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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Αρ. Φακ: 04.02.004.001.003.001 

Τηλ.: 22 651264 

Τηλεομοιότυπο: 22 661881 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: dchristodoulou@mfa.gov.cy 

Συνημμένα: 9 σελίδες    

26 Ιουνίου 2018 

→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I) 

 

Θέμα: Περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας 

 

1. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια ταυτάριθμης επιστολής μας, ημερ. 3/5/2018, 

πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 25 Ιουνίου 2018 τις εξής νομικές 

πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της 

Μιανμάρ/Βιρμανίας: 

  

(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/900 του Συμβουλίου της 25
ης

 Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση 

της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας.  

 

(β) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/898 του Συμβουλίου της 25
ης

 Ιουνίου 2018 για την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 401/2013 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της 

Μιανμάρ/Βιρμανίας.  

 

2. Αντίγραφα των εν λόγω νομικών πράξεων, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ στις 25 Ιουνίου 2018, και τέθηκαν σε άμεση ισχύ, επισυνάπτονται. Δύναται 

να ανευρεθούν ηλεκτρονικά και στους κάτωθι συνδέσμους: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0900&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0898&from=EN 

 

3. Σημειώνεται ότι με τις πιο πάνω νομικές πράξεις, το Συμβούλιο αποφάσισε τη συμπερίληψη 

επτά προσώπων στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων 

που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ήτοι, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δεσμεύσεις 

περιουσιακών στοιχείων.  

 

4. Επισημαίνεται ότι πέραν των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και δεσμεύσεων περιουσιακών 

στοιχείων, το εν λόγω καθεστώς κυρώσεων, αφορά στο εμπάργκο πώλησης όπλων και σχετικού 

υλικού, απαγόρευσης εξαγωγών εξοπλισμού που δύναται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς 

εσωτερικής καταπίεσης, και απαγόρευσης παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύσεις 

εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης για τελικούς χρήστες από το στρατό και την Αστυνομία Φύλαξης 

mailto:dchristodoulou@mfa.gov.cy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0900&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0898&from=EN
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Συνόρων, καθώς και περιορισμοί στις εξαγωγές εξοπλισμού για παρακολούθηση επικοινωνιών 

που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή. Απαγορεύεται επίσης, η παροχή 

στρατιωτικής εκπαίδευσης στις ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ (Tatmadaw) και στην Αστυνομία 

Φύλαξης Συνόρων ή η στρατιωτική συνεργασία μαζί τους.  

 

5. Παράκληση για τις δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους τομείς αρμοδιότητάς σας, και 

σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.   

 

 

 

Δήμητρα Χριστοδούλου 

Για Γενικό Διευθυντή  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ Αποδεκτών  

- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας  

(Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου ΕΕ) 

 

- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

 

- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών  

(Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή 

Τμήματος Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών 

(Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  

 

- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

(Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορία) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

(Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας 

Ενέργειας, Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

- ΓΔ Υπουργείου Υγείας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

 

- ΓΔ Υφυπουργείου Ναυτιλίας  

 

- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ) 

 

- Διοικητή ΚΥΠ 

 

- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου  

 

- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου   

 

- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434) 

  

- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314) 

 

- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: jim.maitland@pomaritime.com) 

 

 

 

mailto:jim.maitland@pomaritime.com
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Κοινοποίηση (για ενημέρωση):     

          

- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 

 

- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) 

 

- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου 

 

- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

 

- ΥΑ Ν. Δελχί 

 

- Προϊστάμενο Γ3   

  

  



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/900 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 25ης Ιουνίου 2018 

για την τροποποίηση της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Στις 22 Απριλίου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/184/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με περιοριστικά μέτρα 
κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας. 

(2)  Στις 26 Φεβρουαρίου 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία καταδικάζει τις συνεχιζόμενες ευρύτατες, 
συστηματικές σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τις στρατιωτικές δυνάμεις και τις 
δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ/Βιρμανίας. Τα συμπεράσματα ζητούν την υποβολή προτάσεων για στοχευμένα 
περιοριστικά μέτρα κατά υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw). 

(3)  Στις 26 Απριλίου 2018, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/655 (2) η οποία παρέχει το νομικό 
πλαίσιο για την επιβολή στοχευμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών προσώπων από τις Ένοπλες 
Δυνάμεις της Μιανμάρ (Tatmadaw) και την Αστυνομία Φύλαξης των Συνόρων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, για την παρεμπόδιση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε πολίτες που τη χρειάζονται και 
για την παρεμπόδιση της διεξαγωγής ανεξάρτητων ερευνών για καταγγελίες σοβαρών παραβιάσεων ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. 

(4)  Έχοντας υπόψη την κατάσταση στη Μιανμάρ/Βιρμανία και την ευθύνη για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
έχουν διαπραχθεί από μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw) και της αστυνομίας φύλαξης των συνόρων, 
επτά άτομα θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών 
που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ. 

(5)  Το παράρτημα της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2018. 

Για το Συμβούλιο 

H Πρόεδρος 
F. MOGHERINI  
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(1) Απόφαση 2013/184/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας και την 
κατάργηση της απόφασης 2010/232/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 111 της 23.4.2013, σ. 75). 

(2) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/655 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ σχετικά με 
περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας (ΕΕ L 108, 27.4.2018, σ. 29). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα ακόλουθα πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιλαμ
βάνεται στο παράρτημα της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ:  

«Ονοματεπώνυμο Στοιχεία ταυτοποίησης Λόγοι καταχώρησης Ημερομηνία 
καταχώρησης 

1. Aung Kyaw 
Zaw 

Ημερομηνία γέννησης: 
20 Αυγούστου 1961 

Αριθμός διαβατηρίου: 
DM000826 

Ημερομηνία έκδοσης: 
22 Νοεμβρίου 2011 

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 
21 Νοεμβρίου 2021 

Εθνικός αριθμός ταυτότητας: 
BC 17444 

Ο Αντιστράτηγος Aung Kyaw Zaw ήταν ο Διοικητής του Γρα
φείου Ειδικών Επιχειρήσεων αριθ. 3 των Ενόπλων Δυνάμεων της 
Μιανμάρ (Tatmadaw) από τον Αύγουστο του 2015 έως το 
τέλος του 2017. Το Γραφείο Ειδικών Επιχειρήσεων αριθ. 3 είχε 
την επίβλεψη της Δυτικής Διοίκησης και, υπό την ιδιότητα του 
αυτή, ο Αντιστράτηγος Aung Kyaw Zaw είναι υπεύθυνος για τις 
θηριωδίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων που διαπράχθηκαν από τη Δυτική Διοίκηση κατά τη διάρ
κεια της εν λόγω περιόδου κατά των Rohingya στην πολιτεία 
Rakhine. Σε αυτές περιλαμβάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία 
και συστηματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. 

