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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/1544 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Οκτωβρίου 2018
σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης και της χρήσης
χημικών όπλων
Άρθρο 1
Ως «χημικά όπλα» νοούνται τα χημικά όπλα όπως ορίζονται στο άρθρο
ΙΙ της σύμβασης για τα Χημικά Όπλα (CWC).

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να
απαγορευθεί η είσοδος στο έδαφός τους ή η διέλευση μέσω αυτού:
α) των φυσικών προσώπων που ευθύνονται για την παροχή χρηματο
δοτικής, τεχνικής ή υλικής υποστήριξης, παρέχουν την υποστήριξη
αυτή ή εμπλέκονται κατ' άλλον τρόπο στα εξής:
i)

κατασκευή, απόκτηση, κατοχή, ανάπτυξη, μεταφορά, αποθή
κευση ή μεταβίβαση χημικών όπλων·

ii) χρήση χημικών όπλων·
iii) συμμετοχή σε οποιεσδήποτε προετοιμασίες για τη χρήση χημι
κών όπλων·
β) των φυσικών προσώπων που επικουρούν, ενθαρρύνουν ή παρακι
νούν, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα
να προβεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναφέρεται στο στοι
χείο α) της παρούσας παραγράφου και, ως εκ τούτου, προκαλεί ή
συμβάλλει στον κίνδυνο ότι μπορούν να διεξαχθούν τέτοιες δραστη
ριότητες, και
γ) των φυσικών προσώπων που συνδέονται με τα φυσικά πρόσωπα που
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β),
όπως έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα.
2.
Η παράγραφος 1 δεν επιβάλλει σε κράτος μέλος την υποχρέωση
να αρνείται σε υπηκόους του την είσοδο στο έδαφός του.
3.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων
όπου ένα κράτος μέλος δεσμεύεται από υποχρέωση διεθνούς δικαίου,
συγκεκριμένα:
α) ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διακυβερνητική οργάνωση·
β) ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διάσκεψη που έχει συγκληθεί ή
διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών·
γ) βάσει πολυμερούς συμφωνίας περί παροχής προνομίων και ασυλιών· ή
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δ) δυνάμει της Συνθήκης Συνδιαλλαγής του 1929 (συμφώνου του
Λατερανού) που έχει συναφθεί μεταξύ της Αγίας Έδρας (Κράτους
του Βατικανού) και της Ιταλίας.
4.
Η παράγραφος 3 θεωρείται ότι ισχύει και όταν ένα κράτος μέλος
φιλοξενεί τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
Ευρώπη (ΟΑΣΕ).
5.
Το Συμβούλιο ενημερώνεται δεόντως σε όλες τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος χορηγεί εξαίρεση σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 ή 4.
6.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από τα μέτρα
που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1, εφόσον η μετακίνηση
δικαιολογείται από επείγοντα και επιτακτικό ανθρωπιστικό λόγο ή
από λόγους συμμετοχής σε διακυβερνητικές συνεδριάσεις και σε συνε
δριάσεις που διεξάγονται με πρωτοβουλία της Ένωσης ή φιλοξενούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε συνεδριάσεις που φιλοξενεί κράτος
μέλος το οποίο ασκεί την προεδρία του ΟΑΣΕ, όταν διεξάγεται πολι
τικός διάλογος που αποσκοπεί απευθείας στην επίτευξη των στόχων
πολιτικής των περιοριστικών μέτρων. Στους στόχους αυτούς περιλαμ
βάνονται η εφαρμογή νομικών απαγορεύσεων των χημικών όπλων και η
επίτευξη του αφοπλισμού στον τομέα των χημικών όπλων. Τα κράτη
μέλη δύνανται επίσης να χορηγούν παρεκκλίσεις από τα μέτρα που
επιβάλονται βάσει της παραγράφου 1 όταν η είσοδος ή η διέλευση
είναι αναγκαία για δικονομικούς λόγους.
7.
Το κράτος μέλος που επιθυμεί να χορηγήσει τις προβλεπόμενες
στην παράγραφο 6 εξαιρέσεις απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στο Συμ
βούλιο. Η εξαίρεση θεωρείται ότι χορηγήθηκε, εκτός εάν ένα ή περισ
σότερα από τα μέλη του Συμβουλίου διατυπώσουν εγγράφως αντίρρηση
εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της
προτεινόμενης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που διατυπωθεί αντίρρηση από
ένα ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί να
αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να χορηγήσει την προτεινόμενη εξαί
ρεση.
8.
Όταν, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4, 6 ή 7, ένα κράτος μέλος
επιτρέψει την είσοδο στο έδαφός του ή τη διέλευση μέσω αυτού προ
σώπων που έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα, η άδεια περιορίζεται
αυστηρά στον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε και στα πρόσωπα τα
οποία αφορά άμεσα.

