2014D0145 — EL — 16.09.2015 — 006.002 — 1
Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το
περιεχόμενό του

ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/145/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

►B

της 17ης Μαρτίου 2014
σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
(EE L 78 της 17.3.2014, σ. 16)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα
αριθ.
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
►M8
►M9
►M10
►M11
►M12
►M13
►M14

Εκτελεστικη Απόφαση 2014/151/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της
21ης Μαρτίου 2014
Εκτελεστικη Απόφαση 2014/238/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της
28ης Απριλίου 2014
Απόφαση 2014/265/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2014
Απόφαση 2014/308/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2014
Απόφαση 2014/455/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2014
Απόφαση 2014/475/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2014
Απόφαση 2014/499/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 2014
Απόφαση 2014/508/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 30ής Ιουλίου 2014
Απόφαση 2014/658/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 8ης Σεπτεμβρίου
2014
Απόφαση 2014/801/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου
2014
Απόφαση 2014/855/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου
2014
Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/241 του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου
2015
Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/432 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου
2015
Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1524 του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου
2015

Διορθώνεται από:
►C1
►C2
►C3
►C4

Διορθωτικό
Διορθωτικό
Διορθωτικό
Διορθωτικό

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

66 της 11.3.2015, σ. 21 (2014/265/ΚΕΠΠΑ)
66 της 11.3.2015, σ. 22 (2014/499/ΚΕΠΠΑ)
199 της 29.7.2015, σ. 46 (2014/151/ΚΕΠΠΑ)
280 της 24.10.2015, σ. 39 (2015/1524)

σελίδα

ημερομηνία

L 86

30

21.3.2014

L 126

55

29.4.2014

L
L
L
L
L
L
L

137
160
205
214
221
226
271

9
33
22
28
15
23
47

12.5.2014
29.5.2014
12.7.2014
19.7.2014
25.7.2014
30.7.2014
12.9.2014

L 331

26

18.11.2014

L 344

22

29.11.2014

L 40

14

16.2.2015

L 70

47

14.3.2015

L 239

157

15.9.2015

2014D0145 — EL — 16.09.2015 — 006.002 — 2
▼B
ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/145/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Μαρτίου 2014
σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που
υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 6 Μαρτίου 2014, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των
κρατών μελών της Ένωσης καταδίκασαν απερίφραστα την απρό
κλητη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας
της Ουκρανίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία και κάλεσαν τη
Ρωσική Ομοσπονδία να αποσύρει αμέσως τις ένοπλες δυνάμεις
της στις ζώνες μόνιμης στάθμευσής τους, σύμφωνα με τις σχετι
κές συμφωνίες. Κάλεσαν τη Ρωσική Ομοσπονδία να επιτρέψει
την άμεση πρόσβαση των διεθνών παρατηρητών. Οι αρχηγοί
κρατών ή κυβερνήσεων θεώρησαν ότι η απόφαση του Ανώτατου
Συμβουλίου της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας για τη
διεξαγωγή δημοψηφίσματος ως προς το μελλοντικό καθεστώς
του εδάφους αντίκειται στο ουκρανικό Σύνταγμα και είναι, επο
μένως, παράνομη.

(2)

Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων αποφάσισαν να αναλάβουν
δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που εξέτασε το
Συμβούλιο στις 3 Μαρτίου 2014, συγκεκριμένα όσον αφορά
την αναστολή των διμερών συνομιλιών με τη Ρωσική Ομοσπον
δία σχετικά με θέματα θεωρήσεων, καθώς και των συνομιλιών με
τη Ρωσική Ομοσπονδία σχετικά με νέα συνολική συμφωνία που
θα αντικαθιστούσε την υπάρχουσα συμφωνία εταιρικής σχέσης
και συνεργασίας.

(3)

Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων τόνισαν ότι η κρίση θα πρέ
πει να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνή
σεων της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μεταξύ
άλλων μέσω ενδεχόμενων πολυμερών μηχανισμών, και ότι,
ελλείψει προόδου συντόμως, η Ένωση θα αποφασίσει τη λήψη
πρόσθετων μέτρων, όπως επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων,
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ματαίωση της συνόδου
κορυφής ΕΕ-Ρωσίας.

(4)

Υπό τις παρούσες συνθήκες, θα πρέπει να επιβληθούν ταξιδιωτι
κοί περιορισμοί και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατά ατό
μων που είναι υπεύθυνα για δράσεις που υπονομεύουν ή απει
λούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτη
σία της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για το
μελλοντικό καθεστώς οποιουδήποτε μέρους του εδάφους οι
οποίες αντίκεινται στο ουκρανικό Σύνταγμα, και κατά ατόμων
και οντοτήτων που συνδέονται με αυτά.

(5)