25.6.2018 

2. Maung Maung 
Soe 

Ημερομηνία γέννησης: 
Μάρτιος 1964 

Εθνικός αριθμός ταυτότητας: 
Tatmadaw Kyee 19571 

Ο Υποστράτηγος Maung Maung Soe ήταν ο Διοικητής της Δυτι
κής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw) 
από τον Οκτώβριο του 2016 έως τις 10 Νοεμβρίου 2017 και 
είχε την επίβλεψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πολιτεία 
Rakhine. Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για τις 
θηριωδίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων που διαπράχθηκαν από τη Δυτική Διοίκηση κατά τη διάρ
κεια της εν λόγω περιόδου κατά των Rohingya στην πολιτεία 
Rakhine. Σε αυτές περιλαμβάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία 
και συστηματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. 

25.6.2018 

3. Than Oo Ημερομηνία γέννησης: 
12 Οκτωβρίου 1973 

Εθνικός αριθμός ταυτότητας: 
BC 25723 

Ο Ταξίαρχος Than Oo είναι ο Διοικητής της 99ης μεραρχίας 
ελαφρού πεζικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatma
daw). Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για τις θηριω
δίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που διαπράχθηκαν από τη 99η μεραρχία ελαφρού πεζικού το 
δεύτερο εξάμηνο του 2017 κατά των Rohingya στην πολιτεία 
Rakhine. Σε αυτές περιλαμβάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία 
και συστηματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. 

25.6.2018 

4. Aung Aung Εθνικός αριθμός ταυτότητας: 
BC 23750 

Ο Ταξίαρχος Aung Aung είναι ο Διοικητής της 33ης μεραρχίας 
ελαφρού πεζικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatma
daw). Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για τις θηριω
δίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που διαπράχθηκαν από την 33η μεραρχία ελαφρού πεζικού το 
δεύτερο εξάμηνο του 2017 κατά των Rohingya στην πολιτεία 
Rakhine. Σε αυτές περιλαμβάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία 
και συστηματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. 

25.6.2018 

5. Khin Maung 
Soe  

Ο Υποστράτηγος Khin Maung Soe είναι ο Διοικητής της 
15ης μεραρχίας ελαφρού πεζικού των ενόπλων δυνάμεων της 
Μιανμάρ (Tatmadaw), στην οποία υπάγεται το τάγμα πεζικού 
αριθ. 564. Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για τις 
θηριωδίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων που διαπράχθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2017 από τη 
15η μεραρχία ελαφρού πεζικού και ιδίως το τάγμα πεζικού 
αριθ. 564 κατά των Rohingya στην πολιτεία Rakhine. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία και συστηματική 
πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. 

25.6.2018 
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Ονοματεπώνυμο Στοιχεία ταυτοποίησης Λόγοι καταχώρησης Ημερομηνία 
καταχώρησης 

6. Thura San 
Lwin 

Ημερομηνία γέννησης: 1957 Ο Ταξίαρχος Thura San Lwin ήταν ο Διοικητής της Αστυνομίας 
Φύλαξης των Συνόρων από τον Οκτώβριο του 2016 έως τις 
αρχές Οκτωβρίου του 2017. Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι 
υπεύθυνος για τις θηριωδίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της 
εν λόγω περιόδου από την Αστυνομία Φύλαξης των Συνόρων 
κατά των Rohingya στην πολιτεία Rakhine. Σε αυτές περιλαμβά
νονται δολοφονίες, σεξουαλική βία και συστηματική πυρπόληση 
σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. 

25.6.2018 

7. Thant Zin Oo  Ο Thant Zin Oo είναι ο Διοικητής του 8ου τάγματος της Αστυ
νομίας Ασφαλείας. Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος 
για τις θηριωδίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2017 
από το 8ο τάγμα της Αστυνομίας Ασφαλείας εναντίον των 
Rohingya στην πολιτεία Rakhine. Οι σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνουν δολοφονίες και συστη
ματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. Οι εν 
λόγω παραβιάσεις διεξήχθησαν σε συνεργασία και με την άμεση 
υποστήριξη της 33ης μεραρχίας ελαφρού πεζικού των ενόπλων 
δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw) υπό τον ταξίαρχο Aung 
Aung. Ο Thant Zin Oo συνδέεται ως εκ τούτου με τον περιλαμ
βανόμενο στον κατάλογο Ταξίαρχο Aung Aung. 

25.6.2018»   
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II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/898 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 25ης Ιουνίου 2018 

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 401/2013 σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι της 
Μιανμάρ/Βιρμανίας 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 401/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Μαΐου 2013, σχετικά με περιοριστικά μέτρα 
έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 194/2008 (1), και ιδίως το άρθρο 4i, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Στις 2 Μαΐου 2013 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 401/2013. 

(2)  Στις 26 Φεβρουαρίου 2018 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία καταδικάζει τις συνεχιζόμενες ευρύτατες, 
συστηματικές σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τις στρατιωτικές δυνάμεις και τις 
δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ/Βιρμανίας. Τα συμπεράσματα ζητούν την υποβολή προτάσεων για στοχευμένα 
περιοριστικά μέτρα κατά υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw). 

(3)  Στις 26 Απριλίου 2018 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/647 (2), ο οποίος παρέχει το νομικό πλαίσιο 
για την επιβολή στοχευμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών προσώπων από τις Ένοπλες Δυνάμεις της 
Μιανμάρ (Tatmadaw) και την Αστυνομία Φύλαξης των Συνόρων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, για την παρεμπόδιση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε πολίτες που τη χρειάζονται ή για την 
παρεμπόδιση της διεξαγωγής ανεξάρτητων ερευνών για καταγγελίες σοβαρών παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

(4)  Έχοντας υπόψη την κατάσταση στη Μιανμάρ/Βιρμανία και την ευθύνη για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
έχουν διαπραχθεί από μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw) και της αστυνομίας φύλαξης των συνόρων, 
επτά άτομα θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών 
που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 401/2013. 

