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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/388 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Μαρτίου 2018
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που
υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα
για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (1) και
ιδίως το άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 3,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 17 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(2)

Βάσει επανεξέτασης από το Συμβούλιο, οι πληροφορίες που αφορούν ορισμένα πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβά
νονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 θα πρέπει να τροποποιηθούν.

(3)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη 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.
Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2018.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
E. KARANIKOLOV

(1) ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι καταχωρίσεις για τα κατωτέρω πρόσωπα και οντότητες αντικαθιστούν τις αντίστοιχες στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 269/2014.
Πρόσωπα:
Ονοματεπώνυμο

«3.

Rustam Ilmirovich
TEMIRGALIEV (Рустам
Ильмирович
ТЕМИРГАЛИЕВ)

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ως πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Κριμαίας,
ο Temirgaliev διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις απο
φάσεις που ελήφθησαν από το «Ανώτατο Συμβούλιο»
Τόπος γέννησης: UlanUde, Αυτόνομη Σοβιετική σχετικά με το «δημοψήφισμα» της 16ης Μαρτίου 2014
Rustam Ilmyrovych
Σοσιαλιστική Δημοκρατία κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Προώ
θησε ενεργά την ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσική
TEMIRHALIIEV (Рустам
του Μπουριάτ (Ρωσική
Ομοσπονδία.
Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ) Σοβιετική Ομοσπονδιακή
Σοσιαλιστική
Στις 11 Ιουνίου 2014, παραιτήθηκε από τα καθήκοντά
Δημοκρατία)
του ως «πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης» της
αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Επί του
παρόντος, Γενικός Διευθυντής της Διαχειριστικής εται
ρείας του ρωσοκινεζικού επενδυτικού ταμείου περιφε
ρειακής ανάπτυξης (Russian-Chinese Investment Fund
for Regional Development).
Ημερομηνία γέννησης:
15.8.1976

Ημερομηνία
καταχώρισης

17.3.2014

Συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά αποσχιστικές δράσεις ή
πολιτικές.

6.

Pyotr Anatoliyovych
ZIMA

(Пётр Анатольевич
ЗИМА)
Petro Anatoliyovych
ZYMA

(Петро Анатолiйович
ЗИМА)

9.

Viktor Alekseevich
OZEROV

(Виктор Алексеевич
ОЗЕРОВ)

Ο Zima διορίστηκε νέος επικεφαλής της Υπηρεσίας
Ασφαλείας της Κριμαίας (SBU) στις 3 Μαρτίου 2014
από τον «πρωθυπουργό» Aksyonov και απεδέχθη τον
διορισμό αυτόν. Έχει παράσχει σημαντικές πληροφορίες
στη Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών (FSB), συμπεριλαμ
βανομένης μιας βάσης δεδομένων. Στις πληροφορίες
αυτές περιέχονται στοιχεία για ακτιβιστές του κινήματος
Euro-Maidan και υπερασπιστές των δικαιωμάτων του
ανθρώπου στην Κριμαία. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
στην παρεμπόδιση των προσπαθειών των ουκρανικών
αρχών να διατηρήσουν τον έλεγχο του εδάφους της
Κριμαίας. Στις 11 Μαρτίου 2014, πρώην αξιωματικοί
της SBU της Κριμαίας διακήρυξαν τη συγκρότηση ανε
ξάρτητης Υπηρεσίας Ασφαλείας της Κριμαίας.

17.3.2014

Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας
του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής Ομο
Τόπος γέννησης: Abakan, σπονδίας.
Χακασία
Την 1η Μαρτίου 2014, ο Ozerov, εξ ονόματος της Επι
τροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ομοσπονδιακού
Συμβουλίου, υποστήριξε δημοσίως στο Ομοσπονδιακό
Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην
Ουκρανία.

17.3.2014

Ημερομηνία γέννησης:
18.1.1970 ή 29.3.1965
Τόπος γέννησης:
Artemivsk (Артемовск)
(το 2016
επανονομάστηκε
Bakhmut/Бахмут),
περιφέρεια Donetsk,
Ουκρανία

Ημερομηνία γέννησης:
5.1.1958

Τον Ιούλιο του 2017 υπέβαλε την παραίτησή του από
τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας και
Άμυνας. Εξακολουθεί να είναι μέλος του Συμβουλίου
και είναι μέλος της Επιτροπής εσωτερικών ρυθμίσεων
και κοινοβουλευτικών θεμάτων.
Στις 10 Οκτωβρίου 2017, με το διάταγμα N 372-SF, ο
Ozerov συμπεριλήφθηκε στην προσωρινή επιτροπή του
Ομοσπονδιακού συμβουλίου για την προστασία της
εθνικής κυριαρχίας και την αποφυγή των παρεμβάσεων
στις εσωτερικές υποθέσεις της Ρωσικής ομοσπονδίας.

13.3.2018

EL

Ονοματεπώνυμο

14.

Aleksandr Borisovich
TOTOONOV

(Александр Борисович
ТОТООНОВ)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Ημερομηνία γέννησης:
3.4.1957
Τόπος γέννησης:
Ordzhonikidze, Βόρεια
Οσετία

Αιτιολογία

Πρώην μέλος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων του
Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Τα καθήκοντά του ως μέλους του Συμβουλίου της Ρω
σικής Ομοσπονδίας έληξαν τον Σεπτέμβριο του 2017.

L 69/13
Ημερομηνία
καταχώρισης

17.3.2014

Επί του παρόντος είναι μέλος του κοινοβουλίου της
Βόρειας Οσετίας.
Την 1η Μαρτίου 2014 ο Totoonov υποστήριξε δημο
σίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσι
κών δυνάμεων στην Ουκρανία.