Για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων, είναι αναγκαία περαιτέρω
δράση της Ένωσης,
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
▼M9
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
αποτρέψουν την είσοδο στην επικράτειά τους ή τη διέλευση μέσω
της επικράτειάς τους:
α) φυσικών προσώπων υπεύθυνων για δράσεις ή πολιτικές που υπονο
μεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την
ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην
Ουκρανία ή που στηρίζουν ενεργά ή εφαρμόζουν τέτοιες δράσεις ή
πολιτικές ή που παρεμποδίζουν το έργο διεθνών οργανισμών στην
Ουκρανία, καθώς και των φυσικών προσώπων που συνδέονται με
αυτά·
β) φυσικών προσώπων που παρέχουν ενεργά υλική ή οικονομική στή
ριξη σε Ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για την προσάρτηση της
Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας ή
έχουν οφέλη από αυτούς· ή
γ) φυσικών προσώπων που πραγματοποιούν συναλλαγές με τις αυτο
νομιστικές ομάδες στην περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας,
όπως απαριθμούνται στο παράρτημα.
▼B
2.
Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να απαγορεύουν
την είσοδο υπηκόων τους στο έδαφός τους.
3.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων
κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος δεσμεύεται από υποχρέωση σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο, κυρίως:
α) ως χώρα που φιλοξενεί διεθνή διακυβερνητική οργάνωση,
β) ως χώρα που φιλοξενεί διεθνή διάσκεψη που έχει συγκληθεί ή διε
ξάγεται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
γ) βάσει πολυμερούς συμφωνίας περί παροχής προνομίων και ασυλιών
ή
δ) δυνάμει της Συνθήκης Συμφιλίωσης του 1929 (σύμφωνο του Λατε
ρανού) μεταξύ της Αγίας Έδρας (Κράτος του Βατικανού) και της
Ιταλίας.
4.
Η παράγραφος 3 θεωρείται ότι εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώ
σεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος φιλοξενεί τον Οργανισμό για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).
5.
Το Συμβούλιο ενημερώνεται καταλλήλως σε κάθε περίπτωση
χορήγησης εξαίρεσης από κράτος μέλος δυνάμει των παραγράφων 3
ή 4.
6.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από τα μέτρα της
παραγράφου 1, όταν το ταξίδι δικαιολογείται για επείγοντες ανθρωπι
στικούς λόγους ή για συμμετοχή σε διακυβερνητικές συνεδριάσεις,
μεταξύ των οποίων και συνεδριάσεις που διοργανώνονται με πρωτοβου
λία της Ένωσης ή φιλοξενούνται από την Ένωση ή φιλοξενούνται από
κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία του ΟΑΣΕ, κατά τις οποίες
διεξάγεται πολιτικός διάλογος για την άμεση προώθηση των στόχων
πολιτικής των περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της στήρι
ξης της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας
της Ουκρανίας.
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7.
Το κράτος μέλος που επιθυμεί να χορηγήσει τις αναφερόμενες
στην παράγραφο 6 εξαιρέσεις απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στο Συμ
βούλιο. Η εξαίρεση θεωρείται ότι χορηγήθηκε, εκτός εάν ένα ή περισ
σότερα από τα μέλη του Συμβουλίου διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση
εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της
προτεινόμενης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη
του Συμβουλίου διατυπώσουν αντίρρηση, το Συμβούλιο μπορεί, με
ειδική πλειοψηφία, να αποφασίσει να χορηγήσει την προτεινόμενη εξαί
ρεση.
8.
Όταν, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4, 6 και 7, κράτος μέλος
επιτρέψει την είσοδο στο ή τη διέλευση από το έδαφός του προσώπων
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, η άδεια ισχύει αποκλειστικά για
τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε και για το αφορώμενο πρόσωπο.

Άρθρο 2
▼M9
1.
Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που
τελούν υπό την κυριότητα, την κατοχή ή τον έλεγχο:
α) φυσικών προσώπων υπεύθυνων για δράσεις ή πολιτικές που υπονο
μεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την
ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην
Ουκρανία ή που στηρίζουν ενεργά ή εφαρμόζουν τέτοιες δράσεις ή
πολιτικές ή που παρεμποδίζουν το έργο διεθνών οργανισμών στην
Ουκρανία, καθώς και των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτή
των ή φορέων που συνδέονται με αυτά·
β) νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που παρέχουν υλική ή
οικονομική στήριξη σε δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την
εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας·
γ) νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων στην Κριμαία ή τη Σεβα
στούπολη η κυριότητα των οποίων έχει μεταβιβαστεί αντίθετα προς
το ουκρανικό δίκαιο ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων
που έχουν ωφεληθεί από την εν λόγω μεταβίβαση· ή
δ) φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που παρέχουν
ενεργά υλική ή οικονομική στήριξη σε Ρώσους ιθύνοντες υπεύθυ
νους για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση
της ανατολικής Ουκρανίας ή έχουν οφέλη από αυτούς· ή
ε) φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που πραγμα
τοποιούν συναλλαγές με τις αυτονομιστικές ομάδες στην περιοχή
Ντονμπάς της Ουκρανίας,
όπως απαριθμούνται στο παράρτημα.
▼B
2.
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση κεφαλαίων ή οικονομι
κών πόρων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που
απαριθμούνται στο παράρτημα ή προς όφελος αυτών.
3.
Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπει την αποδέ
σμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη
διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους
που αυτή κρίνει σκόπιμους, εάν έχει κρίνει ότι τα κεφάλαια ή οι οικο
νομικοί πόροι αυτοί:
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α) είναι αναγκαία για την κάλυψη βασικών αναγκών των προσώπων
που απαριθμούνται στο παράρτημα, καθώς και των εξαρτώμενων
μελών των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών
για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φάρμακα και
ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και λογαριασμούς επιχειρή
σεων κοινής ωφελείας,
β) απαιτούνται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματι
κών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών οι οποίες αφορούν την
παροχή νομικών υπηρεσιών,
γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για
υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευ
μένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή
δ) είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, εφόσον η αρμόδια αρχή έχει
κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και
στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι πρέπει να
χορηγηθεί ειδική άδεια, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη
χορήγηση της άδειας.
Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και
την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία έχει χορηγήσει κατ' εφαρμογή
της παρούσας παραγράφου.
4.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κρά
τους μέλους μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων
δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον τηρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο διαιτη
τικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την
οποία το πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 καταχωρίσθηκε στο παράρτημα ή δικαστικής ή διοι
κητικής απόφασης που εκδόθηκε στην Ένωση ή δικαστικής απόφα
σης που είναι εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος, πριν ή μετά την
εν λόγω ημερομηνία,
β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλει
στικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί
βάσει τέτοιας απόφασης ή έχουν αναγνωριστεί ως έγκυρες μέσω
τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι
και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία
δικαιούνται να εγείρουν απαιτήσεις αυτού του είδους,
γ) η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου,
οντότητας ή φορέα που απαριθμείται στο παράρτημα και
δ) η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του
οικείου κράτους μέλους.
Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και
την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία έχει χορηγήσει κατ' εφαρμογή
της παρούσας παραγράφου.
5.
Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντό
τητα ή φορέα του καταλόγου να προβαίνει σε πληρωμές ποσών οφει
λόμενων δυνάμει σύμβασης η οποία είχε συναφθεί πριν από την ημε
ρομηνία συμπερίληψης του εν λόγω φυσικού ή νομικού προσώπου,
οντότητας ή φορέα στο παράρτημα, εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος έχει εξακριβώσει ότι τα ποσά δεν καταβάλλονται, άμεσα ή
έμμεσα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 1.
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6.
Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμέ
νων λογαριασμών με:
α) τόκους ή άλλα έσοδα σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς,
β) ποσά οφειλόμενα βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων
που είχαν συμφωνηθεί ή εγερθεί πριν από την ημερομηνία κατά
την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στα μέτρα των παρα
γράφων 1 και 2 ή
γ) ποσά οφειλόμενα δυνάμει δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων ή
αποφάσεων διαιτησίας που εκδίδονται στην Ένωση ή είναι εκτελε
στές στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,
υπό τον όρο ότι οι τυχόν τόκοι, άλλα κέρδη και πληρωμές εξακολου
θούν να υπόκεινται στα μέτρα της παραγράφου 1.
Άρθρο 3
▼M3
1.
Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για την κατάρτιση και την
τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος, κατόπιν πρότασης κρά
τους μέλους ή του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξω
τερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.
▼B
2.
Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφαση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα
ή φορέα, μαζί με τους λόγους για την προσθήκη του στον κατάλογο,
είτε άμεσα, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση
σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα σε αυτό το πρόσωπο,
οντότητα ή φορέα να υποβάλει παρατηρήσεις.
3.
Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα
ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφαση που ανα
φέρεται στην παράγραφο 1 και ενημερώνει αναλόγως το ενδιαφερόμενο
πρόσωπο, οντότητα ή φορέα.
Άρθρο 4
1.
Το παράρτημα περιλαμβάνει τους λόγους καταχώρισης στον κατά
λογο των φυσικών ή νομικών προσώπων, των οντοτήτων ή των φορέων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 παρά
γραφος 1.
2.
Το παράρτημα περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για την εξακρίβωση της ταυτότητας των κατονομαζόμενων
φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, εφόσον είναι
διαθέσιμες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, στις πληροφορίες αυτές
μπορούν να συγκαταλέγονται το ονοματεπώνυμο, συμπεριλαμβανομέ
νων των ψευδωνύμων, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η ιθαγέ
νεια, ο αριθμός διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, η διεύ
θυνση, εάν είναι γνωστή, και το αξίωμα ή το επάγγελμά τους. Όσον
αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς, στις πληρο
φορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται η επωνυμία, ο τόπος και η
ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, ο αριθμός μητρώου και ο τόπος
εγκατάστασης.
Άρθρο 5
Για να μεγιστοποιηθούν οι συνέπειες των μέτρων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1, η Ένωση
ενθαρρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα παρόμοια
με αυτά που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
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▼B
Άρθρο 6
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσής της
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
▼M14
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 15 Μαρτίου 2016.
▼B
Η παρούσα απόφαση τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται ή
τροποποιείται κατά περίπτωση, εφόσον το Συμβούλιο κρίνει ότι δεν
έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της.
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▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος προσώπων, οντοτήτων και φορέων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2