(5)  Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 401/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα ΙV του κανονισμού (EΕ) αριθ. 401/2013 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 
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(1) ΕΕ L 121 της 3.5.2013, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/647 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 401/2013 σχετικά με 

περιοριστικά μέτρα έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας (ΕΕ L 108 της 27.4.2018, σ. 1). 



Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2018. 

Για το Συμβούλιο 

H Πρόεδρος 
F. MOGHERINI  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα ακόλουθα πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιλαμ
βάνεται στο παράρτημα ΙV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 401/2013.  

«Ονοματεπώνυμο Στοιχεία ταυτοποίησης Λόγοι καταχώρισης Ημερομηνία 
καταχώρισης 

1. Aung Kyaw 
Zaw 

Ημερομηνία γέννησης: 
20 Αυγούστου 1961 

Αριθμός διαβατηρίου: 
DM000826 

Ημερομηνία έκδοσης: 
22 Νοεμβρίου 2011 

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 
21 Νοεμβρίου 2021 

Εθνικός αριθμός ταυτότητας: 
BC 17444 

Ο αντιστράτηγος Aung Kyaw Zaw ήταν ο διοικητής του 
Γραφείου Ειδικών Επιχειρήσεων αριθ. 3 των Ενόπλων Δυνάμεων 
της Μιανμάρ (Tatmadaw) από τον Αύγουστο του 2015 έως το 
τέλος του 2017. Το Γραφείο Ειδικών Επιχειρήσεων αριθ. 3 είχε 
την επίβλεψη της Δυτικής Διοίκησης και, υπό την ιδιότητά του 
αυτή, ο αντιστράτηγος Aung Kyaw Zaw είναι υπεύθυνος για τις 
θηριωδίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων που διαπράχθηκαν από τη Δυτική Διοίκηση κατά τη διάρ
κεια της εν λόγω περιόδου κατά των Rohingya στην πολιτεία 
Rakhine. Σε αυτές περιλαμβάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία 
και συστηματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. 

25.6.2018 

2. Maung Maung 
Soe 

Ημερομηνία γέννησης: 
Μάρτιος 1964 

Εθνικός αριθμός ταυτότητας: 
Tatmadaw Kyee 19571 

Ο υποστράτηγος Maung Maung Soe ήταν ο διοικητής της Δυτι
κής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw) 
από τον Οκτώβριο του 2016 έως τις 10 Νοεμβρίου 2017 και 
είχε την επίβλεψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πολιτεία 
Rakhine. Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για τις 
θηριωδίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων που διαπράχθηκαν από τη Δυτική Διοίκηση κατά τη διάρ
κεια της εν λόγω περιόδου κατά των Rohingya στην πολιτεία 
Rakhine. Σε αυτές περιλαμβάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία 
και συστηματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. 

25.6.2018 

3. Than Oo Ημερομηνία γέννησης: 
12 Οκτωβρίου 1973 

Εθνικός αριθμός ταυτότητας: 
BC 25723 

Ο ταξίαρχος Than Oo είναι ο διοικητής της 99ης Μεραρχίας 
Ελαφρού Πεζικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatma
daw). Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για τις θηριω
δίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που διαπράχθηκαν από τη 99η Μεραρχία Ελαφρού Πεζικού το 
δεύτερο εξάμηνο του 2017 κατά των Rohingya στην πολιτεία 
Rakhine. Σε αυτές περιλαμβάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία 
και συστηματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. 

25.6.2018 

4. Aung Aung Εθνικός αριθμός ταυτότητας: 
BC 23750 

Ο ταξίαρχος Aung Aung είναι ο διοικητής της 33ης Μεραρχίας 
Ελαφρού Πεζικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatma
daw). Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για τις θηριω
δίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που διαπράχθηκαν από την 33η Μεραρχία Ελαφρού Πεζικού το 
δεύτερο εξάμηνο του 2017 κατά των Rohingya στην πολιτεία 
Rakhine. Σε αυτές περιλαμβάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία 
και συστηματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. 

25.6.2018 

5. Khin Maung 
Soe  

Ο υποστράτηγος Khin Maung Soe είναι ο διοικητής της 
15ης Μεραρχίας Ελαφρού Πεζικού των Ενόπλων Δυνάμεων της 
Μιανμάρ (Tatmadaw), στην οποία υπάγεται το Τάγμα Πεζικού 
αριθ. 564. Υπό την ιδιότητά του αυτήν, είναι υπεύθυνος για τις 
θηριωδίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων που διαπράχθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2017 από τη 
15η Μεραρχία Ελαφρού Πεζικού και ιδίως το Τάγμα Πεζικού 
αριθ. 564 κατά των Rohingya στην πολιτεία Rakhine. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται δολοφονίες, σεξουαλική βία και συστηματική 
πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. 

25.6.2018 
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Ονοματεπώνυμο Στοιχεία ταυτοποίησης Λόγοι καταχώρισης Ημερομηνία 
καταχώρισης 

6. Thura San 
Lwin 

Ημερομηνία γέννησης: 1957 Ο ταξίαρχος Thura San Lwin ήταν ο διοικητής της Αστυνομίας 
Φύλαξης των Συνόρων από τον Οκτώβριο του 2016 έως τις 
αρχές Οκτωβρίου του 2017. Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι 
υπεύθυνος για τις θηριωδίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της 
εν λόγω περιόδου από την Αστυνομία Φύλαξης των Συνόρων 
κατά των Rohingya στην πολιτεία Rakhine. Σε αυτές περιλαμβά
νονται δολοφονίες, σεξουαλική βία και συστηματική πυρπόληση 
σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. 

25.6.2018 

7. Thant Zin Oo  Ο Thant Zin Oo είναι ο διοικητής του 8ου Τάγματος της Αστυ
νομίας Ασφαλείας. Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος 
για τις θηριωδίες και τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2017 
από το 8ο Τάγμα της Αστυνομίας Ασφαλείας εναντίον των 
Rohingya στην πολιτεία Rakhine. Οι σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνουν δολοφονίες και συστη
ματική πυρπόληση σπιτιών και κτιρίων των Rohingya. Οι εν 
λόγω παραβιάσεις αυτές διεξήχθησαν σε συνεργασία και με την 
άμεση υποστήριξη της 33ης Μεραρχίας Ελαφρού Πεζικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων της Μιανμάρ (Tatmadaw) υπό τον ταξίαρχο 
Aung Aung. Ο Thant Zin Oo συνδέεται ως εκ τούτου με τον 
περιλαμβανόμενο στον κατάλογο ταξίαρχο Aung Aung. 

