περιέκτες ή υποδοχείς αποθήκευσης, συνο
λικού εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου άνω των 0,1 m3
(100 LTL), όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε
άμεση επαφή με το (τα) υπό επεξεργασία ή περιεχόμε
νο(-α) υγρό(-ά) είναι κατασκευασμένες από οποι
οδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:
1. ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς
10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 %
άνθρακα·

2B352.α
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Αριθ.

Περιγραφή

δ) εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, με επιφάνεια
μετάδοσης θερμότητας άνω των 0,05 m και κάτω των
30 m2, και σωλήνες, πετάσματα, πηνία ή τρόχιλοι (πυ
ρήνες) προς χρήση σε αυτούς τους εναλλάκτες θερμό
τητας ή συμπυκνωτές, όπου όλες οι επιφάνειες που
έρχονται σε άμεση επαφή με το ή τα υπό επεξεργασία
υγρά είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα υλικά:
1. ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς
10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 %
άνθρακα·
Τεχνική σημείωση:
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα παρεμβύσματα και
τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες
λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς
ελέγχου του εναλλάκτη θερμότητας.
ε) στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, εσωτερικής διαμέ
τρου άνω των 0,1 m, στα οποία όλες οι επιφάνειες που
έρχονται σε άμεση επαφή με το (τα) υπό επεξεργασία
υγρό(-ά) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από
τα ακόλουθα υλικά:
1. ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς
10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 %
άνθρακα·
στ) βαλβίδες «ονομαστικού μεγέθους» άνω των 10 mm και
περιβλήματα (σώματα βαλβίδων) σχεδιασμένα για
τέτοιες βαλβίδες, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται
σε άμεση επαφή με το (τα) υπό επεξεργασία ή περιεχό
μενο(-α) υγρό(-ά) είναι κατασκευασμένες από οποι
οδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:
1. ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς
10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 % άνθρα
κα·
Τεχνική σημείωση:
1. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα παρεμβύσματα
και τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για
άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το
καθεστώς ελέγχου της βαλβίδας.
2. Ως «ονομαστικό μέγεθος» ορίζεται η μικρότερη από τις
διαμέτρους των στομίων εισαγωγής και εξαγωγής.
ζ) αντλίες πολλαπλής στεγανότητας και χωρίς σφραγίδες
στεγανότητας, των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής
βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι τουλάχι
στον 0,6 m3/hour, των οποίων όλες οι επιφάνειες που
έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία
ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατα
σκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:
1. Ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς
10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 %
άνθρακα·
η) αντλίες κενού των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής
βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι τουλάχι
στον 1 m3/h [υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας
(273 K / 0 °C) και πίεσης (101,3 kPa)], και περιβλή
ματα (σώματα αντλιών), προσχηματισμένα χιτώνια
περιβλημάτων, πτερωτές, ρότορες ή ακροφύσια αντλιών
δι’ εκτοξεύσεως προς χρήση στις αντλίες αυτές, των
οποίων όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση
επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:
1. «Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε
νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,
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2. κεραμικά,
3. «σιδηρούχος σιλικόνη»,
4. φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή
υλικά με περισσότερο από 35 % φθόριο κατά
βάρος),
5. ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλ
τωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),
6. γραφίτης ή «ανθρακογραφίτης»,
7. νικέλια ή «κράματα» περιεκτικότητας άνω του
40 % κατά βάρος σε νικέλιο,
8. ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 %
σε νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος,
9. ταντάλιο ή «κράματα» τανταλίου,
10. τιτάνιο ή «κράματα» τιτανίου,
11. ζιρκόνιο ή «κράματα» ζιρκονίου, ή
12. νιόβιο ή «κράματα» νιοβίου.
Τεχνικές παρατηρήσεις:
1. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα διαφράγματα ή τα
παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους
(φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν
καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου της αντλίας,
2. Ο «ανθρακογραφίτης» είναι μια σύνθεση που αποτελείται
από άμορφο άνθρακα και γραφίτη, και στην οποία η
κατά βάρος περιεκτικότητα σε γραφίτη ανέρχεται σε
8 % και άνω,
3. Οι «σιδηρούχες σιλικόνες» είναι κράματα σιδήρου με
περιεκτικότητα πυριτίου πάνω από 8 % κατά βάρος.
Για τα υλικά που απαριθμούνται στα παραπάνω, ο όρος
«κράμα» του δείνα στοιχείου, εφόσον δεν συνοδεύεται από
συγκεκριμένη περιεκτικότητα, υποδηλώνει εκείνα τα κρά
ματα στα οποία το συγκεκριμένο μέταλλο ενυπάρχει σε
ποσοστό κατά βάρος μεγαλύτερο από ό,τι οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο.
IX.A2.009