Άρθρο 3
1.
Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρί
σκονται υπό την ιδιοκτησία, την κατοχή ή τον έλεγχο:
α) των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που ευθύ
νονται για την παροχή χρηματοδοτικής, τεχνικής ή υλικής υποστή
ριξης, παρέχουν την υποστήριξη αυτή ή εμπλέκονται κατ' άλλον
τρόπο:
i)

στην κατασκευή, απόκτηση, κατοχή, ανάπτυξη, μεταφορά, απο
θήκευση ή μεταβίβαση χημικών όπλων·

ii) στη χρήση χημικών όπλων·
iii) στη συμμετοχή σε οποιεσδήποτε προετοιμασίες για τη χρήση
χημικών όπλων·
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β) των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που επι
κουρούν, ενθαρρύνουν ή παρακινούν, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, οντότητα ή φορέα να προβεί σε οποιαδήποτε δραστηριό
τητα που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφουκαι,
ως εκ τούτου, προκαλεί ή συμβάλλει στον κίνδυνο ότι μπορούν να
διεξαχθούν τέτοιες δραστηριότητες, και
γ) των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συν
δέονται με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς που
καλύπτονται από τα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου,
όπως έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα.
2.
Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή
έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που έχουν
καταχωρισθεί στο παράρτημα ούτε προς όφελος αυτών.
3.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, η αρμόδια αρχή
κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπει την αποδέσμευση ορισμένων
δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων
κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που αυτή κρίνει
σκόπιμους, εάν κρίνει ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι:
α) χρειάζονται για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των φυσικών ή
νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που έχουν καταχωρισθεί
στο παράρτημα και εξαρτώμενων από αυτά τα φυσικά πρόσωπα
μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών
ειδών διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και
ιατρικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και τελών επιχειρήσεων
κοινής ωφέλειας·
β) προορίζονται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματι
κών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών οι οποίες αφορούν 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 και οικονομικών πόρων·
δ) χρειάζονται για έκτακτες δαπάνες, εφόσον η αρμόδια αρχή έχει
κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και
στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι θα πρέπει
να χορηγηθεί συγκεκριμένη άδεια, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν
από τη χορήγηση της άδειας· ή
ε) πρόκειται να καταβληθούν σε ή από λογαριασμό διπλωματικής απο
στολής ή προξενικής αρχής ή διεθνούς οργανισμού που χαίρει ασυ
λίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στο μέτρο κατά το οποίο οι
πληρωμές αυτές προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για επίσημους
σκοπούς της διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής ή του
διεθνούς οργανισμού.
Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επι
τροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ' εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.
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4.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κρά
τους μέλους μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων
δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον τηρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο διαιτη
τικής απόφασης, που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την
οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταχωρίσθηκε στο παράρτημα, ή
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε στην Ένωση ή
δικαστικής απόφασης που είναι εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος,
πριν ή μετά την εν λόγω ημερομηνία·
β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλει
στικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί
βάσει τέτοιας απόφασης ή έχουν αναγνωριστεί ως έγκυρες με τέτοια
απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι νόμοι και
κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία
εγείρουν απαιτήσεις αυτού του είδους·
γ) η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου,
οντότητας ή φορέα που έχει καταχωρισθεί στο παράρτημα· και
δ) η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του
οικείου κράτους μέλους.
Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επι
τροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί κατ' εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.
5.
Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντό
τητα ή φορέα που έχει καταχωρισθεί στο παράρτημα να προβαίνει σε
πληρωμές ποσών οφειλόμενων δυνάμει σύμβασης η οποία είχε συνα
φθεί πριν από την ημερομηνία καταχώρισης του εν λόγω φυσικού ή
νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα, εφόσον το οικείο κράτος μέλος
έχει εξακριβώσει ότι τα ποσά δεν καταβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, σε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.
6.
Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμέ
νων λογαριασμών με:
α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με τους τους λογαριασμούς·
β) ποσά οφειλόμενα βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων
που είχαν συμφωνηθεί ή εγερθεί πριν από την ημερομηνία κατά
την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στα μέτρα των παρα
γράφων 1 και 2· ή
γ) ποσά οφειλόμενα δυνάμει δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων ή
αποφάσεων διαιτησίας που εκδίδονται στην Ένωση ή είναι εκτελε
στές στο οικείο κράτος μέλος·
υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τόκοι, άλλα κέρδη και πληρωμές εξακο
λουθούν να υπόκεινται στα μέτρα που προβλέπονται στην παρά
γραφο 1.

Άρθρο 4
1.
Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν προτάσεως κρά
τους μέλους ή του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξω
τερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, καταρτίζει και τροποποιεί
τον κατάλογο του Παραρτήματος.
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2.
Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του κατά την παράγραφο
1 στο πρόσωπο, την οντότητα ή τον φορέα, μαζί με τους λόγους της
καταχώρισης στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνση είναι γνωστή,
είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας στο πρόσωπο,
την οντότητα ή τον φορέα τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις.

3.
Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα
ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του
κατά την παράγραφο 1 και ενημερώνει ανάλογα το οικείο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα.

Άρθρο 5
1.
Το παράρτημα περιλαμβάνει τους λόγους καταχώρισης των φυσι
κών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται
στα άρθρα 2 και 3.

2.
Το παράρτημα περιλαμβάνει επίσης, εφόσον ενδείκνυται, τις πλη
ροφορίες που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση των εν λόγω φυσι
κών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων. Όσον αφορά τα
φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν
τα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των παρωνυμίων, την ημερομηνία
και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον αριθμό διαβατηρίου και
δελτίου ταυτότητας, το φύλο, τη διεύθυνση, εφόσον είναι γνωστή, και
τη θέση ή το επάγγελμα. Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντό
τητες ή τους φορείς, οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να περιλαμβά
νουν την επωνυμία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο,
τον αριθμό μητρώου και τον τόπο εγκατάστασης.