25.6.2018»   
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Αρ. Φακ: 04.02.004.001.003.001 

Τηλ.: 22 651264 

Τηλεομοιότυπο: 22 661881 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: dchristodoulou@mfa.gov.cy 

Συνημμένα: 10 σελίδες     

26 Ιουνίου 2018 

→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I) 

 

Θέμα: Αυτόνομα Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Βενεζουέλας / Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/901 και 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/899 του Συμβουλίου της 25
ης

 Ιουνίου 2018 

 

1. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 25 Ιουνίου 2018 

τις εξής νομικές πράξεις, που έχουν ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων, λόγω της κατάστασης 

στη Βενεζουέλα: 

 

(α) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/901 του Συμβουλίου της 25
ης

 Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της απόφασης 

(ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα.   

 

(β) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/899 του Συμβουλίου της 25
ης

 Ιουνίου 2018 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2063 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα.  

 

2. Οι εν λόγω νομικές πράξεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 25 Ιουνίου  2018 και 

τέθηκαν σε άμεση ισχύ. Δύναται να ανευρεθούν ηλεκτρονικά στους κάτωθι συνδέσμους: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0901&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0899&from=EN 

 

3. Σημειώνεται ότι με τις πιο πάνω νομικές πράξεις, το Συμβούλιο αποφάσισε τη συμπερίληψη 11 προσώπων 

στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά 

μέτρα, ήτοι, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.  

 

4. Υπενθυμίζεται ότι πέραν των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων, το εν 

λόγω καθεστώς κυρώσεων αφορά στην επιβολή εμπάργκο όπλων κατά της Βενεζουέλας και συναφούς υλικού 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εσωτερικής καταστολής.  

 

5. Υπό το φως των ανωτέρω, παράκληση για ενημέρωσή σας και δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους 

τομείς αρμοδιότητάς σας, και σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.   

 

 

Δήμητρα Χριστοδούλου 

Για Γενικό Διευθυντή  

mailto:dchristodoulou@mfa.gov.cy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0901&from=EN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ Αποδεκτών  

- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας  

(Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου ΕΕ) 

 

- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

 

- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών  

(Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή Τμήματος 

Χρηματοδότησης και Επενδύσεων, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών 

(Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Δ/ντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  

 

- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

(Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

(Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας Ενέργειας, 

Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

- ΓΔ Υπουργείου Υγείας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

 

- ΓΔ Υφυπουργείου Ναυτιλίας (Αρ. Φαξ: 25 848200) 

 

- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ) 

 

- Διοικητή ΚΥΠ 

 

- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου  

 

- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου   

 

- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434) 

  

- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314) 

 

- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: jim.maitland@pomaritime.com) 

 

 

 

mailto:jim.maitland@pomaritime.com


3 
 

Κοινοποίηση:     

          

- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 

 

- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) 

 

- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου 

 

- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

 

- Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (Αρ. Φαξ.: 25 358642) 

 

- Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (Αρ. Φαξ.: 25 818160) 

 

- Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου (Αρ. Φαξ.: 25 360675) 

 

- ΜΑΝΥ, Πρέσβη Ουάσιγκτον, Πρέσβη Μαδρίτη, Πρέσβη Μπραζίλια, Επιτετραμμένο en pied  Αβάνα 

 

- Διευθυντή ΣΤ’, Προϊστάμενο Γ4 

  
 



ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/901 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 25ης Ιουνίου 2018 

για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της 
κατάστασης στη Βενεζουέλα 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29, 

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με περιοριστικά 
μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα (1), 

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Στις 13 Νοεμβρίου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074. 

(2)  Στις 28 Μαΐου 2018 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για τη Βενεζουέλα που ανέφεραν ότι οι εκλογές στη 
Βενεζουέλα της 20ής Μαΐου 2018 δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες και ότι οι εκλογές και το αποτέλεσμά τους δεν 
διαθέτουν αξιοπιστία, δεδομένου ότι η εκλογική διαδικασία δεν διασφάλισε τις αναγκαίες εγγυήσεις για δημοκρατικές 
εκλογές με τη συμμετοχή όλων. 

(3)  Στα συμπεράσματα ζητείται η διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα δημοκρατικά 
πρότυπα και τους συνταγματικούς κανόνες της Βενεζουέλας και, στο πλαίσιο αυτό, η επιβολή συμπληρωματικών 
στοχευμένων και αναστρέψιμων περιοριστικών μέτρων, τα οποία δεν θα στρέφονται κατά του λαού της Βενεζουέλας. 

(4)  Λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα, θα πρέπει να περιληφθούν 11 πρόσωπα στον κατάλογο φυσικών και νομικών 
προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα στο παράρτημα I της απόφασης 
(ΚΕΠΠΑ) 2017/2074. 

(5)  Το παράρτημα I της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα I της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2018. 

Για το Συμβούλιο 

H Πρόεδρος 
F. MOGHERINI  

25.6.2018 L 160 I/12 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 295 της 14.11.2017, σ. 60. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα ακόλουθα πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιλαμ
βάνεται στο παράρτημα I της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074:  

«Ονοματεπώνυμο Στοιχεία ταυτότητας Λόγοι Ημερομηνία 
καταχώρισης 

8. Tareck Zaidan 
El-Aissami Maddah 

Αντιπρόεδρος οικονομίας και 
υπουργός Εθνικής 
Βιομηχανίας και Παραγωγής 

Ημερομηνία γέννησης: 
12 Νοεμβρίου 1974 

Αντιπρόεδρος οικονομίας και υπουργός Εθνικής Βιομη
χανίας και Παραγωγής. Ως πρώην αντιπρόεδρος της 
Βενεζουέλας με εποπτεία της διεύθυνσης της Μπολιβα
ριανής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SEBIN), ο 
Maddah είναι υπεύθυνος για τις σοβαρές παραβιάσεις 
ανθρώπινων δικαιωμάτων από την εν λόγω υπηρεσία, με
ταξύ άλλων για αυθαίρετες κρατήσεις, έρευνες με πολι
τικά κίνητρα, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση 
και βασανιστήρια. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την υπο
στήριξη και εφαρμογή πολιτικών και δραστηριοτήτων 
που υπονομεύουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διαδηλώσεων, 
και είναι επικεφαλής της “αντιπραξικοπηματικής μονά
δας” του προέδρου Maduro που βάλλει την κοινωνία 
των πολιτών και τη δημοκρατική αντιπολίτευση. 