Τεχνικά μέσα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη χημι
κής βιομηχανικής παραγωγής, εκτός εκείνων που καθορίζο
νται στο σημείο 2B350 ή A2.008, ως εξής:
Δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες, με ή χωρίς αναδευ
τήρες, συνολικού εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου άνω του
0,1 m3 (100 LTL) και κάτω των 20 m3 (20 000 LTL), στους
οποίους όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με
το (τα) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενο(-α) υγρό(-ά) είναι
κατασκευασμένες από τα ακόλουθα υλικά:
Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε νικέ
λιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος.
Αναδευτήρες, χρησιμοποιούμενοι σε δοχεία αντιδραστήρων
ή αντιδραστήρες που καθορίζονται στο στοιχείο α) όπου όλες
οι επιφάνειες των αναδευτήρων που έρχονται σε άμεση
επαφή με το (τα) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενο(-α) υγρά
είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
υλικά:
Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε νικέ
λιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος.
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Δεξαμενές, περιέκτες ή υποδοχείς αποθήκευσης, συνολικού
εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου άνω των 0,1 m3 (100
LTL), όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή
με το (τα) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενο(-α) υγρά είναι
κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:
Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε
νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος.
Εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, με επιφάνεια
μετάδοσης θερμότητας άνω των 0,05 m και κάτω των 30
m, και σωλήνες, πετάσματα, πηνία ή τρόχιλοι (πυρήνες)
προς χρήση σε αυτούς τους εναλλάκτες θερμότητας ή
συμπυκνωτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε
άμεση επαφή με το ή τα υπό επεξεργασία υγρά είναι
κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:
Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε
νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος.
Τεχνική σημείωση:
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα παρεμβύσματα και
τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες
λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς
ελέγχου του εναλλάκτη θερμότητας.
Στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, εσωτερικής διαμέτρου
άνω των 0,1 m, και διανομείς υγρών, διανομείς ατμών ή
συλλεκτήρες υγρών, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται
σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία χημική(-ες)
ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από τα ακόλουθα υλικά:
Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε
νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος,
Βαλβίδες ονομαστικής διαμέτρου άνω των 10 mm και
περιβλήματα (σώματα βαλβίδων), σφαίρες και βύσματα
σχεδιασμένα για τέτοιες βαλβίδες, όπου όλες οι επιφάνειες
που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία
ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:
Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε
νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος.
Τεχνική σημείωση:
Ως «ονομαστικό μέγεθος» ορίζεται η μικρότερη από τις
διαμέτρους των στομίων εισαγωγής και εξαγωγής.
Αντλίες πολλαπλής στεγανότητας και χωρίς σφραγίδες
στεγανότητας των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής βάσει
προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι τουλάχιστον 0,6 m3/
hour [μετρούμενες υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας
(273 K ή 0 °C) και πίεσης (101,3 kPa)], και περιβλήματα
(σώματα αντλιών), προσχηματισμένα χιτώνια περιβλημάτων, πτερωτές, ρότορες ή ακροφύσια αντλιών εκτόξευσης
προς χρήση στις αντλίες αυτές, όπου όλες οι επιφάνειες που
έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία (-ες)
χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:
Κεραμικά
Σιδηρούχες σιλικόνες (κράματα σιδήρου με περιεκτικότητα
πυριτίου πάνω από 8 % κατά βάρος)
Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε
νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος.
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Τεχνικές παρατηρήσεις:
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα διαφράγματα ή τα
παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους
(φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν
καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου της αντλίας. Τεχνική
σημείωση:
Για τα υλικά που απαριθμούνται στα παραπάνω, ο όρος
«κράμα» του δείνα στοιχείου, εφόσον δεν συνοδεύεται από
συγκεκριμένη περιεκτικότητα, υποδηλώνει εκείνα τα κράματα
στα οποία το συγκεκριμένο μέταλλο ενυπάρχει σε ποσοστό
κατά βάρος μεγαλύτερο από ό,τι οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.

