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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/427 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Μαρτίου 2022
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 παράγραφος 1,
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)

Η Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει ακλόνητα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

(3)

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανήγγειλε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης
στην Ουκρανία και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Η επίθεση αυτή συνιστά
κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

(4)

Στα συμπεράσματά του της 24ης Φεβρουαρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό
τρόπο την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας. Με τις
παράνομες στρατιωτικές της ενέργειες, η Ρωσία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών και υπονομεύει την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
συμφώνησε την επιβολή περαιτέρω περιοριστικών μέτρων με τεράστιες και σοβαρές επιπτώσεις για τη Ρωσία εξαιτίας των
ενεργειών της, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους και τους συμμάχους της Ένωσης.

(5)

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/330 (2), ο οποίος τροποποίησε τα κριτήρια
για την καταχώριση ώστε να περιληφθούν πρόσωπα και οντότητες που υποστηρίζουν και έχουν οφέλη από την κυβέρνηση
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρόσωπα και οντότητες που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με καταχωρισμένα πρόσωπα ή οντότητες.

(6)

Εν όψει της σοβαρότητας της κατάστασης, το Συμβούλιο κρίνει ότι 15 πρόσωπα και 9 οντότητες θα πρέπει να προστεθούν
στον κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ως έχει στο παράρτημα Ι του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(1) ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ.6.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2022/330 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση 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 (ΕΕ L 51 της 25.2.2022, σ. 1).
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Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 θα πρέπει, επομένως, 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 ημερομηνία 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, 15 Μαρτίου 2022.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J.-Y. LE DRIAN

Τα ακόλουθα πρόσωπα και οντότητες προστίθενται στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 269/2014:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόσωπα
Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

Roman Arkadyevich
ABRAMOVICH (ρωσικά:
Роман Аркадьевич
Абрамович)

Ολιγάρχης, στον στενό κύκλο του Vladimir
Putin. Κύριος μέτοχος του ομίλου Evraz.
Πρώην κυβερνήτης της Chukotka.
Ημερομηνία γέννησης: 24.10.1966
Τόπος γέννησης: Saratov, Ρωσική Ομοσπονδία
Ιθαγένεια: ρωσική
Φύλο: άρρεν
Συνδεδεμένα άτομα: Vladimir Putin
Συνδεδεμένες οντότητες: Chelsea F.C., Evraz
Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse
Capital.

Ο Roman Abramovich είναι Ρώσος ολιγάρχης που έχει μακροχρόνιους και στενούς δεσμούς
με τον Vladimir Putin. Έχει προνομιακή πρόσβαση στον Πρόεδρο και διατηρεί πολύ καλές
σχέσεις μαζί του. Η σχέση του με τον ηγέτη της Ρωσίας τον βοήθησε να διατηρήσει τον μεγάλο
πλούτο του. Είναι κύριος μέτοχος του χαλυβουργικού ομίλου Evraz, ο οποίος είναι ένας από
τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ρωσίας.
Επωφελήθηκε, συνεπώς, από Ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για την προσάρτηση της Κριμαίας
ή την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας. Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες Ρώσους
επιχειρηματίες ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική
πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την
προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.
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German Borisovich KHAN
(ρωσικά: Герман Борисович
Хан)

Ολιγάρχης, στον στενό κύκλο του Vladimir
Putin. Ένας από τους κύριους μετόχους του
ομίλου Alfa Group
Ημερομηνία γέννησης: 24.10.1961
Τόπος γέννησης: Κίεβο, Ουκρανία
Ιθαγένεια: ρωσική
Φύλο: άρρεν
Συνδεδεμένα άτομα: Vladimir Putin, Mikhail
Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev
Συνδεδεμένες οντότητες: Alfa Group, Alfa
Bank

Ο German Khan είναι κύριος μέτοχος του ομίλου Alfa Group, που περιλαμβάνει και την
Alfa Bank, έναν από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ρωσίας. Πιστεύεται ότι είναι
ένα από τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Ρωσία. Όπως και άλλοι ιδιοκτήτες της
Alfa Bank (Mikhail Fridman και Petr Aven), διατηρεί στενή σχέση με τον Vladimir Putin και
συνεχίζει να ανταλλάσσει χάρες μαζί του. Οι ιδιοκτήτες του ομίλου Alfa Group αποκομίζουν
επιχειρηματικά και νομικά οφέλη από τη σχέση αυτή. H μεγάλη κόρη του Vladimir Putin
(Maria) ήταν υπεύθυνη για ένα φιλανθρωπικό έργο με την ονομασία Alfa-Endo, το οποίο
χρηματοδοτήθηκε από την Alfa Bank. Ο Vladimir Putin επιβράβευσε τον Alfa Group για την
αφοσίωση που επέδειξε στις ρωσικές αρχές με την παροχή πολιτικής βοήθειας στα σχέδια του
ομίλου για ξένες επενδύσεις.
Συνεπώς, παρέχει ενεργά υλική ή οικονομική στήριξη σε Ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για
την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και έχει οφέλη από
αυτούς. Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες Ρώσους επιχειρηματίες ο οποίος
δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην
κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της
Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.
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Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