25.6.2018 

9. Sergio José Rivero 
Marcano 

Γενικός Επιθεωρητής των 
Μπολιβαριανών Εθνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων 

Ημερομηνία γέννησης: 
8 Νοεμβρίου 1964 

Γενικός διοικητής της Μπολιβαριανής Εθνικής Φρουράς 
έως τις 16 Ιανουαρίου 2018. Συμμετέχει στην κατα
στολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής 
αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και είναι υπεύθυνος για 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων που 
διαπράχθηκαν από την Μπολιβαριανή Εθνική Φρουρά 
υπό τη διοίκησή του, συμπεριλαμβανομένης της υπέρμε
τρης χρήσης βίας, και για αυθαίρετη κράτηση και κακο
ποίηση μελών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των 
πολιτών. Οι δράσεις και πολιτικές του ως γενικού διοι
κητή της Μπολιβαριανής Εθνικής Φρουράς, συμπερι
λαμβανομένων των επιθέσεων της Μπολιβαριανής Εθνι
κής Φρουράς κατά μελών της δημοκρατικά εκλεγμένης 
Εθνικής Συνέλευσης και του εκφοβισμού δημοσιογρά
φων που αρθρογραφούσαν σχετικά με τις νοθευμένες 
εκλογές για την παράνομη Συντακτική Συνέλευση, 
έχουν υπονομεύσει τη δημοκρατία και το κράτος 
δικαίου στη Βενεζουέλα. 

25.6.2018 

10. Jesús Rafael Suárez 
Chourio 

Γενικός Διοικητής του 
Μπολιβαριανού Στρατού 

Ημερομηνία γέννησης: 
19 Ιουλίου 1962 

Γενικός διοικητής του Μπολιβαριανού Εθνικού Στρατού 
της Βενεζουέλας και πρώην διοικητής της Περιφέρειας 
Συνολικής Άμυνας της Κεντρικής Ζώνης (Κεντρική 
REDI). Ευθύνεται για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιω
μάτων από δυνάμεις υπό τη διοίκησή του, συμπεριλαμ
βανομένης της χρήσης υπέρμετρης βίας και της κακο
ποίησης κρατουμένων. Έχει στοχεύσει τη δημοκρατική 
αντιπολίτευση και έχει υποστηρίξει τη χρήση στρατοδι
κείων για δίκες διαδηλωτών. 

25.6.2018 

11. Iván Hernández Dala Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Στρατιωτικής 
Αντικατασκοπίας 

Ημερομηνία γέννησης: 
18 Μαΐου 1966 

Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής 
Αντικατασκοπίας (DGCIM) από τον Ιανουάριο του 
2014 και αρχηγός της Προεδρικής Φρουράς από τον 
Σεπτέμβριο του 2015. Ως προϊστάμενος της DGCIM, ο 
Iván Hernández Dala είναι υπεύθυνος για σοβαρές πα
ραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την κατα
στολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής 
αντιπολίτευσης από μέλη της DGCIM υπό τη διοίκησή 
του, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης 
βίας και της κακοποίησης κρατουμένων. 

25.6.2018 

25.6.2018 L 160 I/13 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



Ονοματεπώνυμο Στοιχεία ταυτότητας Λόγοι Ημερομηνία 
καταχώρισης 

12. Delcy Eloina 
Rodríguez Gómez 

Αντιπρόεδρος της 
Μπολιβαριανής Δημοκρατίας 
της Βενεζουέλας 

Ημερομηνία γέννησης: 
18 Μαΐου 1969 

Αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, πρώην πρόεδρος παρά
νομης Συντακτικής Συνέλευσης και πρώην μέλος της 
Προεδρικής Επιτροπής για την παράνομη Εθνική Συντα
κτική Συνέλευση. Οι ενέργειές της στην Προεδρική Επι
τροπή και, στη συνέχεια, ως προέδρου της παράνομης 
Συντακτικής Συνέλευσης έχουν υπονομεύσει τη δημο
κρατία και το κράτος δικαίου στη Βενεζουέλα, συμπερι
λαμβανομένου του σφετερισμού των εξουσιών της Εθνι
κής Συνέλευσης και της χρήσης τους κατά της 
αντιπολίτευσης με στόχο την αποτροπή της συμμετοχής 
τους στην πολιτική διαδικασία. 

25.6.2018 

13. Elías José Jaua 
Milano 

Υπουργός Λαϊκής Εξουσίας 
για την Εκπαίδευση 

Ημερομηνία γέννησης: 
16 Δεκεμβρίου 1969 

Υπουργός Λαϊκής Εξουσίας για την Εκπαίδευση. Πρώην 
πρόεδρος της Προεδρικής Επιτροπής για την παράνομη 
Εθνική Συντακτική Συνέλευση. Υπεύθυνος για υπονό
μευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη 
Βενεζουέλα μέσω του ρόλου του ως επικεφαλής της σύ
στασης της παράνομης Συντακτικής Συνέλευσης. 

25.6.2018 

14. Sandra Oblitas 
Ruzza 

Αντιπρόεδρος του Εθνικού 
Εκλογικού Συμβουλίου 

Ημερομηνία γέννησης: 
7 Ιουνίου 1969 

Αντιπρόεδρος του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου 
(CNE) και πρόεδρος της Επιτροπής του Μητρώου Εκλο
γέων και Πολιτών. Υπεύθυνη για τις δραστηριότητες 
του CNE, οι οποίες έχουν υπονομεύσει τη δημοκρατία 
στη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της 
σύστασης της παράνομης Συντακτικής Συνέλευσης και 
τη χειραγώγηση της εκλογικής διαδικασίας. 

25.6.2018 

15. Freddy Alirio Bernal 
Rosales 

Ημερομηνία γέννησης: 
16 Ιουνίου 1962 

Επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου της Επιτρο
πής για Τοπικό Ανεφοδιασμό και Παραγωγή (CLAP) και 
Γενικός Επίτροπος της Μπολιβαριανής Εθνικής Υπηρε
σίας Πληροφοριών (SEBIN). Υπεύθυνος για υπονόμευση 
της δημοκρατίας μέσω της χειραγώγησης, για εκλογι
κούς λόγους, των διανομών στο πλαίσιο του προγράμ
ματος της CLAP. Επιπλέον, ως γενικός επίτροπος της 
SEBIN, είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητές της, οι 
οποίες περιλαμβάνουν σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων 
δικαιωμάτων όπως αυθαίρετη κράτηση. 