▼M16
IX.A2.010

Εξοπλισμός
Εργαστηριακός εξοπλισμός, στον οποίο περιλαμβάνονται τα
μέρη και εξαρτήματα αυτού, για την (καταστρεπτική ή μη
καταστρεπτική) ανάλυση ή ανίχνευση χημικών ουσιών, με
εξαίρεση εξοπλισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται τα μέρη ή
τα εξαρτήματα, που προορίζεται ειδικά για ιατρική χρήση.

▼M5

B. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αριθ.

IX.B.001

Περιγραφή

«Τεχνολογία» που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παρα
γωγή ή τη χρήση των ειδών του μέρους IX Α (αγαθά)
ανωτέρω.

Τεχνική σημείωση:
Ο όρος «τεχνολογία» περιλαμβάνει και το «λογισμικό».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 11Β
1. Άλογα καθαρής φυλής
Κωδικοί ΣΟ: 0101 21 00
2. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού. Στην περίπτωση υποκατάστατων
χαβιαριού, εάν οι τιμές πώλησης υπερβαίνουν τα 20 ευρώ ανά 100 γραμμά
ρια
Κωδικοί ΣΟ: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00
3. Τρούφες
Κωδικοί ΣΟ: 2003 90 10
4. Οίνοι (συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών οίνων), η τιμή πώλησης των
οποίων υπερβαίνει 50 ευρώ ανά λίτρο, αλκοολούχα και οινοπνευματώδη
ποτά, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει 50 ευρώ ανά λίτρο
Κωδικοί ΣΟ: ex 2204 21 έως ex 2204 29, ex 2208, ex 2205
5. Πούρα και πουράκια, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 10 ευρώ
ανά πούρο ή ανά πουράκι
Κωδικοί ΣΟ: ex 2402 10 00
6. Αρώματα και κολόνιες, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 70 ευρώ
ανά 50 ml και καλλυντικά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ομορφιάς
και μακιγιάζ, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 70 ευρώ ανά προϊόν
Κωδικοί ΣΟ: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401
7. Τεχνουργήματα από δέρμα, είδη σελλοποιίας και ταξιδιού, τσάντες χεριού
και παρόμοια είδη, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 200 ευρώ ανά
προϊόν
Κωδικοί ΣΟ: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90
8. Ενδύματα, συμπληρώματα της ένδυσης και υποδήματα (ασχέτως υλικού), η
τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά προϊόν
Κωδικοί ΣΟ: ex 4203, ex 4303, ex 61, ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403,
ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00,
ex 6601 99, ex 6602 00 00
9. Μαργαριτάρια, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, είδη από μαργαριτάρια,
κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας
Κωδικοί ΣΟ: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108,
7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116
10. Νομίσματα και τραπεζογραμμάτια που δεν αποτελούν νόμιμο μέσο συναλ
λαγών
Κωδικοί ΣΟ: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90
11. Μαχαιροπήρουνα από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρω
μένα με πολύτιμα μέταλλα
Κωδικοί ΣΟ: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307
12. Επιτραπέζια σκεύη από πορσελάνη, ψαμμίτη ή φαγεντιανή γη ή από απομί
μηση πορσελάνης, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 500 ευρώ ανά
προϊόν
Κωδικοί ΣΟ: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50