28.

Valery Vladimirovich
KULIKOV

(Валерий Владимирович
КУЛИКОВ)

31.

Valery Kirillovich
MEDVEDEV

(Валерий Кириллович
МЕДВЕДЕВ)
Valeriy Kyrylovych

21.3.2014

Ημερομηνία γέννησης:
1.9.1956

Πρώην υποδιοικητής του Στόλου του Εύξεινου Πόντου,
Υποναύαρχος.

Τόπος γέννησης:
Zaporozhye, (ΣΣΔ
Ουκρανίας)

Υπεύθυνος για τη διοίκηση των ρωσικών δυνάμεων που
έχουν καταλάβει ουκρανικό κυρίαρχο έδαφος.

Ημερομηνία γέννησης:
21.8.1946

Πρώην πρόεδρος της Εκλογικής επιτροπής της Σεβα
στούπολης (μέχρι τις 26 Μαΐου 2017). Υπεύθυνος για
τον χειρισμό του δημοψηφίσματος στην Κριμαία. Υπεύ
θυνος δυνάμει του ρωσικού συστήματος για την υπο
γραφή των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος.

21.3.2014

Πρώην μέλος της Κρατικής Δούμας. Ιθύνων νους και
συνεισηγήτρια των πρόσφατων νομοθετικών προτάσεων
στη Ρωσία που θα επέτρεπαν σε περιοχές άλλων χωρών
να προσχωρήσουν στη Ρωσία χωρίς την προηγούμενη
συμφωνία των κεντρικών αρχών τους.

21.3.2014

Τόπος γέννησης:
Shmakovka, περιφέρεια
Primorsky

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, με διάταγμα του Προέδρου
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, παύθηκε από τη θέση αυτή
και αποστρατεύθηκε.

MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович
МЕДВЕДЄВ)

33.

Elena Borisovna
MIZULINA (το γένος
DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна
МИЗУЛИНА (το γένος
ДМИТРИЕВА))

51.

Vladimir Nikolaevich
PLIGIN

(Владимир Николаевич
ПЛИГИН)

Ημερομηνία γέννησης:
9.12.1954
Τόπος γέννησης: Bui,
περιφέρεια Kostroma

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, μέλος του Ομοσπονδια
κού Συμβουλίου από την περιφέρεια Ομσκ. Επί του πα
ρόντος Αντιπρόεδρος της επιτροπής του ομοσπονδια
κού συμβουλίου για τη συνταγματική νομοθεσία και
την οικοδόμηση του κράτους.

Ημερομηνία γέννησης:
19.5.1960
Τόπος γέννησης:
Ignatovo, περιφέρεια
Vologodsk, ΕΣΣΔ.

Πρώην μέλος της Κρατικής Δούμας και πρώην πρόεδρος
της Επιτροπής Συνταγματικού Δικαίου της Δούμας.
Υπεύθυνος για τη διευκόλυνση της θέσπισης της νομο
θεσίας σχετικά με την προσάρτηση της Κριμαίας και της
Σεβαστούπολης στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Μέλος του Ανώτατου συμβουλίου του κόμματος της
Ενωμένης Ρωσίας.

12.5.2014
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53.

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Oleg Grigorievich
KOZYURA (Олег
Григорьевич КОЗЮРА)

Ημερομηνία γέννησης:
30.12.1965 ή
19.12.1962

Oleh Hryhorovych

Τόπος γέννησης:
Συμφερόπολη, Κριμαία ή
Zaporizhia

KOZYURA (Олег
Григорович КОЗЮРА)

59.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Aleksandr Sergeevich
MALYKHIN,

Ημερομηνία γέννησης:
12.1.1981

Alexander Sergeevich
MALYHIN

(Александр Сергеевич
МАЛЫХИН)

Αιτιολογία

Πρώην επικεφαλής του γραφείου της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Μετανάστευσης για τη Σεβαστούπολη. Υπεύ
θυνος για τη συστηματική και ταχεία έκδοση ρωσικών
διαβατηρίων σε κατοίκους της Σεβαστούπολης.

13.3.2018
Ημερομηνία
καταχώρισης

12.5.2014

Από τον Οκτώβριο του 2016, Προϊστάμενος προσωπι
κού της νομοθετικής συνέλευσης της Σεβαστούπολης.

Πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής των Εκλο
γών της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ». Έλαβε
ενεργό μέρος στη διοργάνωση του δημοψηφίσματος της
11ης Μαΐου 2014 για την αυτοδιάθεση της «Λαϊκής
Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

12.5.2014

Συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά αποσχιστικές πολιτικές.

Oleksandr Serhiyovych
(Sergiyovych) MALYKHIN
(Олександр Сергiйович
МАЛИХIН)

66.

Marat Faatovich
BASHIROV

Ημερομηνία γέννησης:
20.1.1964

(Марат Фаатович
БАШИРОВ)

Τόπος γέννησης: Izhevsk,
Ρωσική Ομοσπονδία

Πρώην αποκαλούμενος «πρόεδρος του υπουργικού συμ
βουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ», διο
ρισθείς στις 8 Ιουλίου 2014.

12.7.2014

Υπεύθυνος για τις αποσχιστικές «κυβερνητικές» δραστη
ριότητες της αποκαλούμενης «κυβέρνησης της Λαϊκής
Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».
Συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην υποστήριξη αυτο
νομιστικών δομών της ΛΔΛ.

70.