25.6.2018 

16. Katherine Nayarith 
Harrington Padrón 

Αναπληρώτρια Γενική 
Εισαγγελέας. 

Ημερομηνία γέννησης: 
5 Δεκεμβρίου 1971 

Αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας από τον Ιούλιο του 
2017. Διορίστηκε αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας 
από το Ανώτατο Δικαστήριο, κατά παράβαση του Συν
τάγματος, και όχι από την Εθνική Συνέλευση. Υπεύθυνη 
για υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου στη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων μέσω υποκίνη
σης διώξεων για πολιτικούς λόγους και μη διερεύνησης 
καταγγελιών για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων 
από το καθεστώς Maduro. 

25.6.2018 

17. Socorro Elizabeth 
Hernández 

Ημερομηνία γέννησης: 
11 Μαρτίου 1952 

Μέλος (κοσμήτορας) του Εθνικού Εκλογικού Συμβου
λίου (CNE) και της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής (JNE). 
Υπεύθυνη για δραστηριότητες του CNE οι οποίες έχουν 
υπονομεύσει τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα, μεταξύ 
άλλων για διευκόλυνση της σύστασης της παράνομης 
Συντακτικής Συνέλευσης και χειραγώγηση της εκλογι
κής διαδικασίας σε σχέση με τις ακυρωθείσες προεδρι
κές εκλογές το 2016, αναβολή των κυβερνητικών εκλο
γών του 2016 και μετατόπιση των εκλογικών τμημάτων 
λίγο πριν από τις κυβερνητικές εκλογές του 2017. 

25.6.2018 
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Ονοματεπώνυμο Στοιχεία ταυτότητας Λόγοι Ημερομηνία 
καταχώρισης 

18. Xavier Antonio 
Moreno Reyes 

γενικός γραμματέας του 
Εθνικού Εκλογικού 
Συμβουλίου 

Γενικός γραμματέας του Εθνικού Εκλογικού Συμβου
λίου (CNE). Υπεύθυνος για την έγκριση αποφάσεων του 
CNE οι οποίες έχουν υπονομεύσει τη δημοκρατία στη 
Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων για τη διευκόλυνση της σύ
στασης της παράνομης Συντακτικής Συνέλευσης και τη 
χειραγώγηση της εκλογικής διαδικασίας. 

25.6.2018»   
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/899 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 25ης Ιουνίου 2018 

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2063 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης 
στη Βενεζουέλα 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2063 του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με περιοριστικά μέτρα 
λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Στις 13 Νοεμβρίου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2063. 

(2)  Στις 28 Μαΐου 2018 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για τη Βενεζουέλα που ανέφεραν ότι οι εκλογές στη 
Βενεζουέλα της 20ής Μαΐου 2018 δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες και ότι οι εκλογές και το αποτέλεσμά τους δεν 
διαθέτουν αξιοπιστία, δεδομένου ότι η εκλογική διαδικασία δεν διασφάλισε τις αναγκαίες εγγυήσεις για δημοκρατικές 
εκλογές με τη συμμετοχή όλων. 

(3)  Στα συμπεράσματα ζητείται η διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα δημοκρατικά 
πρότυπα και τους συνταγματικούς κανόνες της Βενεζουέλας και, στο πλαίσιο αυτό, η επιβολή συμπληρωματικών 
στοχευμένων και αναστρέψιμων περιοριστικών μέτρων, τα οποία δεν θα στρέφονται κατά του λαού της Βενεζουέλας. 

(4)  Λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα, θα πρέπει να περιληφθούν 11 πρόσωπα στον κατάλογο των φυσικών και νομικών 
προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα στο παράρτημα IV του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2063. 

(5)  Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2063 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2063 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα 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. 

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2018. 

Για το Συμβούλιο 

H Πρόεδρος 
F. MOGHERINI  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα ακόλουθα πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που 
καθορίζεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2063:  

«Ονοματεπώνυμο Στοιχεία ταυτότητας Λόγοι Ημερομηνία 
καταχώρισης 

8. Tareck Zaidan 
El-Aissami Maddah 

Αντιπρόεδρος οικονομίας και 
υπουργός Εθνικής 
Βιομηχανίας και Παραγωγής 

Ημερομηνία γέννησης: 
12 Νοεμβρίου 1974 

Αντιπρόεδρος οικονομίας και υπουργός Εθνικής Βιομη
χανίας και Παραγωγής. Ως πρώην αντιπρόεδρος της 
Βενεζουέλας με εποπτεία της διεύθυνσης της Μπολιβα
ριανής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SEBIN), ο 
Maddah είναι υπεύθυνος για τις σοβαρές παραβιάσεις 
ανθρώπινων δικαιωμάτων από την εν λόγω υπηρεσία, με
ταξύ άλλων για αυθαίρετες κρατήσεις, έρευνες με πολι
τικά κίνητρα, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση 
και βασανιστήρια. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την υπο
στήριξη και εφαρμογή πολιτικών και δραστηριοτήτων 
που υπονομεύουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διαδηλώσεων, 
και είναι επικεφαλής της “αντιπραξικοπηματικής μονά
δας” του Προέδρου Maduro που βάλλει την κοινωνία 
των πολιτών και τη δημοκρατική αντιπολίτευση. 

25.6.2018 

9. Sergio José Rivero 
Marcano 

Γενικός Επιθεωρητής των 
Μπολιβαριανών Εθνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων 

Ημερομηνία γέννησης: 
8 Νοεμβρίου 1964 

Γενικός Διοικητής της Μπολιβαριανής Εθνικής Φρουράς 
έως τις 16 Ιανουαρίου 2018. Συμμετέχει στην κατα
στολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής 
αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και είναι υπεύθυνος για 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων που 
διαπράχθηκαν από την Μπολιβαριανή Εθνική Φρουρά 
υπό τη διοίκησή του, συμπεριλαμβανομένης της υπέρμε
τρης χρήσης βίας, και για αυθαίρετη κράτηση και κακο
ποίηση μελών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των 
πολιτών. Οι δράσεις και πολιτικές του ως Γενικού Διοι
κητή της Μπολιβαριανής Εθνικής Φρουράς, συμπερι
λαμβανομένων των επιθέσεων της Μπολιβαριανής Εθνι
κής Φρουράς κατά μελών της δημοκρατικά εκλεγμένης 
Εθνικής Συνέλευσης και του εκφοβισμού δημοσιογρά
φων που αρθρογραφούσαν σχετικά με τις νοθευμένες 
εκλογές για την παράνομη Συντακτική Συνέλευση, 
έχουν υπονομεύσει τη δημοκρατία και το κράτος 
δικαίου στη Βενεζουέλα. 