▼M3
▼C1
Πρόσωπα

▼B
Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

▼M14
1.

Sergey Valerye
vich AKSYO
NOV,
►C4 Sergei Vale
rievich AKSENOV
(Сергей Валерь
евич
AKCëHOB) ◄,

Ημερ. γένν.:
26.11.1972.
Τόπος γένν.: Beltsy
(Bălţi), νυν
Δημοκρατία της
Μολδαβίας

Serhiy Valeriyo
vych AKSYONOV
(Сергiй Вале
рiйович Аксьонов)
2.

Ο Aksyonov εξελέγη «πρωθυπουργός της Κρι
μαίας» από το Ανώτατο Συμβούλιο (Verkhovna
Rada) της Κριμαίας στις 27 Φεβρουαρίου 2014,
παρουσία φιλορώσων ενόπλων. Η «εκλογή» του
χαρακτηρίστηκε αντισυνταγματική από τον Olek
sandr Turchynov την 1η Μαρτίου 2014. Προώ
θησε ενεργά το «δημοψήφισμα» της 16ης Μαρ
τίου 2014. Από την 9η Οκτωβρίου 2014 και
εξής, «Πρόεδρος» της αποκαλούμενης «Δημο
κρατίας της Κριμαίας».

17.3.2014

Μέλος του Προεδρείου του Ρωσικού Συμβουλίου
της Επικρατείας.

Vladimir Andree
vich Konstantinov

Ημερ. γένν.:
19.11.1956

(Владимир Анд
реевич
Константинов)

Τόπος γένν.:
Vladimirovka (άλλως
Vladimirovca),
περιφέρεια Slobozia,
ΣΣΔ Μολδαβίας (νυν
Δημοκρατία της
Μολδαβίας) ή

Ως πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της
Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας, ο Konsta
ntinov διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις αποφά
σεις που ελήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο
(Verkhovna Rada) σχετικά με το «δημοψήφισμα»
κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας
και κάλεσε τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν υπέρ
της ανεξαρτησίας της Κριμαίας.

17.3.2014

Ως πρώην Αναπληρωτής πρόεδρος του Υπουργι
κού Συμβουλίου της Κριμαίας, ο Temirgaliev
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις
που ελήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο
(Verkhovna Rada) σχετικά με το «δημοψήφισμα»
κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.
Προώθησε ενεργά την ενσωμάτωση της Κριμαίας
στη Ρωσική Δημοκρατία.

17.3.2014

Ο Berezovskiy διορίστηκε διοικητής του Ουκρα
νικού Ναυτικού την 1η Μαρτίου 2014 αλλά ακο
λούθως ορίστηκε πίστη στις ένοπλες δυνάμεις της
Κριμαίας, κατά παράβαση του όρκου του στο
Ουκρανικό Ναυτικό.

17.3.2014

Bogomol, ΣΣΔ
Μολδαβίας
3.

Rustam Ilmirovich
Temirgaliev
(Рустам
Ильмирович
Темиргалиев)

Ημερ. γένν.: 15.8.1976
Τόπος γένν.:
Ulan-Ude, Αυτόνομη
Σοβιετική
Σοσιαλιστική
Δημοκρατία του
Μπουριάτ
(Ρωσική Σοβιετική
Ομοσπονδιακή
Σοσιαλιστική
Δημοκρατία)

4.

Denis Valentino
vich Berezovskiy
(Денис
Валентинович
Березовский)

Ημερ. γένν.: 15.7.1974
Τόπος γένν.: Kharkiv,
ΣΣΔ Ουκρανίας

Στη συνέχεια διορίστηκε Υποδιοικητής του Στό
λου του Εύξεινου Πόντου της Ρωσικής Ομοσπον
δίας.
5.