Viktor Filippovich
RASHNIKOV (ρωσικά:
Виктор Филиппович
Рашников)

Ολιγάρχης. Ιδιοκτήτης, πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της
επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού της
εταιρείας Magnitogorsk Iron & Steel Works
(MMK).
Ημερομηνία γέννησης: 3.10.1948
Τόπος γέννησης: Magnitorsk, Ρωσική
Ομοσπονδία
Ιθαγένεια: ρωσική
Φύλο: άρρεν
Συνδεδεμένες οντότητες: Magnitogorsk Iron &
Steel Works (MMK)

Ο Viktor Rashnikov είναι εξέχων Ρώσος ολιγάρχης, ιδιοκτήτης και πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της εταιρείας Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). Η MMK είναι ένας από
τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ρωσίας. Η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας
αυξήθηκε πρόσφατα, με αποτέλεσμα σημαντικά υψηλότερα έσοδα για τον ρωσικό κρατικό
προϋπολογισμό.
Είναι, συνεπώς, εξέχων Ρώσος επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς
τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η
οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της
Ουκρανίας.
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Alexey Viktorovich
KUZMICHEV (ρωσικά:
Алексей Викторович
Кузьмичёв)

Ολιγάρχης, στον στενό κύκλο του Vladimir
Putin. Ένας από τους κύριους μετόχους του
ομίλου Alfa Group.
Ημερομηνία γέννησης: 15.10.1962
Τόπος γέννησης: Kirov, Ρωσική Ομοσπονδία
Ιθαγένεια: ρωσική
Φύλο: άρρεν
Συνδεδεμένα άτομα: Vladimir Putin, Mikhail
Fridman, Petr Aven, German Khan
Συνδεδεμένες οντότητες: Alfa Group, Alfa
Bank

Ο Alexey Kuzmichev είναι κύριος μέτοχος του ομίλου Alfa Group, που περιλαμβάνει και
την Alfa Bank, έναν από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Ρωσίας. Πιστεύεται ότι
είναι ένα από τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Ρωσία. Έχει εδραιωμένους δεσμούς
με τον Πρόεδρο της Ρωσίας. H μεγάλη κόρη του Vladimir Putin (Maria) ήταν υπεύθυνη για
ένα φιλανθρωπικό έργο με την ονομασία Alfa-Endo, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Alfa
Bank. Ο Vladimir Putin επιβράβευσε τον Alfa Group για την αφοσίωση που επέδειξε στις
ρωσικές αρχές με την παροχή πολιτικής βοήθειας στα σχέδια του ομίλου για ξένες επενδύσεις.
Συνεπώς, παρέχει ενεργά υλική ή οικονομική στήριξη σε Ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για
την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και έχει οφέλη από
αυτούς. Είναι επίσης εξέχων Ρώσος επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε
οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την
αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.
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Alexander Alexandrovich
MIKHEEV (ρωσικά:
Александр Александрович
Михеев)

Διευθύνων σύμβουλος της JSC
Rosoboronexport
Ημερομηνία γέννησης: 18.11.1961
Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία
Ιθαγένεια: ρωσική
Φύλο: άρρεν
Συνδεδεμένα άτομα: Sergey Chemezov
Συνδεδεμένες οντότητες: Rosoboronexport,
Rostec, Federal Service of Military-Technical
Cooperation