Άρθρο 6
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 η παρούσα απόφαση,
περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλων παρό
μοιων απαιτήσεων, όπως απαίτησης συμψηφισμού ή απαίτησης βάσει
εγγυήσεως, ιδίως δε απαίτησης για παράταση ισχύος ή πληρωμή ομο
λόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, ιδίως χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή
αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

α) κατονομαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανι
σμούς που έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα·

β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα ενεργεί
μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους
φορείς που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Άρθρο 7
Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, η Ένωση ενθαρρύνει τα τρίτα
κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα παρεμφερή με τα προβλεπό
μενα στην παρούσα απόφαση.
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Άρθρο 8
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 16 Οκτωβρίου 2022. Η
παρούσα απόφαση τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται ή τρο
ποποιείται αναλόγως, αν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν
έχουν επιτευχθεί.
▼B
Άρθρο 9
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της δημο
σίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3

▼M1
Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ονοματεπώνυμο

1. Tariq YASMINA

Αναγνωριστικά στοιχεία

άλλως: Tarq Yasmina
Φύλο: άρρεν
Τίτλος: Συνταγματάρχης·
Ιθαγένεια: Συριακή

2. Khaled NASRI

άλλως: Mohammed Khaled
Nasri· Haled Natsri·

Φύλο: άρρεν
Τίτλος: Επικεφαλής του
Ινστιτούτου 1000 του
SSRC·

Λόγοι χαρακτηρισμού

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ο Tariq Yasmina ασκεί καθήκοντα αξιωματι
κού συνδέσμου μεταξύ του Κέντρου Επιστη
μονικών Μελετών και Ερευνών (Scientific
Studies and Research Centre-SSRC) και του
Προεδρικού Μεγάρου, και, ως εκ τούτου,
εμπλέκεται στη χρήση και στις προετοιμασίες
για τη χρήση χημικών όπλων από το συριακό
καθεστώς.

21.1.2019

Ο Khaled Nasri είναι ο διευθυντής του Ινστι
τούτου 1000, του τμήματος του Κέντρου Επι
στημονικών Μελετών και Ερευνών (Scientific
Studies and Research Centre-SSRC) που είναι
υπεύθυνο για την ανάπτυξη και παραγωγή
πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημά
των για το πρόγραμμα χημικών όπλων της
Συρίας.

21.1.2019

Ο Walid Zughaib είναι ο διευθυντής του
Ινστιτούτου 2000, του τμήματος του Κέντρου
Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (Scie
ntific Studies and Research Centre-SSRC) που
είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και παρα
γωγή μηχανικών συστημάτων για το πρό
γραμμα χημικών όπλων της Συρίας.

21.1.2019

Ο Firas Ahmed είναι ο διευθυντής της Υπη
ρεσίας Ασφαλείας του Ινστιτούτου 1000, του
τμήματος του Κέντρου Επιστημονικών Μελε
τών και Ερευνών (Scientific Studies and Rese
arch Centre-SSRC) που είναι υπεύθυνο για
την ανάπτυξη και παραγωγή πληροφοριακών
και ηλεκτρονικών συστημάτων για το πρό
γραμμα χημικών όπλων της Συρίας. Συμμε
τείχε στη μεταφορά και απόκρυψη συναφών
με τα χημικά όπλα υλικών μετά από την προ
σχώρηση της Συρίας στη Σύμβαση για τα
χημικά όπλα.

21.1.2019

Ιθαγένεια: Συριακή

3. Walid ZUGHAIB

άλλως: Zughib, Zgha'ib,
Zughayb·
Φύλο: άρρεν
Τίτλος: Γιατρός, επικεφα
λής του Ινστιτούτου 2000
του SSRC·
Ιθαγένεια: Συριακή

4. Firas AHMED

άλλως: Ahmad·
Τίτλος: Συνταγματάρχης,
επικεφαλής της Υπηρεσίας
Ασφαλείας στο Ινστιτούτο
1000 του SSRC·
Φύλο: άρρεν
Ημερομηνία γέννησης:
21 Ιανουαρίου 1967·
Ιθαγένεια: Συριακή
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Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία
καταχώρισης

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι χαρακτηρισμού

άλλως: Saeed, Sa’id Sa’id,

Ο Said Said είναι σημαίνον πρόσωπο του
Ινστιτούτου 3000, άλλως Ινστιτούτου 6000,
του τμήματος του Κέντρου Επιστημονικών
Μελετών και Ερευνών (Scientific Studies
and Research Centre-SSRC) που είναι υπεύ
θυνο για την ανάπτυξη και παραγωγή χημικών
όπλων της Συρίας.