Aleksei Mikhailo
vich Chaliy
(Алексей
Михайлович
Чалый)

Ημερ. γένν.: 13.6.1961
Τόπος γένν.: Μόσχα ή
Σεβαστούπολη

Ο Chaliy έγινε «Δήμαρχος της Σεβαστούπολης»
διά βοής στις 23 Φεβρουαρίου 2014 και έκανε
δεκτό το αποτέλεσμα αυτής της «ψηφοφορίας».
Προώθησε ενεργά τη μετατροπή της Σεβαστού
πολης σε χωριστή οντότητα της Ρωσικής Δημο
κρατίας βάσει του δημοψηφίσματος της 16ης
Μαρτίου 2014. Υπέγραψε τη συνθήκη για την
αποδοχή της Δημοκρατίας της Κριμαίας από τη
Ρωσία. πρόεδρος της Νομοθετικής Συνέλευσης
του δήμου της Σεβαστούπολης.

17.3.2014
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6.

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Pyotr Anatolyevich
Zima

Ημερ. γένν.: 29.3.1965

Ο Zima διορίστηκε νέος επικεφαλής της Υπηρε
σίας Ασφαλείας της Κριμαίας (SBU) στις 3 Μαρ
τίου 2014 από τον «πρωθυπουργό» Aksyonov
και αποδέχτηκε τον διορισμό αυτό. Έχει παρά
σχει σημαντικές πληροφορίες στη Ρωσική Υπη
ρεσία Πληροφοριών (SBU), συμπεριλαμβανομέ
νης μιας βάσης δεδομένων. Στις πληροφορίες
αυτές περιέχονται στοιχεία για ακτιβιστές του
κινήματος Euro-Maidan και υπερασπιστές των
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Κριμαία. Δια
δραμάτισε σημαντικό ρόλο στην παρεμπόδιση
των προσπαθειών των ουκρανικών αρχών να δια
τηρήσουν τον έλεγχο του εδάφους της Κριμαίας.
Στις 11 Μαρτίου 2014, πρώην αξιωματικοί της
SBU της Κριμαίας διακήρυξαν τη συγκρότηση
ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασφαλείας της Κρι
μαίας.

17.3.2014

Yuriy Gennadye
vich Zherebtsov

Ημερ. γένν.:
19.11.1969

17.3.2014

(Юрий Геннад
иевич Жеребцов)

Τόπος γένν.: Ισμαήλ,
περιφέρεια Οδησσού,
ΣΣΔ Ουκρανίας ή
Οδησσός

Σύμβουλος του Προέδρου του Ανώτατου Συμ
βουλίου (Verkhovna Rada) της Κριμαίας, πρωτο
στάτησε στη διοργάνωση του «δημοψηφίσματος»
της 16ης Μαρτίου 2014 κατά της εδαφικής ακε
ραιότητας της Ουκρανίας. Μέλος του Επιμελητη
ρίου των Πολιτών της αποκαλούμενης «Δημο
κρατίας της Κριμαίας».

Sergey Pavlovych
Tsekov

Ημερ. γένν.: 29.9.1953
ή 23.9.1953,

17.3.2014

(Сергей Павлович
Цеков)

Τόπος γένν.:
Συμφερόπολη

Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου (Ver
khovna Rada). Ο Tsekov δρομολόγησε μαζί με
τον Sergey Aksyonov την παράνομη διάλυση της
κυβέρνησης της Αυτόνομης Δημοκρατίας της
Κριμαίας. Ανάγκασε τον Vladimir Konstantinov
να συμπράξει στο εγχείρημά του αυτό, απειλώ
ντας τον με απομάκρυνση. Αναγνώρισε δημοσίως
ότι οι βουλευτές της Κριμαίας ήταν εκείνοι που
ζήτησαν από ρώσους στρατιώτες να καταλάβουν
το Ανώτατο Συμβούλιο (Verkhovna Rada) της
Κριμαίας. Ήταν ένας από τους πρώτους ηγέτες
της Κριμαίας που ζήτησαν δημοσίως την προ
σάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.

(Пётр Анатоль
евич Зима)

7.

8.

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ονοματεπώνυμο

Μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της
Ρωσικής Ομοσπονδίας από την αποκαλούμενη
«Δημοκρατία της Κριμαίας».

9.

Ozerov, Viktor
Alekseevich
(Виктор Алексе
евич Озеров)

10.

Dzhabarov, Vladi
mir Michailovich
(Владимир
Михайлович
Джабаров)

Ημερ. γένν.: 5.1.1958
Τόπος γένν.: Abakan,
Χακασία

Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας
του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής
Ομοσπονδίας.

17.3.2014

Την 1η Μαρτίου 2014, ο Ozerov, εξ ονόματος
της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ομο
σπονδιακού Συμβουλίου, στήριξε δημοσίως στο
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσι
κών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Ημερ. γένν.: 29.9.1952

Πρώτος Αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής
Διεθνών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμ
βουλίου.
Την 1η Μαρτίου 2014, ο Dzhabarov, εξ ονόμα
τος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων του Ομο
σπονδιακού Συμβουλίου, στήριξε δημοσίως στο
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσι
κών δυνάμεων στην Ουκρανία.

17.3.2014
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Ονοματεπώνυμο

11.

Klishas, Andrei
Aleksandrovich
(Андрей Але
ксандрович
Клишас)

12.

Ryzhkov, Nikolai
Ivanovich
(Николай
Иванович
Рыжков)

13.

Bushmin, Evgeni
Viktorovich
(Евгений
Викторович
Бушмин)

14.

Totoonov, Alek
sandr Borisovich
(Александр
Борисович
Тотоонов)

15.

Panteleev, Oleg
Evgenevich
(Олег Евгеньевич
Пантелеев)

16.

Mironov, Sergei
Mikhailovich
(Сергей
Михайлович
Миронов)

17.

Zheleznyak, Sergei
Vladimirovich
(Сергей
Владимирович
Железняк)

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερ. γένν.: 9.11.1972

Πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικού Δικαίου
του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής
Ομοσπονδίας.

