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Λευκωσία 18.4.2016 
 

Προς: Όλα τα Μέλη 
Από: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου  
Θέμα: Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη μερική άρση Αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν  
 
Κυρίες,  Κύριοι, 
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών μας έχει αποστείλει την πιο κάτω πληροφόρηση η οποία παρατίθεται αυτούσια για 
ενημέρωση.  
 
Πληροφορείστε ότι οι ΗΠΑ έχουν κυκλοφορήσει επικαιροποιημένο κείμενο ερωτο-απαντήσεων (Frequently Asked 
questions Relating to the Lifting of Certain U.S. Sanctions Under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) ημ. 
24/3/2016, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τη μερική άρση 
Αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν (Guidance Relating to the Lifting of Certain US Sanctions Pursuant to the Joint 
Comprehensive Plan of Action on Implementation Day) .  Στο έγγραφο με τις ερωτο-απαντήσεις έχουν επίσης 
συμπεριληφθεί στοιχεία επικοινωνίας με αρμόδιες αρχές ΗΠΑ (Office of Foreign Assets Control – OFAC), τα οποία έχουν 
ως εξής: OFAC Hotline: 1-800-540-6322, +001 202-622-2490 και email: ofac_feedback@do.treas.gov  Τα εν λόγω έγγραφα 
δύνανται να ανευρεθούν στους ιστότοπους  
 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx 
 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/icpoa_faqs.pdf 
 
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί επί του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης 
(JCPOA), το οποίο προνοούσε, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και τη σταδιακή 
άρση των σχετικών με αυτό κυρώσεων που είχαν επιβληθεί κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει (16/1/2016) με την 
άρση των «δευτερογενών» κυρώσεων (κύριοι τομείς: τραπεζικός, χρηματοοικονομικός, ενεργείας, ασφάλισης, αυτό 
βιομηχανίας) που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και που εφαρμόζονται μόνο σε μη-Αμερικανούς, οι 
οποίοι λειτουργούν εκτός δικαιοδοσίας ΗΠΑ.  Σε ισχύ, παραμένουν οι πρωτογενείς κυρώσεις ΗΠΑ σε σχέση με το 
πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν, οι οποίες εφαρμόζονται σε αμερικανούς και εντός δικαιοδοσίας ΗΠΑ. 
 
Σε ότι αφορά στη διαδικασία αδειοδότησης για εξαγωγές και επανα-εξαγωγές στο Ιράν εμπορικών επιβατικών 
αεροσκαφών και σχετικών εξαρτημάτων και υπηρεσιών, σημειώνεται ότι αρμόδιες αρχές ΗΠΑ (Office of Foreign Assets 
Control – OFAC), έχουν εκδώσει σχετική έντυπο, ημερ. 24.4.2016 (General Licensing I), που δύναται να ανευρεθεί στην 
ιστοσελίδα: 
 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_gli.pdf 
 
Υπενθυμίζεται ότι και η ΕΕ έχει κυκλοφορήσει δικό της καθοδηγητικό ενημερωτικό σημείωμα για την άρση των 
περιοριστικών μέτρων ΕΕ, στο πλαίσιο των προνοιών του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ταυτάριθμά 
μηνύματα μας, ημ. 18/1 και 27/1/2016 είναι σχετικά).  Έγγραφο ΕΕ δύναται να ανευρεθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο:  
 
http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/iran_implementation/information_note_eu_sanctions_icpoa_en.pdf 
 
Με εκτίμηση 

 
Χρίστος Πετσίδης 
Διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου ΚΕΒΕ 
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