21.1.2019

Ο αξιωματικός της GRU (Κεντρική Διεύθυνση
Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των
Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπον
δίας) Anatoliy Chepiga (άλλως Ruslan Boshi
rov) κατείχε, μετέφερε και στη συνέχεια χρη
σιμοποίησε τον νευροτοξικό παράγοντα
«Novichok» στο Salisbury κατά το Σαββατο
κύριακο της 4ης Μαρτίου 2018. Στις 5 Σεπτεμ
βρίου 2018, η Εισαγγελική Υπηρεσία του
Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου απήγ
γειλε στον Ruslan Boshirov τις κατηγορίες
της συνωμοσίας για την οργάνωση της ανθρω
ποκτονίας του Sergei Skripal· της απόπειρας
ανθρωποκτονίας των Sergei Skripal, Yulia
Skripal και Nick Bailey· της χρήσης και κατο
χής Novichok· και της πρόκληση βαριάς
σωματικής βλάβης από πρόθεση στην Yulia
Skripal και τον Nick Bailey.

21.1.2019

Ο αξιωματικός της GRU (Κεντρική Διεύθυνση
Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των
Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπον
δίας) Alexander Mishkin (άλλως Alexander
Petrov) κατείχε, μετέφερε και στη συνέχεια
χρησιμοποίησε τον νευροτοξικό παράγοντα
«Novichok» στο Salisbury κατά το Σαββατο
κύριακο της 4ης Μαρτίου 2018 Στις 5 Σεπτεμ
βρίου 2018, η Εισαγγελική Υπηρεσία του
Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου απήγ
γειλε στον Alexander Petrov τις κατηγορίες
της συνωμοσίας για την οργάνωση της ανθρω
ποκτονίας του Sergei Skripal· της απόπειρας
ανθρωποκτονίας των Sergei Skripal, Yulia
Skripal και Nick Bailey· της χρήσης και κατο
χής Novichok· και της πρόκληση βαριάς
σωματικής βλάβης από πρόθεση στην Yulia
Skripal και τον Nick Bailey.

21.1.2019

Ο Vladimir Stepanovich Alexseyev είναι ο
πρώτος αναπληρωτής αρχηγός της GRU
(άλλως GU). Δεδομένου του ηγετικού του
ρόλου στο εσωτερικό της GRU, ο Alexseyev
είναι υπεύθυνος για την κατοχή, μεταφορά και
χρήση του νευροτοξικού παράγοντα «Novi
chok» από αξιωματούχους της GRU στο Sali
sbury κατά το Σαββατοκύριακο της 4ης Μαρ
τίου 2018.

21.1.2019

▼M3
5. Said SAID

Τίτλος: Διδάκτωρ, μέλος
του Ινστιτούτου 3000
(άλλως Ινστιτούτο 6000)
του SSRC·
Φύλο: άρρεν·
Ημερομηνία γέννησης:
11 Δεκεμβρίου 1955

▼M1
6. Anatoliy Vladimiro
vich CHEPIGA

Анатолий Владимирович
ЧЕПИГА, άλλως Ruslan
BOSHIROV,
Φύλο: άρρεν
Ημερομηνίες γέννησης:
5 Απριλίου 1979, 12 Απρι
λίου 1978.
Τόποι γέννησης: Nikola
evka, Amur Oblast, Ρωσία /
Ντουσανμπέ, Τατζικιστάν

7. Alexander Yevgeni
yevich MISHKIN

Александр Евгеньевич
МИШКИН άλλως Alexan
der PETROV
Φύλο: άρρεν
Ημερομηνία γέννησης:
13 Ιουλίου 1979
Τόποι γέννησης: Loyga,
Ρωσία/ Kotlas, Ρωσία

8. Vladimir Stepano
vich ALEXSEYEV

Владимир Степанович
АЛЕКСЕЕВ
Φύλο: άρρεν
Τίτλος: Πρώτος αναπληρω
τής αρχηγός της GRU
(Κεντρική Διεύθυνση Πλη
ροφοριών του Γενικού Επι
τελείου των Ενόπλων
Δυνάμεων της Ρωσικής
Ομοσπονδίας)·
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Ονοματεπώνυμο

9. Igor
Olegovich
KOSTYUKOV

Αναγνωριστικά στοιχεία

Игорь Олегович
КОСТЮКООВ
Φύλο: άρρεν
Τίτλος: αρχηγός της GRU
(Κεντρική Διεύθυνση Πλη
ροφοριών του Γενικού Επι
τελείου των Ενόπλων
Δυνάμεων της Ρωσικής
Ομοσπονδίας)

Λόγοι χαρακτηρισμού

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ο Igor Olegovich Kostyukov, δεδομένου του
άλλοτε ηγετικού του ρόλου ως πρώτου ανα
πληρωτή αρχηγού της GRU (άλλως GU), είναι
υπεύθυνος για την κατοχή, μεταφορά και
χρήση του νευροτοξικού παράγοντα «Novi
chok» στο Salisbury, κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου της 4ης Μαρτίου 2018,
από αστυνομικούς της GRU.

21.1.2019

Ο Andrei Yarin είναι επικεφαλής της Προε
δρικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Πολιτικής στο
Προεδρικό Εκτελεστικό Γραφείο στη Ρωσική
Ομοσπονδία. Στο πλαίσιο των καθηκόντων
του, είναι υπεύθυνος για τη σύλληψη και
την εφαρμογή προσανατολισμών σε θέματα
εσωτερικής πολιτικής. Ο Andrei Yarin είχε
επίσης διοριστεί σε ειδική ομάδα εντός του
Προεδρικού Εκτελεστικού Γραφείου, η οποία
είχε ως ρόλο να εξουδετερώσει την επιρροή
του Alexei Navalny στη ρωσική κοινωνία,
μεταξύ άλλων με επιχειρήσεις αποσκοπούσες
στη δυσφήμισή του.