Τόπος γένν.:
Sverdlovsk

Ημερομηνία
καταχώρισης

17.3.2014

Την 1η Μαρτίου 2014 ο Klishas στήριξε δημο
σίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανά
πτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Σε
δημόσιες δηλώσεις, ο Klishas επιχείρησε να
δικαιολογήσει τη στρατιωτική παρέμβαση της
Ρωσίας στην Ουκρανία, ισχυριζόμενος ότι «ο
Ουκρανός πρόεδρος στηρίζει την έκκληση των
αρχών της Κριμαίας προς τον Πρόεδρο της Ρωσι
κής Ομοσπονδίας για την παροχή συνολικής βοή
θειας προς υπεράσπιση των πολιτών της Κρι
μαίας».
Ημερ. γένν.: 28.9.1929
Τόπος γένν.:
Dyleevka, περιφέρεια
Ντονέτσκ, ΣΣΔ
Ουκρανίας

Ημερ. γένν.: 4.10.1958
Τόπος γένν.: Lopatino,
περιφέρεια
Sergachiisky, Ρωσική
Σοβιετική
Ομοσπονδιακή
Σοσιαλιστική
Δημοκρατία
Ημερ. γένν.: 3.4.1957
Τόπος γένν.:
Ordzhonikidze, Βόρεια
Οσσετία

Ημερ. γένν.: 21.7.1952
Τόπος γένν.:
Zhitnikovskoe,
περιφέρεια Kurgan

Ημερ. γένν.: 14.2.1953
Τόπος γένν.: Pushkin,
περιφέρεια
Λένινγκραντ

Ημερ. γένν.: 30.7.1970
Τόπος γένν.: Αγία
Πετρούπολη (πρώην
Λένινγκραντ)

Μέλος της Επιτροπής Ομοσπονδιακών Θεμάτων,
Περιφερειακής Πολιτικής και Βόρειων Περιοχών
του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής
Ομοσπονδίας.

17.3.2014

Την 1η Μαρτίου 2014, ο Ryzhkov στήριξε δημο
σίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανά
πτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.
Αναπληρωτής πρόεδρος του Ομοσπονδιακού
Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

17.3.2014

Την 1η Μαρτίου 2014, ο Bushmin στήριξε δημο
σίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανά
πτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών
και Πληροφοριών του Ομοσπονδιακού Συμβου
λίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

17.3.2014

Την 1η Μαρτίου 2014, ο Totoonov στήριξε
δημοσίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την
ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.
Πρώην Πρώτος Αναπληρωτής πρόεδρος της Επι
τροπής Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του Ομο
σπονδιακού Συμβουλίου.

17.3.2014

Την 1η Μαρτίου 2014, ο Panteleev στήριξε
δημοσίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την
ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.
Μέλος του Συμβουλίου της Κρατικής Δούμας·
αρχηγός της πτέρυγας Δίκαιη Ρωσία στη Δούμα.

17.3.2014

Εμπνευστής του νομοσχεδίου που επιτρέπει στη
Ρωσική Ομοσπονδία να κάνει δεκτή στη σύνθεσή
της, υπό το πρόσχημα της προστασίας ρώσων
πολιτών, εδαφών ξένης χώρας χωρίς τη συγκατά
θεση της χώρας αυτής ή διεθνή συνθήκη.
Αναπληρωτής πρόεδρος της Κρατικής Δούμας
της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη ρωσικών ένοπλων
δυνάμεων στην Ουκρανία και την προσάρτηση
της Κριμαίας. Ηγήθηκε προσωπικά της διαδήλω
σης υπέρ της ανάπτυξης των ρωσικών ένοπλων
δυνάμεων στην Ουκρανία.

17.3.2014
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18.

Slutski, Leonid
Eduardovich

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερ. γένν.: 4.1.1968

Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοπολιτείας Ανεξάρ
τητων Κρατών της Κρατικής Δούμας (μέλος του
Φιλελεύθερου
Δημοκρατικού
Κόμματος (LDPR)).

Τόπος γένν.: Μόσχα

(Леонид
Эдуардович
Слуцкий)

19.

Vitko, Aleksandr
Viktorovich
(Александр
Викторович
Витко)

20.

Sidorov, Anatoliy
Alekseevich
(Анатолий Але
ксеевич Сидоров)

21.

Galkin, Viktoro
vich Aleksandr
(Александр
Викторович
Галкин)

22.

23.

24.

25.

Ημερ. γένν.: 13.9.1961

Διοικητής του στόλου του Εύξεινου Πόντου.

Τόπος γένν.: Vitebsk
(ΣΣΔ Λευκορωσίας)

Υπεύθυνος για τη διοίκηση των ρωσικών δυνά
μεων που κατέλαβαν ουκρανικό κυρίαρχο έδα
φος.

Ημερ. γένν.: 2.7.1958

Διοικητής, Δυτική Στρατιωτική Περιοχή της
Ρωσίας, μονάδες της οποίας έχουν αναπτυχθεί
στην Κριμαία.. Είναι υπεύθυνος εν μέρει για τη
ρωσική στρατιωτική παρουσία στην Κριμαία, η
οποία υπονομεύει την κυριαρχία της Ουκρανίας
και βοήθησε τις αρχές της Κριμαίας να εμποδί
σουν την πραγματοποίηση λαϊκών διαδηλώσεων
κατά των ενεργειών για τη διεξαγωγή δημοψηφί
σματος και την ενσωμάτωση στη Ρωσία.

17.3.2014

Νότια Στρατιωτική Περιοχή της Ρωσίας, δυνά
μεις της οποίας βρίσκονται στην Κριμαία· ο Στό
λος του Εύξεινου Πόντου τελεί υπό τη διοίκηση
του Galkin· μεγάλο μέρος των δυνάμεων που
μετακινήθηκαν στην Κριμαία διήλθαν από τη
Νότια Στρατιωτική Περιοχή.

17.3.2014

Τόπος γένν.: Siva,
περιφέρεια Perm,
ΕΣΣΔ

Ημερ. γένν.: 22.3.1958
Τόπος γένν.:
Ordzhonikidze,
Αυτόνομη Σοβιετική
Σοσιαλιστική
Δημοκρατία της
Βόρειας Οσσετίας

Ημερ. γένν.:
21.12.1963

(Дмитрий
Олегович
Рогозин)

Τόπος γένν.: Μόσχα

Glazyev, Yurievich
Sergey

Ημερ. γένν.: 1.1.1961

Matviyenko, Vale
ntina Ivanova (το
γένος Tyutina)

17.3.2014

Στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη ρωσικών ένοπλων
δυνάμεων στην Ουκρανία και την προσάρτηση
της Κριμαίας.