25.6.2018 

10. Jesús Rafael Suárez 
Chourio 

Γενικός Διοικητής του 
Μπολιβαριανού Στρατού 

Ημερομηνία γέννησης: 
19 Ιουλίου 1962 

Γενικός Διοικητής του Μπολιβαριανού Εθνικού Στρατού 
της Βενεζουέλας και πρώην Διοικητής της Περιφέρειας 
Συνολικής Άμυνας της Κεντρικής Ζώνης (Κεντρική 
REDI). Ευθύνεται για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιω
μάτων από δυνάμεις υπό τη διοίκησή του, συμπεριλαμ
βανομένης της χρήσης υπέρμετρης βίας και της κακο
ποίησης κρατουμένων. Έχει στοχεύσει τη δημοκρατική 
αντιπολίτευση και έχει υποστηρίξει τη χρήση στρατοδι
κείων για δίκες διαδηλωτών. 

25.6.2018 

11. Iván Hernández Dala Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Στρατιωτικής 
Αντικατασκοπίας 

Ημερομηνία γέννησης: 
18 Μαΐου 1966 

Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής 
Αντικατασκοπίας (DGCIM) από τον Ιανουάριο του 
2014 και Αρχηγός της Προεδρικής Φρουράς από τον 
Σεπτέμβριο του 2015. Ως προϊστάμενος της DGCIM, ο 
Iván Hernández Dala είναι υπεύθυνος για σοβαρές πα
ραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την κατα
στολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής 
αντιπολίτευσης από μέλη της DGCIM υπό τη διοίκησή 
του, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης 
βίας και της κακοποίησης κρατουμένων. 

25.6.2018 
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Ονοματεπώνυμο Στοιχεία ταυτότητας Λόγοι Ημερομηνία 
καταχώρισης 

12. Delcy Eloina 
Rodríguez Gómez 

Αντιπρόεδρος της 
Μπολιβαριανής Δημοκρατίας 
της Βενεζουέλας 

Ημερομηνία γέννησης: 
18 Μαΐου 1969 

Αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, πρώην πρόεδρος παρά
νομης Συντακτικής Συνέλευσης και πρώην μέλος της 
Προεδρικής Επιτροπής για την παράνομη Εθνική Συντα
κτική Συνέλευση. Οι ενέργειές της στην Προεδρική Επι
τροπή και, στη συνέχεια, ως Προέδρου της παράνομης 
Συντακτικής Συνέλευσης έχουν υπονομεύσει τη δημο
κρατία και το κράτος δικαίου στη Βενεζουέλα, συμπερι
λαμβανομένου του σφετερισμού των εξουσιών της Εθνι
κής Συνέλευσης και της χρήσης τους κατά της 
αντιπολίτευσης με στόχο την αποτροπή της συμμετοχής 
τους στην πολιτική διαδικασία. 

25.6.2018 

13. Elías José Jaua 
Milano 

Υπουργός Λαϊκής Εξουσίας 
για την Εκπαίδευση 

Ημερομηνία γέννησης: 
16 Δεκεμβρίου 1969 

Υπουργός Λαϊκής Εξουσίας για την Εκπαίδευση. Πρώην 
πρόεδρος της Προεδρικής Επιτροπής για την παράνομη 
Εθνική Συντακτική Συνέλευση. Υπεύθυνος για υπονό
μευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη 
Βενεζουέλα μέσω του ρόλου του ως επικεφαλής της 
σύστασης της παράνομης Συντακτικής Συνέλευσης. 

25.6.2018 

14. Sandra Oblitas 
Ruzza 

Αντιπρόεδρος του Εθνικού 
Εκλογικού Συμβουλίου 

Ημερομηνία γέννησης: 
7 Ιουνίου 1969 

Αντιπρόεδρος του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου 
(CNE) και πρόεδρος της Επιτροπής του Μητρώου Εκλο
γέων και Πολιτών. Υπεύθυνη για τις δραστηριότητες 
του CNE, οι οποίες έχουν υπονομεύσει τη δημοκρατία 
στη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της 
σύστασης της παράνομης Συντακτικής Συνέλευσης και 
τη χειραγώγηση της εκλογικής διαδικασίας. 

25.6.2018 

15. Freddy Alirio Bernal 
Rosales 

Ημερομηνία γέννησης: 
16 Ιουνίου 1962 

Επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου της Επιτρο
πής για Τοπικό Ανεφοδιασμό και Παραγωγή (CLAP) και 
Γενικός Επίτροπος της Μπολιβαριανής Εθνικής Υπηρε
σίας Πληροφοριών (SEBIN). Υπεύθυνος για υπονόμευση 
της δημοκρατίας μέσω της χειραγώγησης, για εκλογι
κούς λόγους, των διανομών στο πλαίσιο του προγράμ
ματος της CLAP. Επιπλέον, ως Γενικός Επίτροπος της 
SEBIN, είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητές της, οι 
οποίες περιλαμβάνουν σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων 
δικαιωμάτων όπως αυθαίρετη κράτηση. 

25.6.2018 

16. Katherine Nayarith 
Harrington Padrón 

Αναπληρώτρια Γενική 
Εισαγγελέας. 

Ημερομηνία γέννησης: 
5 Δεκεμβρίου 1971 

Αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέας από τον Ιούλιο του 
2017. Διορίστηκε αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέας 
από το Ανώτατο Δικαστήριο, κατά παράβαση του Συν
τάγματος, και όχι από την Εθνική Συνέλευση. Υπεύθυνη 
για υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου στη Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων μέσω υποκίνη
σης διώξεων για πολιτικούς λόγους και μη διερεύνησης 
καταγγελιών για παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων 
από το καθεστώς Maduro. 