15.10.2020

▼M4
10. Andrei Veniami
novich YARIN
(Андрей Вен
иаминович
ЯРИН)

Γένος: άρρεν
Ημερομηνία γέννησης:
13 Φεβρουαρίου 1970
Τόπος γέννησης: Nizhny
Tagil
Ιθαγένεια: Ρωσική
Τίτλος: Επικεφαλής της
Προεδρικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Πολιτικής

Ο Alexei Navalny αποτελούσε στόχο συστη
ματικών παρενοχλήσεων και περιορισμών εκ
μέρους του κρατικού μηχανισμού και φορέων
της δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
λόγω του εξέχοντος ρόλου του στην αντιπολί
τευση.
Οι αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρακο
λουθούσαν στενά τις δραστηριότητες του Ale
xei Navalny κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
του στη Σιβηρία τον Αύγουστο του 2020.
Στις 20 Αυγούστου 2020 ασθένησε σοβαρά
και εισήχθη σε νοσοκομείο στο Omsk της
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις 22 Αυγούστου
2020 διαμετακομίστηκε σε νοσοκομείο του
Βερολίνου στη Γερμανία. Εν συνεχεία, ειδι
κευμένο εργαστήριο της Γερμανίας βρήκε
σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επιβε
βαιώνονται από εργαστήρια στη Γαλλία και
τη Σουηδία, σύμφωνα με τα οποία ο Alexei
Nalvany δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό
παράγοντα της ομάδας «Novichok». Πρό
σβαση σε αυτόν τον τοξικό παράγοντα έχουν
μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσικής Ομο
σπονδίας.
Υπό αυτές τις συνθήκες, ευλόγως συμπεραίνε
ται ότι η δηλητηρίαση του Alexei Navalny θα
μπορούσε να καταστεί δυνατή μόνο με τη
συγκατάθεση του Προεδρικού Εκτελεστικού
Γραφείου. Λόγω του ηγετικού του ρόλου
στο Γραφείο, ο Andrei Yarin είναι υπεύθυνος
για υποκίνηση και υποστήριξη των προσώπων
που δηλητηρίασαν ή συνήργησαν στη δηλητη
ρίαση του Alexei Navalny με τον νευροτοξικό
παράγοντα Novichok, γεγονός που συνιστά
χρήση χημικών όπλων σύμφωνα με τη Σύμ
βαση για τα χημικά όπλα.
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Ονοματεπώνυμο

11. Sergei Vladileno
vich KIRIYENKO
(Сергей Влад
иленович
КИРИЕНКО)

Αναγνωριστικά στοιχεία

Γένος: άρρεν
Ημερομηνία γέννησης:
26 Ιουλίου 1962
Τόπος γέννησης: Sukhumi
Ιθαγένεια: Ρωσική
Τίτλος: Πρώτος αναπληρω
τής Προσωπάρχης του
Προεδρικού Εκτελεστικού
Γραφείου

Λόγοι χαρακτηρισμού

Ο Sergei Kiriyenko είναι Πρώτος αναπληρω
τής Προσωπάρχης του Προεδρικού Εκτελεστι
κού Γραφείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στο
πλαίσιο των καθηκόντων του είναι υπεύθυνος
για τις εσωτερικές υποθέσεις και, μεταξύ
άλλων, για τις πολιτικές ομάδες και δραστη
ριότητες.

Ημερομηνία
καταχώρισης

15.10.2020

Ο Alexei Navalny αποτελούσε στόχο συστη
ματικών παρενοχλήσεων και περιορισμών εκ
μέρους του κρατικού μηχανισμού και φορέων
της δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
λόγω του εξέχοντος ρόλου του στην αντιπολί
τευση.
Οι αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρακο
λουθούσαν στενά τις δραστηριότητες του Ale
xei Navalny κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
του στη Σιβηρία τον Αύγουστο του 2020.
Στις 20 Αυγούστου 2020 ασθένησε σοβαρά
και εισήχθη σε νοσοκομείο στο Omsk της
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις 22 Αυγούστου
2020 διαμετακομίστηκε σε νοσοκομείο του
Βερολίνου στη Γερμανία. Εν συνεχεία, ειδι
κευμένο εργαστήριο της Γερμανίας βρήκε
σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επιβε
βαιώνονται από εργαστήρια στη Γαλλία και
τη Σουηδία, σύμφωνα με τα οποία ο Alexei
Nalvany δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό
παράγοντα της ομάδας «Novichok». Πρό
σβαση σε αυτόν τον τοξικό παράγοντα έχουν
μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσικής Ομο
σπονδίας.
Υπό αυτές τις συνθήκες, ευλόγως συμπεραίνε
ται ότι η δηλητηρίαση του Alexei Navalny θα
μπορούσε να καταστεί δυνατή μόνο με τη
συγκατάθεση του Προεδρικού Εκτελεστικού
Γραφείου. Λόγω του ηγετικού του ρόλου
στο Γραφείο, ο Sergei Kiriyenko είναι υπεύ
θυνος για υποκίνηση και υποστήριξη των προ
σώπων που δηλητηρίασαν ή συνήργησαν στη
δηλητηρίαση του Alexei Navalny με τον νευ
ροτοξικό παράγοντα Novichok, γεγονός που
συνιστά χρήση χημικών όπλων σύμφωνα με
τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.