Rogozin, Dmitry
Olegovich

(Сергей Юрьевич
Глазьев)

Ημερομηνία
καταχώρισης

Τόπος γένν.:
Zaporozhye, (ΣΣΔ
Ουκρανίας)
Ημερ. γένν.: 7.4.1949,

(Валентина
Ивановна
Матвиенко (το
γένος Тютина))

Τόπος γένν.:
Shepetovka,
περιφέρεια
Khmelnitsky
(Kamenets-Podolsky)
(ΣΣΔ Ουκρανίας)

Naryshkin, Sergei
Evgenevich

Ημερ. γένν.:
27.10.1954

(Сергей Евгень
евич Нарышкин)

Τόπος γένν.: Αγία
Πετρούπολη (πρώην
Λένινγκραντ)

17.3.2014

Διοικητής της Νότιας Στρατιωτικής Περιοχής της
Ρωσίας. Δυνάμεις της Νότιας Στρατιωτικής
Περιοχής έχουν αναπτυχθεί στην Κριμαία. Είναι
υπεύθυνος εν μέρει για τη ρωσική στρατιωτική
παρουσία στην Κριμαία, η οποία υπονομεύει
την κυριαρχία της Ουκρανίας και βοήθησε τις
αρχές της Κριμαίας να εμποδίσουν την πραγμα
τοποίηση λαϊκών διαδηλώσεων κατά των ενερ
γειών για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και
την ενσωμάτωση στη Ρωσία. Επιπροσθέτως, ο
Στόλος του Εύξεινου Πόντου υπάγεται στον
έλεγχο της εν λόγω Περιοχής.
Αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομο
σπονδίας. Ζήτησε δημόσια την προσάρτηση της
Κριμαίας.

21.3.2014

Σύμβουλος του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπον
δίας. Ζήτησε δημόσια την προσάρτηση της Κρι
μαίας.

21.3.2014

Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Την
1η Μαρτίου 2014 στήριξε δημόσια στο Ομο
σπονδιακό Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσικών
δυνάμεων στην Ουκρανία.

21.3.2014

Πρόεδρος της Κρατικής Δούμας. Τάχθηκε δημό
σια υπέρ της ανάπτυξης ρωσικών δυνάμεων στην
Ουκρανία. Τάχθηκε δημόσια υπέρ της συνθήκης
επανένωσης Ρωσίας-Κριμαίας και του σχετικού
ομοσπονδιακού συνταγματικού νόμου.

21.3.2014
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26.

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Dmitry Konstanti
novich KISE
LYOV,

Ημερ. γένν.: 26.4.1954

Διορίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2013 με προε
δρικό διάταγμα επικεφαλής του ρωσικού ομο
σπονδιακού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων
«Rossiya Segodnya».

Τόπος γένν.: Μόσχα

Dmitrii Konstanti
novich KISELEV

Nosatov, Alexan
der Mihailovich
(Александр
Михайлович
Носатов)

28.

Kulikov, Valery
Vladimirovich
(Валерий
Владимирович
Куликов)

29.

30.

31.

Ημερ. γένν.: 27.3.1963
Τόπος γένν.:
Σεβαστούπολη (ΣΣΔ
Ουκρανίας)

Ημερ. γένν.: 1.9.1956
Τόπος γένν.:
Zaporozhye, (ΣΣΔ
Ουκρανίας)

Surkov, Vladislav
Yurievich

Ημερ. γένν.:
21.9.1964,

(Владислав Юрь
евич Сурков)

Τόπος γένν.:
Solntsevo, περιφέρεια
Lipetsk

Mikhail Grigorie
vich Malyshev

Ημερ. γένν.:
10.10.1955

(Михаил
Григорьевич
Малышев)

Τόπος γένν.:
Συμφερόπολη,
Κριμαία

Valery Kirillovich
Medvedev

Ημερ. γένν.: 21.8.1946

Αντιστράτηγος
Igor Nikolaevich
(Mykolayovich)
Turchenyuk

Ημερ. γένν.: 5.12.1959

Τόπος γένν.:
Shmakovka,
(Валерий
Кириллович Мед περιφέρεια Primorsky
ведев)
32.

Τόπος γένν.: Osh, ΣΣΔ
Κιργιζίας

(Игорь
Николаевич
Турченюк)
33.

Elena Borisovna
Mizulina (το γένος
Dmitriyeva)

Ημερ. γένν.: 9.12.1954
Τόπος γένν.: Bui,
περιφέρεια Kostroma

(Елена Борисовна
Мизулина (το
γένος Дмитриева)
34.

Dmitry Nikolaye
vich Kozak
(Дмитрий
Николаевич
Козак)

21.3.2014

Κεντρική μορφή της κυβερνητικής προπαγάνδας
υπέρ της ανάπτυξης ρωσικών δυνάμεων στην
Ουκρανία.

(Дмитрий
Константинович
Киселёв)
27.

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ημερ. γένν.: 7.11.1958
Τόπος γένν.:
Bandurovo, περιφέρεια
Kirovograd, ΣΣΔ
Ουκρανίας

Υποδιοικητής του Στόλου του Εύξεινου Πόντου,
Υποναύαρχος

21.3.2014

Υπεύθυνος για τη διοίκηση των ρωσικών δυνά
μεων που κατέλαβαν ουκρανικό κυρίαρχο έδα
φος.
Υποδιοικητής του Στόλου του Εύξεινου Πόντου,
Υποναύαρχος

21.3.2014

Υπεύθυνος για τη διοίκηση των ρωσικών δυνά
μεων που κατέλαβαν ουκρανικό κυρίαρχο έδα
φος.
Βοηθός του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπον
δίας. Υπήρξε διοργανωτής της διαδικασίας στην
Κριμαία, με την οποία κινητοποιήθηκαν οι τοπι
κές κοινότητες της Κριμαίας να προβούν σε δρά
σεις που υπονομεύουν τις ουκρανικές αρχές στην
Κριμαία.

21.3.2014

Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής της Κρι
μαίας. Υπεύθυνος για τον χειρισμό του δημοψη
φίσματος στην Κριμαία. Υπεύθυνος βάσει του
ρωσικού συστήματος για την υπογραφή των απο
τελεσμάτων του δημοψηφίσματος.

21.3.2014

Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής της Σεβα
στούπολης. Υπεύθυνος για τον χειρισμό του
δημοψηφίσματος στην Κριμαία. Υπεύθυνος
βάσει του ρωσικού συστήματος για την υπο
γραφή των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος.

21.3.2014

De facto διοικητής των ρωσικών στρατευμάτων
που αναπτύχθηκαν στην Κριμαία (τα οποία η
Ρωσία συνεχίζει να αποκαλεί επισήμως «τοπικές
πολιτοφυλακές αυτοάμυνας»). Υποδιοικητής της
Νότιας Στρατιωτικής Περιοχής.

21.3.2014

Μέλος της Κρατικής Δούμας. Ιθύνων νους και
συνεισηγήτρια των πρόσφατων νομοθετικών προ
τάσεων στη Ρωσία που επιτρέπουν σε περιοχές
άλλων χωρών να προσχωρήσουν στη Ρωσία
χωρίς την προηγούμενη έγκριση των κεντρικών
αρχών τους.