Igor PLOTNITSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович
ПЛОТНИЦКИЙ)
Ihor (Igor)
Venedyktovych

Ημερομηνία γέννησης:
24.6.1964 ή 25.6.1964
ή 26.6.1964

Πρώην αποκαλούμενος «υπουργός άμυνας» και πρώην
αποκαλούμενος «επικεφαλής» της «Λαϊκής Δημοκρατίας
του Λουγκάνσκ».

Τόπος γέννησης:
Λουγκάνσκ (πιθανώς στο
Kelmentsi, περιφέρεια
Chernivtsi)

Υπεύθυνος για τις αποσχιστικές «κυβερνητικές» δραστη
ριότητες της αποκαλούμενης «κυβέρνησης της Λαϊκής
Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович
ПЛОТНИЦЬКИЙ)

77.

Boris Vyacheslavovich
GRYZLOV

Ημερομηνία γέννησης:
15.12.1950

(Борис Вячеславович
ГРЫЗЛОВ)

Τόπος γέννησης:
Βλαδιβοστόκ

12.7.2014

Εξακολουθεί να ασκεί «κυβερνητικές» δραστηριότητες
της αποκαλούμενης «κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρα
τίας του Λουγκάνσκ» ως Ειδικός απεσταλμένος της απο
καλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ» για
την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ.

Πρώην μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ως μέλος του Συμβουλίου
Ασφαλείας, το οποίο παρέχει συμβουλές και συντονίζει
τις υποθέσεις εθνικής ασφάλειας, συμμετείχε στη δια
μόρφωση της πολιτικής της ρωσικής κυβέρνησης που
απειλεί την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την
ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
Εξακολουθεί να είναι Πρόεδρος του Ανώτατου συμβου
λίου του κόμματος της Ενωμένης Ρωσίας.

25.7.2014

13.3.2018
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84.

Fyodor Dmitrievich

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

BEREZIN

Ημερομηνία γέννησης:
7.2.1960

(Фëдор Дмитриевич
БЕРЕЗИН),

Τόπος γέννησης:
Ντονέτσκ

Fedir Dmytrovych
BEREZIN

(Федiр Дмитрович
БЕРЕЗIН)

90.

Boris Alekseevich
LITVINOV

(Борис Алексеевич
ЛИТВИНОВ)
Borys Oleksiyovych

Ημερομηνία γέννησης:
13.1.1954
Τόπος γέννησης:
Dzerzhynsk (περιφέρεια
Ντονέτσκ)

LYTVYNOV

(Борис Олексiйович
ЛИТВИНОВ)

97.

Vladimir Petrovich
KONONOV (άλλως

«Tsar»)
(Владимир Петровнч
КОНОНОВ)

Ημερομηνία γέννησης:
14.10.1974
Τόπος γέννησης: Gorsky,
περιφέρεια Λουγκάνσκ

Volodymyr Petrovych
KONONOV

(Володимир Петрович
КОНОНОВ)

103.

Aleksandr Akimovich
KARAMAN

(Александр Акимович
КАРАМАН),
Alexandru CARAMAN

Ημερομηνία γέννησης:
26.7.1956
Τόπος γέννησης:
Cioburciu, περιφέρεια
Slobozia, νυν
Δημοκρατία της
Μολδαβίας

Αιτιολογία

L 69/15
Ημερομηνία
καταχώρισης

Πρώην αποκαλούμενος «αναπληρωτής υπουργός Άμυ
νας» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του
Ντονέτσκ». Συνδέεται με τον Igor Strelkov/Girkin, ο
οποίος είναι υπεύθυνος για δράσεις που υπονομεύουν ή
απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Αναλαμβάνοντας και
εκτελώντας τα σχετικά καθήκοντα, ο Berezin έχει συνε
πώς υποστηρίξει δράσεις και πολιτικές που υπονο
μεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την
ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Εξακολουθεί να δραστηριο
ποιείται για την υποστήριξη δράσεων και πολιτικών των
αυτονομιστών. Επί του παρόντος Πρόεδρος της Διοικη
τικής επιτροπής της Ένωσης συγγραφέων της ΛΔΝ.

25.7.2014

Πρώην μέλος του αποκαλούμενου «Λαϊκού Συμβου
λίου» και πρώην πρόεδρος του αποκαλούμενου «Ανώτα
του Συμβουλίου» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημο
κρατίας του Ντονέτσκ», εμπνευστής των πολιτικών και
της διοργάνωσης του παράνομου «δημοψηφίσματος»
που οδήγησε στην ανακήρυξη της αποκαλούμενης «Λαϊ
κής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», η οποία διέρρηξε την
εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ενότητα
της Ουκρανίας. Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για
την υποστήριξη δράσεων και πολιτικών των αυτονομι
στών. Επί του παρόντος ηγέτης του κομμουνιστικού
κόμματος της ΛΔΝ.

30.7.2014

Από τις 14 Αυγούστου 2014 αντικατέστησε τον Igor
Strelkov/Girkin στη θέση του «αποκαλούμενου υπουρ
γού Άμυνας» της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».
Σύμφωνα με πληροφορίες, διοικεί μια μεραρχία αυτονο
μιστών μαχητών στο Ντονέτσκ από τον Απρίλιο του
2014 και έχει υποσχεθεί να φέρει εις πέρας το στρατη
γικό καθήκον της απώθησης της στρατιωτικής επίθεσης
της Ουκρανίας. Ο Kononov έχει συνεπώς υποστηρίξει
δράσεις και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία
της Ουκρανίας.

