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Λευκωσία 21.3.2016 
 
 

 
Προς: Όλα τα Μέλη 
Από: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου 
Θέμα: Περιοριστικά Μέτρα ΕΕ 
 
Κυρίες, Κύριοι, 
 
1. Περιοριστικά Μέτρα ΕΕ κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (Β. Κορέα) / Απόφαση 

(ΚΕΠΠΑ) 2016/319 της 4ης Μαρτίου 2016 / Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής της 4ης 
Μαρτίου 2016 
Στις 5 Μαρτίου 2016 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τέθηκαν σε 
άμεση ισχύ, οι νομικές πράξεις της ΕΕ, που έχουν ως αντικείμενο την επιβολή 
περιοριστικών  μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (Β. Κορέα). 
 
Η Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/319 και ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/315 της Επιτροπής 
δύναται να ανευρεθούν ηλεκτρονικά στους κάτωθι συνδέσμους της Επίσημης Εφημερίδας 
της ΕΕ: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0319&from=EN 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0315&from=EN 

 
2. Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της 

κατάστασης στην Ουκρανία / Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/318 της 4ης Μαρτίου 2016 
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 4 Μαρτίου 2016 τις εξής νομικές 
πράξεις, που έχουν ως αντικείμενο της επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων 
προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία. 
 
Εν λόγω νομικές πράξεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 5 Μαρτίου 
2016 και τέθηκαν σε ισχύ στις 6 Μαρτίου 2016.  Δύναται να ανευρεθούν ηλεκτρονικά και 
στους κάτωθι συνδέσμους: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0318&from=EN 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0311&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0319&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0315&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0318&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0311&from=EN
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Δια των προαναφερθέντων νομικών πράξεων της ΕΕ, τα περιοριστικά μέτρα 
παρατείνονται μέχρι τις 6 Μαρτίου 2017.  Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω καθεστώς 
κυρώσεων αφορά στην επιβολή περιοριστικών μέτρων σχετικών με τη δέσμευση 
κεφαλαίων και οικονομικών πόρων 16 προσώπων, οντοτήτων και φορέων, που έχουν 
αναγνωριστεί ως υπεύθυνα για την κατάχρηση Ουκρανικών κρατικών κεφαλαίων και 
προσώπων υπεύθυνων για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και φυσικών ή 
νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται με αυτά.  Σημειώνεται ότι το 
υπ’αρ. 14άτομο (Raisa Vasylivna Bohatyriova) έχει διαγραφεί από το σχετικό κατάλογο των 
ατόμων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα. 

 
Με εκτίμηση 
 

 
Χρίστος Πετσίδης 
Διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου  

 