21.3.2014

Αναπληρωτής πρωθυπουργός. Υπεύθυνος για την
εποπτεία της ένταξης της προσαρτηθείσας Αυτό
νομης Δημοκρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία.

29.4.2014
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35.

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Oleg Yevgenyvich
Belaventsev

Ημερ. γένν.: 15.9.1949

Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του Προέδρου της
Ρωσικής Ομοσπονδίας στην αποκαλούμενη
«Ομοσπονδιακή Περιφέρεια της Κριμαίας». Μη
μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της
Ρωσίας. Υπεύθυνος για την εφαρμογή των
συνταγματικών προνομίων του Αρχηγού του
Ρωσικού Κράτους στο έδαφος της προσαρτηθεί
σας Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας.

29.4.2014

Υπουργός για την Κριμαία. Υπεύθυνος για την
ένταξη της προσαρτηθείσας Αυτόνομης Δημο
κρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

29.4.2014

Κυβερνήτης της ουκρανικής προσαρτηθείσας
πόλης της Σεβαστούπολης.

29.4.2014

Μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της
Ρωσίας από την προσαρτηθείσα Αυτόνομη Δημο
κρατία της Κριμαίας.

29.4.2014

Αναπληρωτής πρόεδρος της Κρατικής Δούμας,
Ενωμένη Ρωσία. Υπεύθυνος για την έναρξη της
διαδικασίας θέσπισης νομοθεσίας με σκοπό την
ένταξη της προσαρτηθείσας Αυτόνομης Δημο
κρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

29.4.2014

Διευθυντής της GRU (Κεντρική Διεύθυνση Πλη
ροφοριών), Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου
των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπον
δίας, Αντιστράτηγος. Υπεύθυνος για τις ενέργειες
αξιωματικών της GRU στην ανατολική Ουκρα
νία.

29.4.2014

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων
Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Πρώτος
Αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, Στρατηγός. Υπεύθυνος για τη
μαζική ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων κατά
μήκος των συνόρων με την Ουκρανία και για
τη μη αποκλιμάκωση της κατάστασης.

29.4.2014

Ηγέτης της «Φρουράς του Λουχάνσκ» με ενεργό
δράση. Συμμετείχε στην κατάληψη του κτιρίου
του περιφερειακού γραφείου της Υπηρεσίας
Ασφαλείας στο Λουχάνσκ. Διατηρεί στενούς
δεσμούς με τον «Νοτιοανατολικό Στρατό».

29.4.2014

Τόπος γένν.: Μόσχα

(Олег Евгеньевич
Белавенцев)

36.

37.

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ονοματεπώνυμο

Oleg Genrikhovich
Savelyev

Ημερ. γένν.:
27.10.1965

(Олег Генрихович
Савельев)

Τόπος γένν.:
Λένινγκραντ

Sergei Ivanovich
Menyailo

Ημερ. γένν.: 22.8.1960

(Сергей Иванович
Меняйло)

Τόπος γένν.: Alagir,
ΣΣΔ Βόρειας
Οσσετίας,
Ρωσική Σοβιετική
Ομοσπονδιακή
Σοσιαλιστική
Δημοκρατία

38.

▼M13

Olga Fedorovna
Kovitidi

Ημερ. γένν.: 7.5.1962

(Ольга Фёдоровна
Ковитиди)

Τόπος γένν.:
Συμφερόπολη, ΣΣΔ
Ουκρανίας

Sergei Ivanovich
Neverov

Ημερ. γένν.:
21.12.1961

(Сергей Иванович
Неверов)

Τόπος γένν.:
Tashtagol, ΕΣΣΔ

_____

▼M14
40.

41.

Igor Dmitrievich
SERGUN
(Игорь
Дмитриевич
Сергун)

42.

Valery Vasilevich
Gerasimov
(Валерий Василь
евич Герасимов)

43.

German Prokopiv

Ημερ. γένν.: 28.3.1957
Τόπος γένν.: Podolsk,
περιφέρεια Μόσχας

Ημερ. γένν.: 8.9.1955
Τόπος γένν.: Kazan
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44.

Valeriy Dmitrie
vich Bolotov
(Валерий
Дмитриевич
Болотов)

45.

Andriy Yevgeno
vych PURGIN

Ημερομηνία
καταχώρισης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερ. γένν.: 13.2.1970

Εκ των ηγετών της αυτονομιστικής ομάδας
«Νοτιοανατολικός Στρατός», η οποία κατέλαβε
το κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας στην περιφέ
ρεια του Λουχάνσκ. Απόστρατος αξιωματικός.
Πριν από την κατάληψη του κτιρίου, ο ίδιος
και συνεργοί του προμηθεύτηκαν όπλα που φαί
νεται ότι τους παρασχέθηκαν παρανόμως από τη
Ρωσία και από τοπικές εγκληματικές ομάδες.

29.4.2014

Πρώην πρόεδρος της «Δημοκρατίας του Ντο
νέτσκ», με ενεργό συμμετοχή και διοργανωτικό
ρόλο σε αυτονομιστικές ενέργειες, συντονιστής
των ενεργειών των «Ρώσων τουριστών» στο Ντο
νέτσκ. Συνιδρυτής της «Πρωτοβουλίας Πολιτών
του Donbass για την Ευρασιατική Ένωση». Απο
καλούμενος «Πρόεδρος» του «Λαϊκού Συμβου
λίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

29.4.2014

Εκ των ηγετών της «Λαϊκής Δημοκρατίας του
Ντονέτσκ». Συμμετείχε στην κατάληψη και την
κατοχή των κτιρίων της περιφερειακής διοίκησης.
Εκπρόσωπος των αυτονομιστών με ενεργό
δράση. Αποκαλούμενος αντιπρόεδρος του «Λαϊ
κού Συμβουλίου» της αποκαλούμενης «Λαϊκής
Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

29.4.2014

Εκ των ηγετών της ιδεολογικά ριζοσπαστικής
οργάνωσης «Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Donbas».
Συμμετείχε ενεργά στην κατάληψη κρατικών κτι
ρίων στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

29.4.2014

Αξιωματούχος της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληρο
φοριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων
Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GRU),
σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες. Συμμε
τείχε σε επεισόδια στο Sloviansk. Βοηθός του
Sergey Aksionov, αυτοανακηρυχθέντος πρωθυ
πουργού της Κριμαίας. για θέματα ασφαλείας.
Επικεφαλής του κινήματος πολιτών «Novoros
sia».