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13. Κρυστάλλινα επιτραπέζια ή διακοσμητικά είδη, η τιμή πώλησης των οποίων
υπερβαίνει τα 200 ευρώ ανά προϊόν
Κωδικοί ΣΟ: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22,
ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80,
ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91
14. Πολυτελή οχήματα χερσαίας, εναέριας ή θαλάσσιας μεταφοράς προσώπων,
καθώς και τα εξαρτήματα τους. Στην περίπτωση νέων οχημάτων, εάν η τιμή
πώλησης υπερβαίνει τα 25 000 ευρώ. Στην περίπτωση των μεταχειρισμένων
οχημάτων, εάν η τιμή πώλησης υπερβαίνει τα 15 000 ευρώ.
Κωδικοί ΣΟ: ex 4011 10 00, ex 4011 20, ex 4011 30 00, ex 4011 40,
ex 4011 50 00, ex 4011 69 00, ex 4011 99 00, ex 7009 10 00, ex 8603,
ex 8605 00 00, ex 8607, ex 8702, ex 8703, ex 8706, ex 8707, ex 8708,
ex 8711, ex 8712 00, ex 8714, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00,
ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00,
ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8803 10 00, ex 8803 20 00, ex 8803 30 00,
ex 8803 90 10, ex 8803 90 90, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903
15. Ωρολόγια και μέρη αυτών, εάν η τιμή πώλησης του κάθε προϊόντος υπερ
βαίνει τα 500 ευρώ
Κωδικοί ΣΟ: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108,
ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114
16. Έργα τέχνης και αντικείμενα συλλογών ή αρχαιοτήτων
Κωδικοί ΣΟ: 97
17. Είδη και εξοπλισμός για σκι, γκολφ, καταδύσεις και θαλάσσια αθλήματα,
εάν η τιμή πώλησης του κάθε προϊόντος υπερβαίνει τα 500 ευρώ
Κωδικοί ΣΟ: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31,
ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00,
ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00,
ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90,
ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00,
ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00,
ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39,
ex 9507
18. Είδη και εξοπλισμός για σφαιριστήρια, αυτόματο μπόουλινγκ, παιχνίδια
λεσχών και παιχνίδια που παίζονται με κέρματα ή χαρτονομίσματα, εάν η
τιμή πώλησης του κάθε προϊόντος υπερβαίνει τα 500 ευρώ
Κωδικοί ΣΟ: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
Κατάλογος των κατηγοριών των αντικειμένων που αναφέρονται στο
άρθρο 11γ
Κωδικός ex CN

Περιγραφή προϊόντος

9705 00 00

1. Αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας άνω των 100 ετών,
προερχόμενα από:

9706 00 00

— χερσαίες και υποθαλάσσιες ανασκαφές και ανακα
λύψεις
— αρχαιολογικούς χώρους
— αρχαιολογικές συλλογές

9705 00 00
9706 00 00

2. Στοιχεία αποτελούντα αναπόσπαστο τμήμα καλλιτε
χνικών, ιστορικών ή θρησκευτικών μνημείων και προ
ερχόμενα από το διαμελισμό τους, ηλικίας άνω των
100 ετών

9701

3. Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, με εξαίρεση τα σχέ
δια που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 4 ή 5, τα
οποία έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι σε οποι
οδήποτε υπόστρωμα ή οποιοδήποτε υλικό (1)

9701

4. Υδατογραφίες (ακουαρέλες), κρητιδογραφίες (παστέλ)
και υδροκομμιογραφίες (γκουάς), που έχουν γίνει εξ
ολοκλήρου με το χέρι, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα (1)