12.9.2014

Πρώην αποκαλούμενος «αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,
υπεύθυνος για τα κοινωνικά ζητήματα» της «Λαϊκής Δη
μοκρατίας του Ντονέτσκ». Συνδέεται με τον Vladimir
Antyufeyev, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις αυτονομι
στικές «κυβερνητικές» δραστηριότητες της αποκαλούμε
νης «κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο
νέτσκ». Έχει συνεπώς υποστηρίξει δράσεις και πολιτικές
οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Προστα
τευόμενος του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης
Dmitry Rogozin. Πρώην Προϊστάμενος διοίκησης του
Υπουργικού Συμβουλίου της «Λαϊκής Δημοκρατίας του
Ντονέτσκ».

12.9.2014

Μέχρι τον Μάρτιο του 2017, αποκαλούμενος «Πληρε
ξούσιος αντιπρόσωπος του προέδρου» της αποκαλούμε
νης «Μολδαβικής δημοκρατίας της Υπερδνειστερίας»
στη Ρωσική Ομοσπονδία.
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108.

Vladimir Abdualiyevich
VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич
ВАСИЛЬЕВ)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Ημερομηνία γέννησης:
11.8.1949
Τόπος γέννησης: Klin

Αιτιολογία

Πρώην Αντιπρόεδρος της Κρατικής Δούμας. Στις 20
Μαρτίου 2014, ψήφισε υπέρ του σχεδίου ομοσπονδια
κού συνταγματικού νόμου «για την αποδοχή της Δημο
κρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία και τον
σχηματισμό, εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων ομο
σπονδιακών οντοτήτων — της Δημοκρατίας της Κρι
μαίας και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς πόλης της
Σεβαστούπολης».

13.3.2018
Ημερομηνία
καταχώρισης

12.9.2014

Διορίσθηκε υπηρεσιακός «επικεφαλής» της Δημοκρατίας
του Νταγκεστάν τον Οκτώβριο του 2017 με προεδρικό
διάταγμα.

111.

Vladimir Stepanovich
NIKITIN

Ημερομηνία γέννησης:
5.4.1948

(Владимир Степанович
НИКИТИН)

Τόπος γέννησης:
Opochka

Πρώην μέλος της κρατικής Δούμας και πρώην πρώτος
αντιπρόεδρος της Επιτροπής της Κρατικής Δούμας για
τα θέματα ΚΑΚ, την Ευρωασιατική Ενοποίηση και τους
Δεσμούς με τους Συμπατριώτες. Στις 20 Μαρτίου
2014, υπερψήφισε το σχέδιο ομοσπονδιακού συνταγμα
τικού νόμου «σχετικά με την αποδοχή της Δημοκρατίας
της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία και τον σχηματι
σμό, εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων ομοσπον
διακών οντοτήτων — της Δημοκρατίας της Κριμαίας
και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς πόλης της Σεβα
στούπολης».

12.9.2014

Μέλος του Προεδρείου της Κεντρικής επιτροπής του
κομμουνιστικού κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

112.

Oleg Vladimirovich
LEBEDEV

(Олег Владимирович
ЛЕБЕДЕВ)

Ημερομηνία γέννησης:
21.3.1964
Τόπος γέννησης: Rudny,
περιφέρεια Kostanai, ΣΣΔ
Καζαχστάν

Πρώην μέλος της κρατικής Δούμας και πρώην πρώτος
αντιπρόεδρος της Επιτροπής της Κρατικής Δούμας για
τα θέματα ΚΑΚ, την Ευρωασιατική Ενοποίηση και τους
Δεσμούς με τους Συμπατριώτες. Στις 20 Μαρτίου
2014, ψήφισε υπέρ του σχεδίου ομοσπονδιακού συν
ταγματικού νόμου «για την αποδοχή της Δημοκρατίας
της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία και τον σχηματι
σμό, εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων ομοσπον
διακών οντοτήτων — της Δημοκρατίας της Κριμαίας
και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς πόλης της Σεβα
στούπολης».

12.9.2014

Συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά αποσχιστικές πολιτικές.

119.

Alexander Mikhailovich
BABAKOV

Ημερομηνία γέννησης:
8.2.1963

(Aлександр Михайлович
БАБАКОВ)

Τόπος γέννησης:
Κισινάου

Πρώην μέλος της Κρατικής Δούμας. Πρώην μέλος της
Κρατικής Δούμας, πρόεδρος της επιτροπής της Κρατι
κής Δούμας για τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με
την ανάπτυξη του στρατιωτικοβιομηχανικού κλάδου της
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι εξέχον μέλος της «Ενωμέ
νης Ρωσίας» και επιχειρηματίας με σημαντικές επενδύ
σεις στην Ουκρανία και στην Κριμαία.
Στις 20 Μαρτίου 2014, ψήφισε υπέρ του σχεδίου ομο
σπονδιακού συνταγματικού νόμου «για την αποδοχή της
Δημοκρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία και
τον σχηματισμό, εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων
ομοσπονδιακών οντοτήτων — της Δημοκρατίας της
Κριμαίας και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς πόλης
της Σεβαστούπολης».
Νυν μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσι
κής Ομοσπονδίας. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτε
ρικών Υποθέσεων.

12.9.2014

13.3.2018

EL

Ονοματεπώνυμο

123.