12. Sergei Ivanovich
MENYAILO
(Сергей
Иванович
МЕНЯЙЛО)

Γένος: άρρεν
Ημερομηνία γέννησης:
22 Αυγούστου 1960
Τόπος γέννησης: Alagir
Ιθαγένεια: Ρωσική
Τίτλος: Πληρεξούσιος
Αντιπρόσωπος του Προέ
δρου της Ρωσικής Ομο
σπονδίας στην Ομοσπον
διακή Περιφέρεια της
Σιβηρίας

Ο Sergei Menyailo είναι Πληρεξούσιος Αντι
πρόσωπος του Προέδρου της Ρωσικής Ομο
σπονδίας στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια
της Σιβηρίας και με αυτή του την ιδιότητα
είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρ
μογής των συνταγματικών εξουσιών του Προ
έδρου, μεταξύ άλλων και για την εφαρμογή
της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής του
Κράτους. Ο Sergei Menyailo είναι επίσης μη
μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της
Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ο Alexei Navalny αποτελούσε στόχο συστη
ματικών παρενοχλήσεων και περιορισμών εκ
μέρους του κρατικού μηχανισμού και φορέων
της δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
λόγω του εξέχοντος ρόλου του στην αντιπολί
τευση.

15.10.2020
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Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι χαρακτηρισμού

Ημερομηνία
καταχώρισης

Οι αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρακο
λουθούσαν στενά τις δραστηριότητες του Ale
xei Navalny κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
του στη Σιβηρία τον Αύγουστο του 2020.
Στις 20 Αυγούστου 2020 ασθένησε σοβαρά
και εισήχθη σε νοσοκομείο στο Omsk της
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις 22 Αυγούστου
2020 διαμετακομίστηκε σε νοσοκομείο του
Βερολίνου στη Γερμανία. Εν συνεχεία, ειδι
κευμένο εργαστήριο της Γερμανίας βρήκε
σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία επιβε
βαιώνονται από εργαστήρια στη Γαλλία και
τη Σουηδία, σύμφωνα με τα οποία ο Alexei
Nalvany δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό
παράγοντα της ομάδας «Novichok». Πρό
σβαση σε αυτόν τον τοξικό παράγοντα έχουν
μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσικής Ομο
σπονδίας.
Υπό αυτές τις συνθήκες, ευλόγως συμπεραίνε
ται ότι η δηλητηρίαση του Alexei Navalny θα
μπορούσε να καταστεί δυνατή μόνο με τη
συγκατάθεση του Προεδρικού Εκτελεστικού
Γραφείου.
Λόγω του ηγετικού του ρόλου ως εκπροσώ
που του εν λόγω Γραφείου στην Ομοσπον
διακή Περιφέρεια της Σιβηρίας, ο Sergei
Menyailo είναι υπεύθυνος για υποκίνηση και
υποστήριξη των προσώπων που δηλητηρίασαν
ή συνήργησαν στη δηλητηρίαση του Alexei
Navalny με τον νευροτοξικό παράγοντα Novi
chok, γεγονός που συνιστά χρήση χημικών
όπλων σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα χημικά
όπλα.

13. Aleksandr Vasilie
vich BORTNI
KOV
(Александр Вас
ильевич
БОРТНИКОВ)

Γένος: άρρεν
Ημερομηνία γέννησης:
15 Νοεμβρίου 1951
Τόπος γέννησης: Perm
Ιθαγένεια: Ρωσική
Τίτλος: Διευθυντής της
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας
Ασφαλείας της Ρωσικής
Ομοσπονδίας

Ο Aleksandr Bortnikov είναι Διευθυντής της
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της
Ρωσικής Ομοσπονδίας και υπό αυτή του την
ιδιότητα είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότη
τες της κυριότερης υπηρεσίας ασφαλείας της
Ρωσίας.
Ο Alexei Navalny αποτελούσε στόχο συστη
ματικών παρενοχλήσεων και περιορισμών εκ
μέρους του κρατικού μηχανισμού και φορέων
της δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
λόγω του εξέχοντος ρόλου του στην αντιπολί
τευση.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της
Ρωσικής
Ομοσπονδίας
παρακολουθούσε
στενά τις δραστηριότητες του Alexei Navalny
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Σιβη
ρία τον Αύγουστο του 2020. Στις 20 Αυγού
στου 2020 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη σε
νοσοκομείο στο Omsk της Ρωσικής Ομοσπον
δίας. Στις 22 Αυγούστου 2020 διαμετακομί
στηκε σε νοσοκομείο του Βερολίνου στη Γερ
μανία. Εν συνεχεία, ειδικευμένο εργαστήριο
της Γερμανίας βρήκε σαφή αποδεικτικά στοι
χεία, τα οποία επιβεβαιώνονται από εργαστή
ρια στη Γαλλία και τη Σουηδία, σύμφωνα με
τα οποία ο Alexei Nalvany δηλητηριάστηκε
με νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας «Novi
chok». Πρόσβαση σε αυτόν τον τοξικό παρά
γοντα έχουν μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσι
κής Ομοσπονδίας.