Ο Alexander Mikheev είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Rosoboronexport, του μόνου
επίσημου κρατικού διαμεσολαβητή της Ρωσίας για την εξαγωγή και την εισαγωγή
στρατιωτικών προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών και προϊόντων, τεχνολογιών και
υπηρεσιών διπλής χρήσης. Η Rosoboronexport είναι θυγατρική εταιρεία της Rostec, μιας
εταιρείας κρατικής ιδιοκτησίας που επιβλέπει την έρευνα και ανάπτυξη στρατιωτικών
τεχνολογιών και είναι ιδιοκτήτρια αριθμού εγκαταστάσεων παραγωγής οι οποίες
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επιχειρησιακή ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών στο
πεδίο της μάχης. Οι πωλήσεις όπλων αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τη ρωσική
κυβέρνηση. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προώθηση των οικονομικών και στρατηγικών
στόχων της Ρωσίας. Από το 2000 έως το 2020, η Rosoboronexport πώλησε όπλα αξίας
180 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε ξένους πελάτες.
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Alexander Nikolayevich
SHOKHIN
(ρωσικά: Александр
Николаевич ШОХИН)

Ο Alexander Nikolayevich Shokhin είναι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων και
Επιχειρηματιών, μιας ομάδας συμφερόντων η οποία προωθεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων
στη Ρωσία. Είναι επίσης αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mechel PAO, μιας
από τις κορυφαίες ρωσικές εταιρείες εξόρυξης και μεταλλευμάτων, η οποία αποτελεί πηγή
εσόδων για την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, ο Shokhin εξέφρασε δημοσίως την ανάγκη να
κατευθυνθούν περισσότερες ρωσικές επενδύσεις στην Κριμαία για να αποφευχθεί ενδεχόμενος
οικονομικός αποκλεισμός της Δύσης. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Shokhin συμμετείχε στη
συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με τον Vladimir Putin για να συζητήσουν τον αντίκτυπο των
ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση. Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στην
εν λόγω συνάντηση αποδεικνύει ότι είναι μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που
βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που
υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022

Αποδεικνύει επίσης ότι είναι ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε
οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία
είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.
885

Andrey Valerievich RYUMIN Εκτελεστικός διευθυντής της Rosseti PJSC
(ρωσικά:Андрей Валерьевич (προηγουμένως, μέχρι τον Αύγουστο του
Рюмин)
2014, γνωστή ως Russian Grids), πρόεδρος
του συμβουλίου
Ημερομηνία γέννησης: 12.06.1980
Ιθαγένεια: ρωσική
Φύλο: άρρεν

Ο Andrey Ryumin είναι εκτελεστικός διευθυντής της Rosseti PJSC, εταιρείας ελεγχόμενης
από το ρωσικό κράτος, η οποία είναι φορέας εκμετάλλευσης ενεργειακών δικτύων, παρέχει
υπηρεσίες τεχνολογικής σύνδεσης, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρωσία.
Η Rosseti PJSC κατασκεύασε τον υποσταθμό “Port” που εξασφαλίζει τη σιδηροδρομική έλξη της
γέφυρας της Κριμαίας και τροφοδοτεί το τμήμα ξηρού φορτίου του θαλάσσιου λιμένα Taman,
καθώς και αυτοκινητόδρομους, ιδίως τον αυτοκινητόδρομο M25 Novorossiysk-Στενά Κερτς.
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Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Ryumin συμμετείχε σε συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με
τον Vladimir Putin με θέμα τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η
Δύση. Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στη συνάντηση αυτή αποδεικνύει ότι είναι
μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin
και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα
και την ασφάλεια στην Ουκρανία.
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Πρόεδρος της Ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων και
Επιχειρηματιών
Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της
Mechel PAO
Μέλος του προεδρείου του ανώτατου
συμβουλίου του πολιτικού κόμματος “Ενωμένη
Ρωσία”
Ημερομηνία γέννησης: 25.12.1951
Τόπος γέννησης: Savinskoye, περιφέρεια
Kirillovsky, Ρωσική Ομοσπονδία
Ιθαγένεια: ρωσική
Φύλο: άρρεν

EL

Είναι, συνεπώς, εξέχων επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς
που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία
είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.
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Αποδεικνύει επίσης ότι είναι ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιείται
στον οικονομικό τομέα που παρέχει σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την
αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.
Ο Armen Gasparyan παρουσιάζει την εκπομπή “Nablyudenye” για το ρωσικό μέσο
ενημέρωσης Sputnik και έχει επίσης ραδιοφωνική εκπομπή στον “Vesti FM”. Επίσης εκδίδει
βιβλία, παράγει ηχητικά βιβλία και εμφανίζεται ως εμπειρογνώμων στη ραδιοφωνική εκπομπή
“Polnyi kontakt” (“Πλήρης επαφή”) του Vladimir Solovyov, άλλου προπαγανδιστή.
Ο Gasparian διαδίδει συστηματικά αφηγήματα που ακολουθούν την προπαγάνδα του
Κρεμλίνου. Έχει χρησιμοποιήσει λογικές ανακρίβειες για να εξηγήσει τις διεθνείς υποθέσεις,
αρνήθηκε την κυριαρχία της Ουκρανίας επί της Κριμαίας και υπερασπίστηκε τις ενέργειες της
Ρωσίας στα Στενά Κερτς μετά την κατάληψη ουκρανικού πλοίου.