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO (άλλως
Yuriy SIVOKONENKO,
Yury SIVOKONENKO,
Yury SYVOKONENKO)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Ημερομηνία γέννησης:
7.8.1957
Τόπος γέννησης: Δήμος
Stalino (νυν Ντονέτσκ)

(Юрий Викторович
СИВОКОНЕНКО)

Αιτιολογία

Είναι μέλος του «Κοινοβουλίου» της αποκαλούμενης
«Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» καθώς επίσης
πρόεδρος της Ένωσης των Βετεράνων του Donbass Ber
kut και μέλος του κινήματος «Ελεύθερο Donbass».
Ήταν υποψήφιος στις αποκαλούμενες «εκλογές» της
2ας Νοεμβρίου 2014 για τη θέση του επικεφαλής της
αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».
Αυτές οι εκλογές διενεργήθηκαν κατά παράβαση της
ουκρανικής νομοθεσίας και είναι, ως εκ τούτου, παράνο
μες.

L 69/17
Ημερομηνία
καταχώρισης

29.11.2014

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων
και την επίσημη συμμετοχή του ως υποψηφίου στις πα
ράνομες «εκλογές», υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις
και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιό
τητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην
Ουκρανία.
Εξακολουθεί να είναι μέλος του αποκαλούμενου «Λαϊ
κού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο
νέτσκ».

125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV

(Равиль Закариевич
ХАЛИКОВ)
Ravil Zakariyovych
KHALIKOV

Ημερομηνία γέννησης:
23.2.1969
Τόπος γέννησης: χωριό
Belozernoe,
Romodanovskiy rayon,
ΕΣΣΔ

(Равiль Закарiйович
ХАЛIКОВ)

Πρώην αποκαλούμενος «πρώτος αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης» και πρώην «γενικός εισαγγελέας» της απο
καλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

29.11.2014

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων,
υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που
υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.
Επί του παρόντος «βοηθός» του προϊσταμένου του γρα
φείου της Επιτροπής ερευνών της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην Μόσχα (GSU SK).

126.

Dmitry Aleksandrovich
SEMYONOV

Ημερομηνία γέννησης:
3.2.1963

Dmitrii Aleksandrovich

Τόπος γέννησης: Μόσχα

SEMENOV

Πρώην «αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπεύθυνος για
τα οικονομικά ζητήματα» της αποκαλούμενης «Λαϊκής
Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ» (ΛΔΛ).

29.11.2014

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων,
υποστήριξε ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονο
μεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την
ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν
περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

(Дмитрий
Александрович
СЕМЕНОВ)

Συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά αυτονομιστικές δομές
της ΛΔΛ.

140.

Sergey Yurevich
IGNATOV (άλλως
KUZOVLEV, άλλως
TAMBOV)

(Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ άλλως
КУЗОВЛЕВ άλλως
ТAMБOB).

Ημερομηνία γέννησης:
7.1.1967
Τόπος γέννησης:
Michurinsk, περιφέρεια
Tambov
Мичуринск, Тамбовская
область

Πρώην αποκαλούμενος «ανώτατος διοικητής της Λαϊκής
Πολιτοφυλακής» της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λου
γκάνσκ».
Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων,
υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που
υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.
Διοικητής της 8ης στρατιάς των ρωσικών ενόπλων δυνά
μεων.

16.2.2015
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145.

Olga Igoreva BESEDINA
(Ольга Игорева
БЕСЕДИНА)
Olha Ihorivna BESEDINA

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Ημερομηνία γέννησης:
10.12.1976
Τόπος γέννησης:
Λουγκάνσκ

(Ольга Iгорiвна
БЕСЕДIНА)

Αιτιολογία

Πρώην αποκαλούμενη «υπουργός Οικονομικής Ανάπτυ
ξης και Εμπορίου» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημο
κρατίας του Λουγκάνσκ».

13.3.2018
Ημερομηνία
καταχώρισης

16.2.2015

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων,
υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που
υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.
Επί του παρόντος προϊσταμένη του τμήματος αλλοδα
πής οικονομίας στο γραφείο του προϊσταμένου της
«διοίκησης του Λουγκάνσκ».

146.

Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych
ISMAYILOV

Ημερομηνία γέννησης:
25.7.1978 (ή
23.3.1975)

Πρώην αποκαλούμενος «γενικός εισαγγελέας» της απο
καλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ» (μέ
χρι τον Οκτώβριο του 2017).

Τόπος γέννησης: Krasny
Luch, Voroshilovgrad,
περιοχή Λουγκάνσκ

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων,
υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που
υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

Ημερομηνία γέννησης:
15.5.1955

Πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας. Με αυτή την
ιδιότητα ήταν εμπλεκόμενος στη στήριξη της ανάπτυξης
ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

147.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV (Анатолий
Иванович АНТОНОВ)

Τόπος γέννησης: Ομσκ

16.2.2015

16.2.2015

Σύμφωνα με την ισχύουσα δομή του ρωσικού Υπουρ
γείου Άμυνας, υπό αυτήν την ιδιότητα συμμετείχε στη
διαμόρφωση και την εκτέλεση της πολιτικής της ρωσι
κής κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή απειλεί την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας.
Από τις 28 Δεκεμβρίου 2016, πρώην Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών.
Κατέχει θέση πρέσβη στο διπλωματικό σώμα της Ρωσι
κής Ομοσπονδίας.

153.