15.10.2020
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Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι χαρακτηρισμού

Ημερομηνία
καταχώρισης

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη
το γεγονός ότι ο Alexei Navalny τελούσε υπό
επιτήρηση όταν δηλητηριάστηκε, το εύλογο
συμπέρασμα είναι ότι αυτό θα μπορούσε να
καταστεί δυνατό μόνο με συμμετοχή της Ομο
σπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας.
Λόγω του ηγετικού του ρόλου στην Ομοσπον
διακή Υπηρεσία Ασφαλείας, ο Aleksandr
Bortnikov είναι υπεύθυνος για παροχή υπο
στήριξης στα πρόσωπα που δηλητηρίασαν ή
συνήργησαν στη δηλητηρίαση του Alexei
Navalny με τον νευροτοξικό παράγοντα Novi
chok, γεγονός που συνιστά χρήση χημικών
όπλων σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα χημικά
όπλα.

14. Pavel Anatolievich
POPOV
(Павел Анатоль
евич ПОПОВ)

Γένος: άρρεν
Ημερομηνία γέννησης:
1 Ιανουαρίου 1957
Τόπος γέννησης: Kras
noyarsk
Ιθαγένεια: Ρωσική
Τίτλος: Υφυπουργός Άμυ
νας της Ρωσικής Ομοσπον
δίας

Ο Pavel Popov είναι Υφυπουργός Άμυνας στο
Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας
και, με αυτή του την ιδιότητα, φέρει τη γενική
ευθύνη για τις ερευνητικές δραστηριότητες.
Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η επί
βλεψη και η ανάπτυξη των επιστημονικών
και τεχνικών δυνατοτήτων του Υπουργείου,
περιλαμβανομένης της ανάπτυξης του δυναμι
κού και του εκσυγχρονισμού των υπαρχόντων
όπλων και του στρατιωτικού εξοπλισμού.
Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας φέρει ευθύνη
για τα αποθέματα χημικών όπλων που κληρο
νομήθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση και για
την ασφαλή αποθήκευσή τους, μέχρι να μπο
ρέσει να ολοκληρωθεί η καταστροφή τους.
Στις 20 Αυγούστου 2020 ο Alexei Nalvany
ασθένησε σοβαρά και εισήχθη σε νοσοκομείο
στο Omsk της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις
22 Αυγούστου 2020 διαμετακομίστηκε σε
νοσοκομείο του Βερολίνου στη Γερμανία. Εν
συνεχεία, ειδικευμένο εργαστήριο της Γερμα
νίας βρήκε σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα
οποία επιβεβαιώνονται από εργαστήρια στη
Γαλλία και τη Σουηδία, σύμφωνα με τα
οποία ο Alexei Nalvany δηλητηριάστηκε με
νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας «Novi
chok». Πρόσβαση σε αυτόν τον τοξικό παρά
γοντα έχουν μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσι
κής Ομοσπονδίας.
Λόγω της ευρύτερης ευθύνης που φέρει το
Υπουργείο Άμυνας για την ασφαλή αποθή
κευση και καταστροφή χημικών όπλων, η
χρήση χημικών όπλων αυτού του είδους στο
έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα μπο
ρούσε να πραγματοποιηθεί εάν το Υπουργείο
Άμυνας και η πολιτική του ηγεσία επεδεί
κνυαν σχετική πρόθεση ή αμέλεια.
Λόγω του ηγετικού του ρόλου στο Υπουργείο
Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Pavel
Popov είναι υπεύθυνος για παροχή υποστήρι
ξης στα πρόσωπα που δηλητηρίασαν ή συνήρ
γησαν στη δηλητηρίαση του Alexei Navalny
με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok,
γεγονός που συνιστά χρήση χημικών όπλων
σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα.
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15. Aleksei Yurievich
KRIVORUCHKO
(Алексей Юрь
евич
КРИВОРУЧКО)

Αναγνωριστικά στοιχεία

Γένος: άρρεν
Ημερομηνία γέννησης:
17 Ιουλίου 1975
Τόπος γέννησης: Stavropol
Ιθαγένεια: Ρωσική
Τίτλος: Υφυπουργός Άμυ
νας της Ρωσικής Ομοσπον
δίας

Λόγοι χαρακτηρισμού

Ο Aleksei Krivoruchko είναι Υφυπουργός
Άμυνας στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής
Ομοσπονδίας με γενική ευθύνη σε θέματα
εξοπλισμών. Στις αρμοδιότητές του περιλαμ
βάνεται η επίβλεψη των αποθεμάτων όπλων
και στρατιωτικού εξοπλισμού. Φέρει επίσης
την ευθύνη για την εξάλειψή τους στο πλαίσιο
της εφαρμογής διεθνών συνθηκών, η οποία
έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας.