Φύλο: άρρεν

Εξακολουθεί να δημοσιεύει φιλορωσική προπαγάνδα σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία και αρνείται σταθερά την κυριαρχία της Ουκρανίας.
Συνεπώς, υποστηρίζει ενεργά δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα
και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

Ρώσος προπαγανδιστής και παρουσιαστής της
εκπομπής λόγου “Vremya Pokazhet” (“Ο
χρόνος θα δείξει”) στο υπό κρατικό έλεγχο
Channel One (ρωσικά: Первый канал)
Ημερομηνία γέννησης: 26.01.1966
Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία
Φύλο: άρρεν
Ιθαγένεια: ρωσική

Ο Artyom Sheynin είναι Ρώσος προπαγανδιστής και παρουσιαστής της εκπομπής λόγου
“Vremya Pokazhet” (“Ο χρόνος θα δείξει”) στο υπό κρατικό έλεγχο Channel One. Προέβη σε
δηλώσεις υπέρ της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της αναγνώρισης της
ανεξαρτησίας των αποκαλούμενων “Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ”.
Στις ζωντανές εκπομπές του, ο Sheynin προωθεί το εθνοτικό μίσος μεταξύ Ουκρανών και
Ρώσων, αρνείται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και συκοφαντεί
τους αντιπάλους του Putin στη Ρωσία.
Μιλώντας για την 24η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της ολοκληρωτικής αδικαιολόγητης
στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, ο Sheynin δήλωσε ότι η ρωσική επιχείρηση στην
Ουκρανία ήταν αναπόφευκτη και ότι σκοπός της ήταν να αναγκάσει τις ουκρανικές αρχές να
διατηρήσουν την ειρήνη.
Συνεπώς, υποστηρίζει ενεργά δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα
και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

Artyom / Artem
Grigoryevich SHEYNIN
(ρωσικά: Артём Григорьевич
ШЕЙНИН)

15.3.2022
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Armen Sumbatovich
Υπεύθυνος επικοινωνίας, προπαγανδιστής,
GASPARYAN (ρωσικά: Армен μέλος του συμβουλίου του “Russia Today”
Сумбатович ГAСПАРЯН)
Ημερομηνία γέννησης: 04.07.1975
Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία
Ιθαγένεια: ρωσική
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Dmitry Yevgenevich
Εμπειρογνώμων της επιτροπής της Ρωσικής
KULIKOV (ρωσικά: Дмитрий Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα
Евгеньевич КУЛИКОВ)
θέματα ΚΑΚ και τους δεσμούς με τους
συμπατριώτες.
Παραγωγός ταινιών, τηλεοπτικός και
ραδιοφωνικός παρουσιαστής.
Μέλος του Δημόσιου Συμβουλίου του
Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Ημερομηνία γέννησης: 18.11.1967
Τόπος γέννησης: Shakhtyorsk, περιοχή
Ντονμπάς, Ουκρανία
Ιθαγένεια: ρωσική
Φύλο: άρρεν

Ο Dmitry Kulikov είναι προπαγανδιστής υπέρ του Κρεμλίνου. Έκανε δημόσια σχόλια στα
κρατικής ιδιοκτησίας τηλεοπτικά κανάλια σύμφωνα με το αφήγημα του Κρεμλίνου σχετικά με
την κατάσταση στην περιοχή του Ντονμπάς. Επίσης δικαιολόγησε τις ενέργειες των ρωσικών
αρχών που απειλούν την ακεραιότητα και την εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, όπως η
αναστολή της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ ή η απόφαση αναγνώρισης των
“ανεξάρτητων δημοκρατιών του Ντονμπάς και του Λουχάνσκ”.
Συνεπώς, υποστηρίζει ενεργά δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα
και την ασφάλεια στην Ουκρανία.
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Konstantin Lvovich ERNST Διευθύνων σύμβουλος του Channel One
(ρωσικά: Константин Львович Russia (ρωσικά: Первый канал)
Ημερομηνία γέννησης: 06.02.1961
ЭРНСТ)
Τόπος γέννησης: Μόσχα Ρωσική Ομοσπονδία
Ιθαγένεια: ρωσική
Φύλο: άρρεν