Konstantin Mikhailovich
BAKHAREV

(Константин
Михайлович БАХАРЕВ)

Ημερομηνία γέννησης:
20.10.1972
Τόπος γέννησης:
Συμφερόπολη, ΣΣΔ
Ουκρανίας

Μέλος της Κρατικής Δούμας, εξελέγη από την παρανό
μως προσαρτηθείσα Αυτόνομη Δημοκρατία της Κρι
μαίας.
Μέλος της Επιτροπής της Δούμας για τον έλεγχο και
τις ρυθμίσεις.
Τον Μάρτιο του 2014, ο Bakharev διορίστηκε αντι
πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου της αποκαλούμε
νης «Δημοκρατίας της Κριμαίας» και τον Αύγουστο του
2014 διορίστηκε πρώτος αντιπρόεδρος του σώματος
αυτού. Έχει αποδεχθεί την προσωπική συμμετοχή του
στα γεγονότα του 2014 που οδήγησαν στην παράνομη
προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, την
οποία υποστήριξε δημόσια, μεταξύ άλλων και σε συνέ
ντευξη που δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο gazeta
krimea.ru στις 22 Μαρτίου 2016 και στον δικτυακό
τόπο c-pravda.ru στις 23 Αυγούστου 2016. Του απο
νεμήθηκε τιμητικός τίτλος υπέρ «πίστεως στο καθήκον»
από τις «αρχές» της «Δημοκρατίας της Κριμαίας».

9.11.2016

13.3.2018

EL
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154.

Dmitry Anatolievich
BELIK

(Дмитрий Анатольевич
БЕЛИК)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία γέννησης:
17.10.1969

Μέλος της Κρατικής Δούμας, εκλεγέν από την παρανό
μως προσαρτηθείσα πόλη της Σεβαστούπολης.

Τόπος γέννησης: Περιοχή
Kular Ust-Yansky,
Αυτόνομη ΣΣΔ Yakut

Μέλος της Επιτροπής της Δούμας για τον έλεγχο και
τις ρυθμίσεις.

L 69/19
Ημερομηνία
καταχώρισης

9.11.2016

Ως μέλος της δημοτικής αρχής Σεβαστούπολης κατά
την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2014 υποστήριξε
τη δράση του Alexei Chaliy, του επονομαζόμενου «δη
μάρχου του λαού». Έχει αποδεχθεί δημοσίως τη συμμε
τοχή του στα γεγονότα του 2014 που οδήγησαν στην
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστού
πολης, την οποία υποστήριξε δημόσια, μεταξύ άλλων
στην προσωπική του ιστοσελίδα και σε συνέντευξη που
δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο nation-news.ru στις
21 Φεβρουαρίου 2016.
Για τη συμμετοχή του στη διαδικασία της προσάρτησης,
του απονεμήθηκε ο ρωσικός κρατικός τίτλος για την
επιτέλεση «καθηκόντων προς τη μητέρα πατρίδα» —
δεύτερου βαθμού.

160.

Sergey Anatolevich
TOPOR-GILKA

Сергей Анатольевич
ТОПОР-ГИЛКА

Γενικός Διευθυντής της
ΟΑΟ «VO TPE» μέχρι
την πτώχευσή της,
Γενικός Διευθυντής της
OOO «VO TPE».
Ημερομηνία γέννησης:
17.2.1970

Υπό την ιδιότητά του ως Γενικός Διευθυντής της OΑO
«VO TPE», ήταν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με
την Siemens Gas Turbine Technologies OOO σχετικά
με την αγορά και την παράδοση των αεριοστροβίλων
για σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Taman, περιοχή
Krasnodar, Ρωσική Ομοσπονδία. Στη συνέχεια, ως Γενι
κός διευθυντής της OOO «VO TPE», ήταν υπεύθυνος
για τη μεταφορά των αεριοστροβίλων στην Κριμαία. Η
ενέργεια αυτή συμβάλλει στη δημιουργία ανεξάρτητης
πηγής ηλεκτροδότησης στην Κριμαία και τη Σεβαστού
πολη ώστε να στηριχθεί η απόσχισή τους από την Ου
κρανία, και υπονομεύει την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

4.8.2017

Οντότητες:

Ονοματεπώνυμο

3.

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αυτοαποκαλούμενη
«Λαϊκή Δημοκρατία του
Λουγκάνσκ»

Επίσημη ιστοσελίδα:

«Луганская народная
республика»

https://glava-lnr.info/

«Luganskaya narodnaya
respublika»

https://glava-lnr.
su/content/konstituciya

Αιτιολογία

Η αυτοαποκαλούμενη «Λαϊκή Δημοκρατία του Λου
γκάνσκ» ιδρύθηκε στις 27 Απριλίου 2014.
Ήταν υπεύθυνη για την διοργάνωση του παράνομου δη
μοψηφίσματος στις 11 Μαΐου 2014. Διακήρυξη της
ανεξαρτησίας στις 12 Μαΐου 2014.
Στις 22 Μαΐου 2014, οι αυτοαποκαλούμενες «Λαϊκές
Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ίδρυσαν
το αυτοαποκαλούμενο «Ομοσπονδιακό κράτος της No
vorossiya».
Πρόκειται για παράβαση του ουκρανικού συνταγματι
κού δικαίου και, συνεπώς, του διεθνούς δικαίου, η
οποία υπονομεύει την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρ
χία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
Έχει επίσης εμπλακεί στην στρατολόγηση μελών του αυ
τονομιστικού «Νοτιοανατολικού στρατού» και άλλων
παράνομων ένοπλων αυτονομιστικών ομάδων, υπονο
μεύοντας κατά τον τρόπο αυτόν την σταθερότητα ή την
ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ημερομηνία
καταχώρισης

25.7.2014

L 69/20

EL

Ονοματεπώνυμο

4.