Ημερομηνία
καταχώρισης

15.10.2020

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας φέρει ευθύνη
για τα αποθέματα χημικών όπλων που κληρο
νομήθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση και για
την ασφαλή αποθήκευσή τους, μέχρι να μπο
ρέσει να ολοκληρωθεί η καταστροφή τους.
Στις 20 Αυγούστου 2020 ο Alexei Nalvany
ασθένησε σοβαρά και εισήχθη σε νοσοκομείο
στο Omsk της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις
22 Αυγούστου 2020 διαμετακομίστηκε σε
νοσοκομείο του Βερολίνου στη Γερμανία. Εν
συνεχεία, ειδικευμένο εργαστήριο της Γερμα
νίας βρήκε σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα
οποία επιβεβαιώνονται από εργαστήρια στη
Γαλλία και τη Σουηδία, σύμφωνα με τα
οποία ο Alexei Nalvany δηλητηριάστηκε με
νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας «Novi
chok». Πρόσβαση σε αυτόν τον τοξικό παρά
γοντα έχουν μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσι
κής Ομοσπονδίας.
Λόγω της ευρύτερης ευθύνης που φέρει το
Υπουργείο Άμυνας για την ασφαλή αποθή
κευση και καταστροφή χημικών όπλων, η
χρήση χημικών όπλων αυτού του είδους στο
έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα μπο
ρούσε να πραγματοποιηθεί εάν το Υπουργείο
Άμυνας και η πολιτική του ηγεσία επεδεί
κνυαν σχετική πρόθεση ή αμέλεια.
Λόγω του ηγετικού του ρόλου στο Υπουργείο
Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Aleksei
Krivoruchko είναι υπεύθυνος για παροχή υπο
στήριξης στα πρόσωπα που δηλητηρίασαν ή
συνήργησαν στη δηλητηρίαση του Alexei
Navalny με τον νευροτοξικό παράγοντα Novi
chok, γεγονός που συνιστά χρήση χημικών
όπλων σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα χημικά
όπλα.

▼M1
Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Επωνυμία

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι χαρακτηρισμού

1. Κέντρο Επιστημονι
κών Μελετών και
Ερευνών (Scientific
Studies and Rese
arch Centre-SSRC)·

άλλως Centre d'Etudes et de
Recherches
Scientifiques (CERS), Κέν
τρο Ερευνών της Καμπούν
(Centre de Recherche de
Kaboun)

Το Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και
Ερευνών (Scientific Studies and Research
Centre - SSRC) είναι η κύρια οντότητα του
συριακού καθεστώτος για την ανάπτυξη χημι
κών όπλων.

Διεύθυνση:
Barzeh Street,
Τ.Θ. 4470,
Δαμασκός

Είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και παρα
γωγή χημικών όπλων και των βλημάτων μετα
φοράς τους, και δραστηριοποιείται σε διάφο
ρες τοποθεσίες στη Συρία.

Ημερομηνία
καταχώρισης

21.1.2019
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Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι χαρακτηρισμού

2. State
Scientific
Research Institute
for Organic Chemi
stry and Techno
logy (GosNIIOKhT)

Διεύθυνση: Shosse Entuzia
stov 23, 11124 Moscow,
Moscow Oblast, Russia

Το Κρατικό Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευ
νών επί θεμάτων οργανικής χημείας και τεχνο
λογίας (GosNIIOKhT) είναι κρατικό ερευνη
τικό ινστιτούτο, υπεύθυνο για την καταστροφή
αποθεμάτων χημικών όπλων που έχουν κλη
ροδοτηθεί από τη Σοβιετική Ένωση.

Ημερομηνία
καταχώρισης

▼M4

(Государственный
научно-исследова
тельский институт
органической
химии и
технологии)

Τηλέφωνο: +7 (495) 673
7530;
Φαξ: +7 (495) 673 2218;
Web: http://gosniiokht.ru
E-mail: dir@gosniiokht.ru

Στον ρόλο που αρχικά είχε το ινστιτούτο, πριν
το 1994, ήταν μεταξύ άλλων και η ανάπτυξη
και παραγωγή χημικών όπλων· σε αυτά περι
λαμβάνεται και ο νευροτοξικός παράγοντας
γνωστός ως «Novichok». Μετά το 1994 η
ίδια δομή έλαβε μέρος στο πρόγραμμα της
κυβέρνησης για την καταστροφή των αποθε
μάτων χημικών όπλων που κληρονομήθηκαν
από τη Σοβιετική Ένωση.
Στις 20 Αυγούστου 2020 ο Alexei Nalvany
ασθένησε σοβαρά και εισήχθη σε νοσοκομείο
στο Omsk της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στις
22 Αυγούστου 2020 διαμετακομίστηκε σε
νοσοκομείο του Βερολίνου στη Γερμανία. Εν
συνεχεία, ειδικευμένο εργαστήριο της Γερμα
νίας βρήκε σαφή αποδεικτικά στοιχεία, τα
οποία επιβεβαιώνονται από εργαστήρια στη
Γαλλία και τη Σουηδία, σύμφωνα με τα
οποία ο Alexei Nalvany δηλητηριάστηκε με
νευροτοξικό παράγοντα της ομάδας «Novi
chok». Πρόσβαση σε αυτόν τον τοξικό παρά
γοντα έχουν μόνο οι κρατικές αρχές της Ρωσι
κής Ομοσπονδίας.
Η ανάπτυξη νευροτοξικού παράγοντα της
ομάδας «Novichok» θα μπορούσε συνεπώς
να καταστεί δυνατή μόνο λόγω παράλειψης
του ινστιτούτου να ανταποκριθεί στην ευθύνη
του να καταστρέψει τα αποθέματα των χημι
κών όπλων.

15.10.2020