6914
9701

5. Ψηφιδωτά, εκτός εκείνων που εμπίπτουν στην κατη
γορία 1 ή 2, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι,
με οποιοδήποτε υλικό, και σχέδια που έχουν γίνει εξ
ολοκλήρου με το χέρι, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα
και με οποιοδήποτε υλικό (1)

Κεφάλαιο 49
9702 00 00
8442 50 80

6. Πρωτότυπα έργα χαρακτικής, χαλκογραφίας, μεταξο
τυπίας και λιθογραφίας και οι αντίστοιχες πρωτότυπες
«μήτρες», καθώς και οι πρωτότυπες αφίσες (1)

9703 00 00

7. Πρωτότυπα έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής και
αντίγραφα που έχουν φιλοτεχνηθεί με την ίδια μέθοδο
που χρησιμοποιήθηκε για το πρωτότυπο (1) εκτός των
υπαγόμενων στην κατηγορία 1.

3704
3705
3706
4911 91 00

8. Φωτογραφίες, ταινίες και τα αρνητικά τους (1).

9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00

9. Αρχέτυπα και χειρόγραφα, καθώς και γεωγραφικοί
χάρτες και παρτιτούρες, μεμονωμένα ή σε συλλο
γή (1).

9705 00 00
9706 00 00

10. Βιβλία ηλικίας άνω των 100 ετών, μεμονωμένα ή σε
συλλογή

02012R0036 — EL — 30.05.2018 — 039.003 — 136
▼M17
Κωδικός ex CN

Περιγραφή προϊόντος

9706 00 00

11. Έντυποι γεωγραφικοί χάρτες ηλικίας άνω των 200
ετών

3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00

12. Αρχεία πάσης φύσεως, που περιέχουν στοιχεία ηλι
κίας άνω των 50 ετών, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα

9705 00 00

13. α) Συλλογές (2), και δείγματα προερχόμενα απόσυλ
λογές ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας ή ανα
τομίας.

9705 00 00

β) Συλλογές (2) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από
άποψη ιστορική, παλαιοντολογική, εθνογραφική
ή νομισματική.

9705 00 00
Κεφάλαια 86-89

14. Μεταφορικά μέσα ηλικίας άνω των 75 ετών

15. Άλλα είδη παλαιοπωλείου, μη υπαγόμενα στις κατη
γορίες 1 έως 14.
α) ηλικίας μεταξύ 50 και 100 ετών:
Κεφάλαιο 95

— παιχνίδια

7013

— είδη υαλουργίας

7114

— είδη χρυσοχοΐας και αργυροχοΐας

Κεφάλαιο 94

— έπιπλα και είδη επιπλώσεως

Κεφάλαιο 90

— όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή
κινηματογραφίας

Κεφάλαιο 92

— μουσικά όργανα

Κεφάλαιο 91

— ωρολογοποιία

Κεφάλαιο 44

— τεχνουργήματα από ξύλο

Κεφάλαιο 69

— προϊόντα κεραμευτικής

5805 00 00

— είδη επίστρωσης

Κεφάλαιο 57

— τάπητες

4814

— χαρτιά τοιχοστρωσίας

Κεφάλαιο 93

— όπλα

9706 00 00

β) ηλικίας άνω των 100 ετών.

(1) Ηλικίας άνω των 50 ετών και δεν ανήκουν στους δημιουργούς τους.
(2) Όπως καθορίστηκαν από το Δικαστήριο στην απόφασή του στην υπόθεση 252/84: «Είδη
συλλογών κατά την έννοια της κλάσης 97.05 του κοινού δασμολογίου είναι εκείνα που
έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ώστε να περιληφθούν σε συλλογή, δηλαδή τα
είδη που είναι σχετικώς σπάνια, δεν χρησιμοποιούνται συνήθως κατά τον αρχικό τους
προορισμό, αποτελούν αντικείμενο ειδικών συναλλαγών εκτός του συνήθους εμπορίου
των πρακτικώς χρήσιμων ομοειδών αντικειμένων και έχουν μεγάλη αξία».