Ο Konstantin Ernst είναι διευθύνων σύμβουλος του Channel One Russia, μιας από τις
μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες μέσων ενημέρωσης, η οποία χρησιμοποιείται για
προπαγανδιστικούς σκοπούς από τις ρωσικές αρχές εδώ και πολλά χρόνια. Από τη θέση αυτή
είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τη διάδοση της αντιουκρανικής προπαγάνδας των
ρωσικών αρχών.
Έλαβε επίσης τις υψηλότερες κρατικές τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τα παράσημα
για Υπηρεσίες προς την Πατρίδα και το Τάγμα Φιλίας, επιστολές εκτίμησης και βραβεία από
την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και το παράσημο “Για τον
συμμετέχοντα στη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία”.
Συνεπώς, υποστηρίζει δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα
και την ασφάλεια στην Ουκρανία. Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην
κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την
αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.

15.3.2022
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Marina Vladimirovna
SECHINA (ρωσικά: Марина
Владимировна СЕЧИНА)

Η Marina Sechina είναι πρώην σύζυγος του Igor Sechin, διευθύνοντος συμβούλου της
Rosneft. Έχει χρησιμοποιήσει τις επαφές της με διάφορους παράγοντες της ρωσικής
κυβέρνησης και των ρωσικών επιχειρηματικών δομών, μεταξύ άλλων με τον πρώην σύζυγό
της, για προσωπικό όφελος.
Επιχειρήσεις ιδιοκτησίας της Sechina συμμετείχαν στην προετοιμασία των χειμερινών
ολυμπιακών αγώνων στο Sochi το 2014. Είναι ιδιοκτήτρια της LLC “Stankoflot”, στην οποία
ανατίθενται συμβάσεις χωρίς διαγωνισμό από την κρατική επιχείρηση για την παροχή
βοήθειας στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων
προηγμένης τεχνολογίας (Rostec). Επίσης, είναι επικεφαλής της FTSSR CJSC και ιδιοκτήτρια
μεριδίου της RK-Telekom.
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Ιδιοκτήτρια της LLC “Stankoflot”
Ημερομηνία γέννησης: 1962
Ιθαγένεια: ρωσική
Φύλο: θήλυ
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Συνεπώς επωφελείται από Ρώσους ιθύνοντες που είναι υπεύθυνοι για την προσάρτηση της
Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και επωφελείται από την κυβέρνηση της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την
αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.
Ο Suleyman Kerimov είναι ιδιοκτήτης του χρηματοπιστωτικού και βιομηχανικού ομίλου
Nafta Moscow. Η καθαρή αξία του Kerimov και της οικογένειάς του εκτιμάται σε 9,8 δισ.
δολάρια ΗΠΑ. Έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά από τον Sergei Roldugin, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τη διαχείριση του πλούτου του Vladimir Putin.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Kerimov συμμετείχε σε συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο με
τον Vladimir Putin με θέμα τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η
Δύση. Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στη συνάντηση αυτή αποδεικνύει ότι είναι
μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin
και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα
και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022

Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε
οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσίας, η
οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της
Ουκρανίας.
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Tigran Oganesovich
KHUDAVERDYAN (ρωσικά:
Тигран Оганесович
ХУДАВЕРДЯН)

Εκτελεστικός διευθυντής & αναπληρωτής
διευθύνων σύμβουλος στην Yandex NV
Ημερομηνία γέννησης: 28.12.1981
Τόπος γέννησης: Ερεβάν Αρμενία
Ιθαγένεια: αρμενική
Φύλο: άρρεν