25.6.2018 

17. Socorro Elizabeth 
Hernández 

Ημερομηνία γέννησης: 
11 Μαρτίου 1952 

Μέλος (κοσμήτορας) του Εθνικού Εκλογικού Συμβου
λίου (CNE) και της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής (JNE). 
Υπεύθυνη για δραστηριότητες του CNE οι οποίες έχουν 
υπονομεύσει τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα, μεταξύ 
άλλων για διευκόλυνση της σύστασης της παράνομης 
Συντακτικής Συνέλευσης και χειραγώγηση της εκλογι
κής διαδικασίας σε σχέση με τις ακυρωθείσες προεδρι
κές εκλογές το 2016, αναβολή των κυβερνητικών εκλο
γών του 2016 και μετατόπιση των εκλογικών τμημάτων 
λίγο πριν από τις κυβερνητικές εκλογές του 2017. 

25.6.2018 
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Ονοματεπώνυμο Στοιχεία ταυτότητας Λόγοι Ημερομηνία 
καταχώρισης 

18. Xavier Antonio 
Moreno Reyes 

γενικός γραμματέας του 
Εθνικού Εκλογικού 
Συμβουλίου 

γενικός γραμματέας του Εθνικού Εκλογικού Συμβου
λίου (CNE). Υπεύθυνος για την έγκριση αποφάσεων του 
CNE οι οποίες έχουν υπονομεύσει τη δημοκρατία στη 
Βενεζουέλα, μεταξύ άλλων για τη διευκόλυνση της 
σύστασης της παράνομης Συντακτικής Συνέλευσης και 
τη χειραγώγηση της εκλογικής διαδικασίας. 

25.6.2018»   
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Αρ. Φακ: 04.02.004.001.003.008 

Τηλ.: 22 651264 

Τηλεομοιότυπο: 22 661881 

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: dchristodoulou@mfa.gov.cy 

Συνημμένα: 3 σελίδες    

9 Ιουλίου 2018 

→ Πίνακας Αποδεκτών (ως συνημμένο Παράρτημα I) 

 

Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/964 του Συμβουλίου της 5
ης

 Ιουλίου 2018 για την 

τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω 

ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία  

 

1. Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 5 Ιουλίου 2018 την εν θέματι 

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ), που έχει ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω 

ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, αντίγραφο της 

οποίας επισυνάπτεται.  

 

2. Εν λόγω νομική πράξη δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 9 Ιουλίου 2018, 

με ισχύ από τις 10 Ιουλίου 2018. Δύναται να ανευρεθεί ηλεκτρονικά και στον κάτωθι σύνδεσμο: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0964&from=EN 

 

3. Διά της προαναφερθείσας νομικής πράξης της ΕΕ, τα τομεακά περιοριστικά μέτρα ΕΕ 

κατά της Ρωσίας επεκτείνονται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι στα 

τομεακά περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περιορισμοί στην πρόσβαση 

στις κεφαλαιακές αγορές της ΕΕ, στον αμυντικό τομέα, στα αγαθά και τεχνολογίες διττής 

χρήσης και ευαίσθητες τεχνολογίες, περιλαμβανομένου και του ενεργειακού τομέα.   

 

4. Παράκληση για τις δέουσες ενέργειες καθόσον αφορά στους τομείς αρμοδιότητάς σας, και 

σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.   

 

 

 

Δήμητρα Χριστοδούλου 

Για Γενικό Διευθυντή 

  

mailto:dchristodoulou@mfa.gov.cy
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ Αποδεκτών  

- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας  

(Προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ, Προϊστάμενη Τομέα Δικαίου ΕΕ) 

 

- Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

 

- ΓΔ Υπουργείου Οικονομικών  

(Δ/ντή Τμήματος Τελωνείων, Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Δ/ντή 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Δ/ντή Τμήματος Φορολογίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εσωτερικών 

(Δ/ντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Δ/ντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Άμυνας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  

 

- ΓΔ Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

(Δ/ντή Πολιτικής Αεροπορίας) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

(Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, Διευθύντρια Υπηρεσίας Εμπορίου, Δ/ντή Υπηρεσίας 

Ενέργειας, Προϊστάμενο Κλάδου Αδειών Εισαγωγών / Εξαγωγών) 

 

- ΓΔ Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

 

- ΓΔ Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

- ΓΔ Υπουργείου Υγείας  

 

- ΓΔ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

 

- ΓΔ Υφυπουργείου Ναυτιλίας (Αρ. Φαξ: 25 848200) 

 

- Αρχηγό Αστυνομίας (ΔΕΕ & ΔΑΣ) 

 

- Διοικητή ΚΥΠ 

 

- ΓΔ Αρχής Λιμένων Κύπρου  

 

- Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου   

 

- EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 577434) 

  

- DP WORLD LIMASSOL LTD (Αρ. Φαξ: 25 661314) 

 

- P & O MARITIME CYPRUS LTD (Email: jim.maitland@pomaritime.com) 

 

 

mailto:jim.maitland@pomaritime.com
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Κοινοποίηση:     

          

- Πρόεδρο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 

 

- Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) 

 

- Πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

 

- Πρόεδρο Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου 

 

- Γενικό Διευθυντή Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

 

- Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (Αρ. Φαξ.: 25 358642) 

 

- Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (Αρ. Φαξ.: 25 818160) 

 

- Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου (Αρ. Φαξ.: 25 360675) 

 

- Πρέσβη Μόσχα, Πρέσβη Κίεβο 

 

- Πολιτική Διευθύντρια, Διευθυντή ΣΤ’, Προϊστάμενο Γ2 
 



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/964 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 5ης Ιουλίου 2018 

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών 
της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Στις 31 Ιουλίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ (1). 

(2)  Στις 19 Μαρτίου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα που να συνδέουν σαφώς 
τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων με την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ, δεδομένου ότι η πλήρης 
εφαρμογή προβλεπόταν για τις 31 Δεκεμβρίου 2015. 

(3)  Την 21η Δεκεμβρίου 2017, το Συμβούλιο ανανέωσε την απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ έως τις 31 Ιουλίου 2018, ώστε 
να μπορέσει το Συμβούλιο να αξιολογήσει περαιτέρω την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ (2). 

(4)  Μετά την αξιολόγηση της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ, το Συμβούλιο θεωρεί ότι η απόφαση 
2014/512/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να ανανεωθεί για έξι ακόμη μήνες, ώστε να μπορέσει το Συμβούλιο να αξιολογήσει 
περαιτέρω την εφαρμογή τους. 

(5)  Η απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019.». 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2018. 

Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 
G. BLÜMEL  

9.7.2018 L 172/3 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) Απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποστα
θεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 13). 

(2) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2426 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά 
με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 343 της 22.12.2017, σ. 77). 
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