Αυτοαποκαλούμενη
«Λαϊκή Δημοκρατία του
Ντονέτσκ»
«Донецкая народная
республика»
«Donétskaya naródnaya
respúblika»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Επίσημες πληροφορίες,
ιδίως για το Σύνταγμα
της Λαϊκής Δημοκρατίας
του Ντονέτσκ και τη
σύνθεση του Ανώτατου
Συμβουλίου
https://dnr-online.ru/

Αιτιολογία

Η αυτοαποκαλούμενη «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντο
νέτσκ» ανακηρύχθηκε στις 7 Απριλίου 2014.

13.3.2018
Ημερομηνία
καταχώρισης

25.7.2014

Υπεύθυνη για την διοργάνωση του παράνομου δημοψη
φίσματος στις 11 Μαΐου 2014. Διακήρυξη της ανεξαρ
τησίας στις 12 Μαΐου 2014.
Στις 24 Μαΐου 2014, οι αυτοαποκαλούμενες «Λαϊκές
Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ υπέ
γραψαν συμφωνία για την ίδρυση του αυτοαποκαλούμε
νου «Ομοσπονδιακού κράτους της Novorossiya».
Πρόκειται για παράβαση του ουκρανικού συνταγματι
κού δικαίου και, συνεπώς, του διεθνούς δικαίου, η
οποία υπονομεύει την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρ
χία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
Έχει επίσης εμπλακεί στην στρατολόγηση μελών παρά
νομων ένοπλων αυτονομιστικών ομάδων, υπονομεύοντας
κατά τον τρόπο αυτόν την σταθερότητα ή την ασφάλεια
της Ουκρανίας.

5.

Αυτοαποκαλούμενο
«Ομοσπονδιακό κράτος
της Novorossiya»
«Федеративное
государство Новороссия»
«Federativnoye
Gosudarstvo
Novorossiya»

Επίσημες ανακοινώσεις
Τύπου:
http://novorossia.
su/official
http://novopressa.ru/
http://novorossia-tv.ru/
http://novorossia.today/
http://novorossiia.ru/

Στις 24 Μαΐου 2014, οι αυτοαποκαλούμενες «Λαϊκές
Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ υπέ
γραψαν συμφωνία για την ίδρυση του μη αναγνωρισμέ
νου αυτοαποκαλούμενου «Ομοσπονδιακού κράτους της
Novorossiya».

25.7.2014

Πρόκειται για παράβαση του ουκρανικού συνταγματι
κού δικαίου και, συνεπώς, του διεθνούς δικαίου, η
οποία απειλεί την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

https://www.
novorosinform.org/
20.

298032, Κριμαία, Sudak, Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παρά
Novy Svet, οδός
βαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 9 Απριλίου 2014,
Shalapina 1.
το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κριμαίας» εξέδωσε
την
απόφαση αριθ. 1991-6/14 με τίτλο «Σχετικά με τις
298032, Крым, г. Судак,
Aкционерное общество
τροποποιήσεις
της αποφάσεως αριθ.1836-6/14 του
пгт. Новый Свет, ул.
‘Завод шампанских вин
Κρατικού Συμβουλίου της “Δημοκρατίας της Κριμαίας”»
Шаляпина, д.1
“Новый Свет”’
της 26ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Σχετικά με την εθνι
Προηγουμένως γνωστή
κοποίηση της περιουσίας επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, και
ως Κρατική ενιαία
οργανισμών του γεωργοβιομηχανικού κλάδου που βρί
επιχείρηση της
σκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κριμαίας», με
«Δημοκρατίας της
την οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που
Κριμαίας» «Μονάδα
ανήκουν στην κρατική επιχείρηση «Zavod shampan
αφρώδους οίνου» «Novy
skykh vin Novy Svet» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας
Svet»
της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύ
θηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ
Государственное
νέου στις 4.1.2015 ως κρατική ενιαία επιχείρηση της
унитарное предприятие
«Δημοκρατίας της Κριμαίας» «Εργοστάσιο αφρώδους οί
Республики Крым ‘Завод
νου “Novy Svet”» (Государственное унитарное пред
шампанских вин “Новый
приятие Республики Крым «Завод шампанских вин
Свет”’
“Новый Свет”»). Ιδρυτής: Το Υπουργείο Γεωργίας της
Gosudarstvennoye
«Δημοκρατίας της Κριμαίας» (Министерство сельского
unitarnoye predpriyatiye
хозяйства Республики Крым).
Respubliki Krym «Zavod
shampanskykh vin
«Novy Svet»» και ως
Κρατική ενιαία επιχείρηση
Μονάδα αφρώδους οίνου
«Novy Svet»
Εταιρία κατά μετοχές
Μονάδα αφρώδους οίνου
‘Novy Svet’

25.7.2014

13.3.2018

EL

Ονοματεπώνυμο

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ
ALMAZ-ANTEY AIR AND
SPACE DEFENCE
CORPORATION

Акционерное общество
‘Концерн воздушнокосмической обороны
“Алмаз — Антей”’
(άλλως CONCERN

Ημερομηνία
καταχώρισης

Καταχωρήθηκε εκ νέου μετά από αναδιοργάνωση στις
29.8.2017 ως Εταιρία κατά μετοχές με ονομασία Μο
νάδα αφρώδους οίνου «Novy Svet» (Aкционерное
общество ‘Завод шампанских вин «Новый Свет»’).
Ιδρυτής: Το Υπουργείο ρυθμίσεων έγγειας ιδιοκτησίας
και ιδιοκτησίας της «Δημοκρατίας της Κριμαίας» (Мини
стерство земельных и имущественных отношений Ре
спублики Крым).