Ο Tigran Khudaverdyan είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Yandex, μιας από τις ηγετικές
εταιρείες τεχνολογίας στη Ρωσία, η οποία ειδικεύεται σε ευφυή προϊόντα και υπηρεσίες που
τροφοδοτούνται από τη μηχανική μάθηση. Ο πρώην επικεφαλής ειδήσεων της Yandex
κατηγόρησε την εταιρεία ότι αποτελεί “βασικό στοιχείο στην απόκρυψη πληροφοριών” από
τους Ρώσους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επίσης, η εταιρεία προειδοποιεί τους
Ρώσους χρήστες που αναζητούν ειδήσεις για την Ουκρανία στη μηχανή αναζήτησής της ότι
υπάρχουν αναξιόπιστες πληροφορίες στο διαδίκτυο, αφότου η ρωσική κυβέρνηση απείλησε τα
ρωσικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με αυτά που δημοσιεύουν.
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Suleyman Abusaidovich
Ιδιοκτήτης του χρηματοπιστωτικού και
KERIMOV (ρωσικά: Сулейман βιομηχανικού ομίλου Nafta Moscow
Абусаидович КЕРИМОВ)
Μέλος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας από
τη Δημοκρατία του Νταγκεστάν
Ημερομηνία γέννησης: 12.03.1966
Τόπος γέννησης: Derbent, Νταγκεστάν, Ρωσική
Ομοσπονδία
Ιθαγένεια: ρωσική
Φύλο: άρρεν
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Διευθύνων σύμβουλος & διευθυντής της
EuroChem Group AG
Ημερομηνία γέννησης: 29.09.1973
Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία
Ιθαγένεια: ρωσική
Φύλο: άρρεν

Ο Vladimir Rashevsky είναι ο διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής της EuroChem Group
AG, μίας από τις μεγαλύτερες παραγωγούς ανόργανων λιπασμάτων του κόσμου.
Προηγουμένως (μεταξύ 2004 και 2020) ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας άνθρακα
JSC SUEK. Πρόκειται για μεγάλες ρωσικές εταιρείες, των οποίων συνιδιοκτήτης είναι ο Ρώσος
δισεκατομμυριούχος Andrei Melnichenko και οι οποίες παράγουν και παρέχουν σημαντικά
έσοδα στη ρωσική κυβέρνηση. Συνεργάζονται επίσης με τις ρωσικές αρχές,
συμπεριλαμβανομένου του Vladimir Putin. Οι εταιρείες της EuroChem Group προμήθευσαν
νιτρική αμμωνία στις κατεχόμενες περιοχές του Ντονμπάς. Η SUEK υπέγραψε συμβάσεις με
σανατόρια της Κριμαίας για προγράμματα υγείας των εργαζομένων.
Συνεπώς ο Vladimir Rashevsky παρέχει υλική ή οικονομική στήριξη στην κυβέρνηση της
Ρωσικής Ομοσπονδίας και έχει οφέλη από αυτήν, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση
της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Rashevsky συμμετείχε σε συνάντηση ολιγαρχών στο Κρεμλίνο
με τον Vladimir Putin με θέμα τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η
Δύση. Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στη συνάντηση αυτή αποδεικνύει ότι είναι
μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον Vladimir Putin
και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα
και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

15.3.2022»
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Vladimir Valerievich
RASHEVSKY / Vladimir
Valeryevich RASHEVSKIY
(ρωσικά: Владимир
Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

EL

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Khudaveryan συμμετείχε σε συνάντηση ολιγαρχών στο
Κρεμλίνο με τον Vladimir Putin με θέμα τον αντίκτυπο των ενεργειών μετά τις κυρώσεις που
επέβαλε η Δύση.Το γεγονός ότι προσκλήθηκε να παραστεί στη συνάντηση αυτή αποδεικνύει
ότι είναι μέλος του στενού περιβάλλοντος των ολιγαρχών που βρίσκονται κοντά στον
Vladimir Putin και ότι υποστηρίζει ή υλοποιεί δράσεις ή πολιτικές που υπονομεύουν ή
απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς
και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία. Είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν σημαντική
πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την
προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.
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Η Rosneft Aero παραδίδει καύσιμα αεριωθούμενων στον αερολιμένα της Συμφερόπολης, ο
οποίος παρέχει αεροπορική σύνδεση μεταξύ του εδάφους των παρανόμως προσαρτηθεισών
Κριμαίας και Σεβαστούπολης και της Ρωσίας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην παγίωση
της προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Συνεπώς, η Rosneft Aero παρέχει υλική ή οικονομική στήριξη σε δράσεις που υπονομεύουν ή
απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
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JSC ROSOBORONEXPORT
(ρωσικά: AO
Рособоронэкспорт)

Διεύθυνση: 27 Stromynka Str., Moscow,
107076, Russian Federation
Τηλέφωνο: +7 (495) 739 60 17 / +7 (495)
534 61 40
Ιστότοπος: http://roe.ru/eng/
Ηλεκτρονική διεύθυνση: roe@roe.ru

