
 
 

 

 

 

 

 

 

 

18 Ιουνίου, 2020 

Ενημέρωση για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/125 αναφορικά με το 
εμπόριο ορισμένων προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται για 

βασανιστήρια ή για θανατική ποινή 
 

Έχουμε οδηγίες να σας πληροφορήσουμε για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/125 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 (επισυνάπτεται), ο οποίος έχει 
θεσπιστεί για τον έλεγχο των ειδών που στην πράξη χρησιμοποιούνται ή είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή 
ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία και των συναφών υπηρεσιών. 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, απαγορεύεται, η εξαγωγή, η εισαγωγή ή η διαμετακόμιση ορισμένων 
ειδών που στην πράξη χρησιμοποιούνται μόνο για την θανατική ποινή ή για βασανιστήρια, και άλλη 
σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία καθώς και η παροχή μεσιτικών 
υπηρεσιών, η εκπαίδευση, η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, ή η διαφήμιση σε σχέση με τα είδη 
αυτά.  Ισχύει η εξαίρεση για δημόσια έκθεση σε μουσείο και για το σκοπό αυτό μπορεί να εκδοθεί 
άδεια.  Ο κατάλογος των ειδών περιλαμβάνει αγχόνες, ηλεκτρικές καρέκλες, θαλάμους αερίων και 
αυτόματα συστήματα για ενδοφλέβιες ενέσεις φαρμακευτικών ουσιών (Παράρτημα ΙΙ). 
 
Απαιτείται επίσης άδεια για την εξαγωγή ειδών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την 
θανατική ποινή ή για βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή 
τιμωρία όπως και για την παροχή τεχνικής βοήθειας ή μεσιτικών υπηρεσιών σχετικά με τα είδη αυτά.  
Ο κατάλογος των ειδών περιλαμβάνει εξειδικευμένες χειροπέδες, φορητά όπλα ηλεκτρικής 
εκκένωσης, όπλα και εξοπλισμό για τη διάχυση χημικών ουσιών εξουδετέρωσης ή ερεθισμού  
(Παράρτημα ΙΙΙ). 
 
Επίσης, απαιτείται άδεια εξαγωγής για βαρβιτουρικά αναισθητικά που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την θανατική ποινή (Παράρτημα IV). 
 
Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής τηλ. 
22867100, Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής. 
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