Государственное
предприятие Завод
шампанских вин ‘Новый
свет’ (Gosudarstvenoye
predpriyatiye Zavod
shampanskykh vin
‘Novy Svet’)

21.

Αιτιολογία

L 69/21

41 ul.Vereiskaya,
Moscow 121471,
Russia;
Δικτυακός τόπος: almazantey.ru·
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: antey@
almaz-antey.ru

ALMAZ-ANTEY, ALMAZANTEY CORP, άλλως
ALMAZ-ANTEY DEFENSE
CORPORATION, άλλως
ALMAZ-ANTEY JSC,

Η Almaz-Antey είναι ρωσική κρατική εταιρεία. Κατα
σκευάζει αντιαεροπορικό οπλισμό, που περιλαμβάνει πυ
ραύλους εδάφους-αέρος με τους οποίους εφοδιάζει τον
ρωσικό στρατό. Οι ρωσικές αρχές εφοδιάζουν με βαρύ
οπλισμό τους αυτονομιστές της ανατολικής Ουκρανίας,
συμβάλλοντας στην αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.
Τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνται από τους αυτονομι
στές, μεταξύ άλλων και για την κατάρριψη αεροσκαφών.
Ως κρατική εταιρεία, η Almaz-Antey συμβάλλει συνε
πώς στην αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

30.7.2014

Η Dobrolet ήταν θυγατρική ρωσικής κρατικής αεροπο
ρικής εταιρείας. Από την παράνομη προσάρτηση της
Κριμαίας και μετά, η Dobrolet εκτελούσε αποκλειστικά
πτήσεις μεταξύ Μόσχας και Συμφερόπολης. Διευκόλυνε
κατ' αυτόν τον τρόπο την ενσωμάτωση της παρανόμως
προσαρτηθείσας Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας
στη Ρωσική Ομοσπονδία και υπονόμευε την κυριαρχία
και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

30.7.2014

«Κοινωνική οργάνωση» που είχε υποψηφίους στις παρά
νομες αποκαλούμενες «εκλογές» της αποκαλούμενης
«Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ» της 2ας Νοεμ
βρίου 2014. Όρισε υποψήφιο τον Oleg AKIMOV για τη
θέση του «Επικεφαλής» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δη
μοκρατίας του Λουγκάνσκ». Αυτές οι «εκλογές» παρα
βιάζουν την ουκρανική νομοθεσία και είναι, ως εκ τού
του, παράνομες.

29.11.2014

Концерн ВКО ‘Алмаз —
Антей’,)

22.

DOBROLET άλλως
DOBROLYOT

Κωδικός αερομεταφορέα
QD

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

International Highway,
House 31, building 1,
141411 Moscow
141411, г. Москва,
Международное ш.,
дом 31, строение 1
Ιστότοπος: www.
dobrolet.com

28.

Οικονομική Ένωση του
Λουγκάνσκ (Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)
ЛУГАНСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Με την επίσημη συμμετοχή της στις παράνομες «εκλο
γές», η οργάνωση υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις
και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιό
τητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και αποσταθεροποιούν περαιτέρω την κατάσταση στην
Ουκρανία.

L 69/22

EL

Ονοματεπώνυμο

29.

Εθνοφρουρά των
Κοζάκων

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

http://казакнацгвард.рф/

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υποστηρίξει
εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την εδαφική ακε
ραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ου
κρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω την Ουκρα
νία.

казачья национальная
гвардия

13.3.2018
Ημερομηνία
καταχώρισης

16.2.2015

Διοικείται από το καταχωρισμένο πρόσωπο Nikolay
KOZITSYN και, ως εκ τούτου, συνδέεται με αυτόν.
Φέρεται ως μέρος του αποκαλούμενου «2ου σώματος
στρατού» της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».
41.

«Κρατική Ενιαία
Επιχείρηση της
Δημοκρατίας της
Κριμαίας “Θαλάσσιοι
Λιμένες της Κριμαίας”»
(«Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым
“Крымские морские
порты”»),
περιλαμβανομένων των
παραρτημάτων:
— Εμπορικός Λιμένας
της Feodosia
— «Kerch Ferry»,
— Εμπορικός Λιμένας
του Κερτς.

28, οδός Kirova
Kerch 298312
Κριμαία
(298312, Крым, гор.
Керчь, ул. Кирова,
дом 28)

Το «Κοινοβούλιο της Κριμαίας» εξέδωσε την απόφαση
αριθ. 1757-6/14 στις 17 Μαρτίου 2014 «σχετικά με
την εθνικοποίηση ορισμένων εταιρειών που ανήκουν στα
ουκρανικά Υπουργεία Υποδομών ή Γεωργίας» και την
απόφαση αριθ. 1865-6/14 στις 26 Μαρτίου 2014
«σχετικά με την κρατική επιχείρηση “Θαλάσσιοι Λιμένες
της Κριμαίας”» («О Государственном предприятии
“Крымские морские порты”») διακηρύσσοντας την
απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε
διάφορες κρατικές επιχειρήσεις οι οποίες συγχωνεύθη
καν υπό την «Κρατική Ενιαία Επιχείρηση της Δημοκρα
τίας της Κριμαίας “Θαλάσσιοι Λιμένες της Κριμαίας”» εξ
ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Οι εν λόγω
επιχειρήσεις, με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά δημεύθη
καν από τις κριμαϊκές «αρχές» και η επιχείρηση «Θαλάσ
σιοι Λιμένες της Κριμαίας» ωφελήθηκε από την παρά
νομη μεταβίβαση κυριότητας.

16.9.2017»