Η Rosoboronexport είναι ο μόνος επίσημος κρατικός διαμεσολαβητής της Ρωσίας για την
εξαγωγή και την εισαγωγή στρατιωτικών προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών και
προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών διπλής χρήσης. Η Rosoboronexport είναι θυγατρική
εταιρεία της Rostec, μιας εταιρείας κρατικής ιδιοκτησίας που επιβλέπει την έρευνα και
ανάπτυξη στρατιωτικών τεχνολογιών και είναι ιδιοκτήτρια αριθμού εγκαταστάσεων
παραγωγής οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επιχειρησιακή ανάπτυξη των εν λόγω
τεχνολογιών στο πεδίο της μάχης. Οι πωλήσεις όπλων αποτελούν σημαντική πηγή σκληρού
νομίσματος για τη ρωσική κυβέρνηση. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προώθηση των
οικονομικών και στρατηγικών στόχων της Ρωσίας. Από το 2000 έως το 2020, η
Rosoboronexport πούλησε όπλα αξίας 180 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε ξένους πελάτες.
Συνεπώς, η Rosoboronexport δραστηριοποιείται σε οικονομικούς τομείς που παρέχουν
σημαντική πηγή εσόδων στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη
για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.
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JSC NPO High Precision
Systems (ρωσικά: АО НПО
Высокоточные комплексы)

Διεύθυνση: 7 Kievskaya Str., Moscow,
121059, Russian Federation
Τηλέφωνο:+7 (495) 981-92-77 φαξ: + +7
(495) 981-92-78
Ηλεκτρονική διεύθυνση: npovk@npovk.ru
Ιστότοπος: https://www.npovk.ru

Η High Precision Systems είναι ρωσική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής όπλων. Κατέχει
ηγετική θέση στη μηχανική και την παραγωγή των τακτικών βαλλιστικών πυραυλικών
συστημάτων στη Ρωσία. Η High Precision Systems είναι θυγατρική της Rostec.
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν όπλα που παρήγαγε η High Precision Systems
κατά την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Συνεπώς, η High Precision
Systems είναι υπεύθυνη για την παροχή, υλικής ή οικονομικής, στήριξης σε δράσεις που
υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας.
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ROSNEFT AERO (RN AERO) Διεύθυνση: 15, Malaya Kaluzhskaya Str.,
(ρωσικά: Роснефть-Аэро /
Moscow, 119071, Russian Federation
РН-Аэро)
Τηλέφωνο: +7 (499) 517-76-56; +7 (499)
517-76-55 (φαξ)
Ιστότοπος: https://www.rosneft-aero.ru/en/
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rn-aero.
rosneft.ru
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JSC Kurganmashzavod
(ρωσικά: ПАО
Курганмашзавод)

Διεύθυνση: 17 1J Mashinostroitely Ave.,
640021, Kurgan, Russian Federation
Τηλέφωνο: +7 (3522) 23-20-83,+7 (3522)
47-19-99; Φαξ: +7 (3522) 23-20-71, +7
(3522) 23-20-82
Ηλεκτρονική διεύθυνση: kmz@kmz.ru
Ιστότοπος: https://www.kurganmash.ru

Η Kurganmashzavod είναι μια μεγάλη ρωσική εταιρεία που ανήκει στη στρατιωτική
βιομηχανία. Τα οχήματα μάχης πεζικού BMP-3, τα οποία παραδόθηκαν από την
Kurganmashzavod στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία κατά
την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
Συνεπώς, η Kurganmashzavod είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής ή οικονομικής
στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
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JSC Russian Helicopters
(ρωσικά: AO Вертолеты
России)

Διεύθυνση: 1 Bolshaya Pionerskaya Str.,
115054, Moscow, Russian Federation
Τηλέφωνο: +7 (495) 981-63-67
Ιστότοπος: http://www.russianhelicopters.
aero
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rhc.aero

Η Russian Helicopters είναι μεγάλη ρωσική εταιρεία κατασκευής ελικοπτέρων. Τα
στρατιωτικά ελικόπτερα Ka-52 “Alligator”, τα οποία παράγει η Russian Helicopters,
χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία κατά την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
Συνεπώς, η Russian Helicopters είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής ή οικονομικής
στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
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PJSC United Aircraft
Corporation (ρωσικά: ПАО
Объединённая
авиастроительная
корпорация)

Διεύθυνση: 1 Bolshaya. Pionerskaya Str.,
115054, Moscow, Russian Federation
Τηλέφωνο: +7 (495) 926-1420
Ιστότοπος: https://www.uacrussia.ru/
Ηλεκτρονική διεύθυνση: office@uacrussia.ru

Η United Aircraft Corporation είναι ρωσική εταιρεία κατασκευής πολιτικών και
στρατιωτικών αεροσκαφών. Μαζί με τις συνδεδεμένες της εταιρείες ελέγχει το 100 % της
ρωσικής παραγωγής στρατιωτικών αεροσκαφών.
Τα μαχητικά αεροσκάφη που παράγει η United Aircraft Corporation χρησιμοποιήθηκαν από
τη Ρωσία κατά την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
Συνεπώς, η United Aircraft Corporation είναι υπεύθυνη για την παροχή, υλικής ή
οικονομικής, στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
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JSC United Shipbuilding
Corporation (ρωσικά: ПАО
Объединённая
авиастроительная
корпорация)

Διεύθυνση: 11 Bolshaya Tatarskaya Str.,
Moscow 115184, Russian Federation
Τηλέφωνο: +7 495 617 33 00
Ιστότοπος: https://www.aoosk.ru
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@aoosk.ru

Η United Shipbuilding Corporation είναι ρωσικός κρατικός ναυπηγικός όμιλος, ο κύριος
προμηθευτής στρατιωτικών πολεμικών πλοίων στο ρωσικό ναυτικό. Κατέχει πολλά ναυπηγεία
και γραφεία μελετών.
Το μεγάλο αποβατικό πλοίο “Pyotr Morgunov” (project 11711) που κατασκευάστηκε από
την United Shipbuilding Corporation, συμμετείχε στην παράνομη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία το 2022. Το περιπολικό πλοίο “Vasily Bykov” (project 22160) του στόλου του
Ευξείνου Πόντου, το οποίο σχεδιάστηκε από την United Shipbuilding Corporation,
συμμετείχε επίσης στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.
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Επιπλέον, το γραφείο μελετών “Almaz”, που ανήκει στην United Shipbuilding Corporation,
ανέπτυξε το project 22800 για κορβέτες, ορισμένες από τις οποίες κατασκευάστηκαν στα
ναυπηγεία που βρίσκονται στο έδαφος των παρανόμως προσαρτηθεισών Κριμαίας και
Σεβαστούπολης, γεγονός που συνέβαλε στη στρατιωτικοποίηση της χερσονήσου της
Κριμαίας.
Συνεπώς, η JSC United Shipbuilding Corporation είναι υπεύθυνη για την παροχή, υλικής ή
οικονομικής, στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
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JSC Research and Production
Corporation
URALVAGONZAVOD
(ρωσικά: АО “Научнопроизводственная
корпорация
УралВагонЗавод”)

Διεύθυνση: 28 Vostochnoe shosse., 622007,
Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russian
Federation
Τηλέφωνο: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47
12
Ηλεκτρονική διεύθυνση: web@uvz.ru
Ιστότοπος: http://uralvagonzavod.ru

Η Uralvagonzavod είναι μεγάλη ρωσική εταιρεία κατασκευής μηχανημάτων. Είναι η μόνη
εταιρεία που κατασκευάζει άρματα μάχης στη Ρωσία.
Τα άρματα μάχης T-72B3, τα οποία παραδόθηκαν από την Uralvagonzavod στις ρωσικές
ένοπλες δυνάμεις, χρησιμοποιήθηκαν από τη Ρωσία κατά την παράνομη εισβολή στην
Ουκρανία το 2022. Συνεπώς, η Uralvagonzavod είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής ή
οικονομικής στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
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JSC Zelenodolsk Shipyard [A.
M. Gorky Zelenodolsk Plant]
(ρωσικά: АО “Зеленодольский
завод имени А. М. Горького”)

Διεύθυνση: 5, Zavodskaya Str., 422546
Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian
Federation
Τηλέφωνο: +7 (84371) 5-76-10, Φαξ: +7
(84371) 5-78-00
Ιστότοπος: https://www.zdship.ru
Ηλεκτρονική διεύθυνση: nfo@zdship.ru

Η Zelenodolsk Shipyard είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυπηγικές επιχειρήσεις στη Ρωσία.
Κατασκεύασε το περιπολικό πλοίο του στόλου του Ευξείνου Πόντου “Vasily Bykov”, το
οποίο συμμετείχε στην παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Στις
24 Φεβρουαρίου 2022 το “Vasily Bykov” επιτέθηκε στους Ουκρανούς στρατιώτες που
υπερασπίζονταν το νησί των Φιδιών.
Συνεπώς, η Zelenodolsk Shipyard είναι υπεύθυνη για την παροχή υλικής ή οικονομικής
στήριξης σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
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