29.4.2014

Πρώτος αναπληρωτής επιτελάρχης του Προεδρι
κού Γραφείου της Ρωσίας. Υπεύθυνος για την
εποπτεία της πολιτικής ένταξης της προσαρτηθεί
σας ουκρανικής περιφέρειας της Κριμαίας στη
Ρωσική Ομοσπονδία.

12.5.2014

Διοικητής των ρωσικών αερομεταφερόμενων
μονάδων, Στρατηγός. Λόγω της υψηλής θέσης
του, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη ρωσικών
αερομεταφερόμενων δυνάμεων στην Κριμαία.

12.5.2014

Πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικού Δικαίου
της Δούμας. Υπεύθυνος για τη διευκόλυνση της
θέσπισης της νομοθεσίας σχετικά με την προσάρ
τηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης στη
Ρωσική Ομοσπονδία.

12.5.2014

Τόπος γένν.:
Λουχάνσκ

Ημερ. γένν.: 26.1.1972
Τόπος γένν.: Ντονέτσκ

(Андрiй
Eвгенович
Пургiн),
Andrei Evgenevich
PURGIN
(Андрей Евгень
евич Пургин)
46.

Denys Volodymy
rovych PUSHY
LIN
(Денис
Володимирович
Пушилiн),

Ημερ. γένν.: 9.5.1981
ή 9.5.1982
Τόπος γένν.: Makiivka
(περιφέρεια Ντονέτσκ)

Denis Vladimiro
vich PUSHILIN
(Денис
Владимирович
Пушилин)
47.

48.

49.

Tsyplakov Sergey
Gennadevich

Ημερ. γένν.: 1.5.1983

Igor Vsevolodo
vich Girkin

Ημερ. γένν.:
17.12.1970

(Игорь
Всеволодович
Гиркин) άλλως
Igor Strelkov (Ihor
Strielkov)

Τόπος γένν.: Μόσχα

Vyacheslav Vikto
rovich Volodin

Ημερ. γένν.: 4.2.1964

(Вячеслав
Викторович
Володин)
50.

Vladimir Anatolie
vich Shamanov

Τόπος γένν.:
Khartsyzsk,
περιφέρεια Ντονέτσκ

Τόπος γένν.:
Alekseevka,
περιφέρεια Saratov

Ημερ. γένν.: 15.2.1957
Τόπος γένν.: Barnaul.

(Владимир
Анатольевич
Шаманов)
51.

Vladimir Nikolae
vich Pligin

Ημερ. γένν.: 19.5.1960

(Владимир
Николаевич
Плигин)

περιφέρεια Vologodsk,
ΕΣΣΔ.

Τόπος γένν.: Ignatovo,
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52.

53.

54.

Αιτιολογία

Petr Grigorievich
JAROSH

Ημερ. γένν.::
30.1.1971 ή 16.3.1966

12.5.2014

(Петр Григорь
евич Ярош)

Τόπος γένν.: χωριό
Skvortsovo,
περιφέρεια
Συμφερόπολης,
Κριμαία

Επικεφαλής του γραφείου της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Μετανάστευσης για την Κριμαία.
Υπεύθυνος για τη συστηματική και ταχεία
έκδοση ρωσικών διαβατηρίων σε κατοίκους της
Κριμαίας.

Oleg Grigorievich
Kozyura

Ημερ. γένν.:
19.12.1962

12.5.2014

(Олег Григорь
евич Козюра)

Τόπος γένν.:
Zaporozhye

Επικεφαλής του γραφείου της Ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Μετανάστευσης για την Σεβαστού
πολη. Υπεύθυνος για τη συστηματική και ταχεία
έκδοση ρωσικών διαβατηρίων σε κατοίκους της
Σεβαστούπολης.
Πρώην αυτοανακηρυχθείς δήμαρχος του Sla
viansk. Κάλεσε τον Πρόεδρο Vladimir Putin να
στείλει ρωσικά στρατεύματα για να προστατεύ
σουν την πόλη και αργότερα του ζήτησε την
παροχή όπλων. Οι άντρες του εμπλέκονται σε
απαγωγές (συνέλαβαν την Irma Krat και τον
Simon Ostrovsky, ρεπόρτερ του Vice News,
τους οποίους απελευθέρωσαν στη συνέχεια, αιχ
μαλώτισαν στρατιωτικούς παρατηρητές που ήταν
παρόντες δυνάμει του εγγράφου της Βιέννης του
ΟΑΣΕ). Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για
την υποστήριξη δράσεων και πολιτικών των
αυτονομιστών.

12.5.2014

Ένας από τους ηγέτες της αυτοανακηρυχθείσας
πολιτοφυλακής της Horlivka. Κατέλαβε το κτίριο
του γραφείου της Υπηρεσίας Ασφαλείας της
Ουκρανίας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και
στη συνέχεια το περιφερειακό γραφείο του
Υπουργείου Εσωτερικών στην πόλη Horlivka.
Συνδέεται με τον Ihor Strielkov, υπό τις διαταγές
του οποίου ενεπλάκη στον φόνο του Volodymyr
Rybak, μέλους του δημοτικού συμβουλίου της
Horlivka, σύμφωνα με την SBU.

12.5.2014

Ένας από τους ηγέτες των ενόπλων δυνάμεων
της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας
του Donetsk». Σκοπός τους είναι να «προστατευ
θεί ο λαός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk
και η εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας»
σύμφωνα με τον Pushylin, έναν από τους ηγέτες
της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk».

12.5.2014

Πρώην μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου. Με
αυτή την ιδιότητα ζήτησε δημόσια τη δημιουργία
της αποκαλούμενης «Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας της Νέας Ρωσίας», που αποτελείται από
νοτιοανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Εξακο
λουθεί να δραστηριοποιείται για την υποστήριξη
δράσεων ή πολιτικών των αυτονομιστών.

12.5.2014

Viacheslav PONO Ημερ. γένν.: 2.5.1965
MARIOV,
Τόπος γένν.: Sloviansk
Vyacheslav Volo (περιφέρεια Ντονέτσκ)
dymyrovich
PONOMARYOV
(В'ячеслав
Володимирович
Пономарьов),
Viacheslav Vladi
mirovich PONO
MAREV
(Вячеслав
Владимирович
Пономарëв)

55.

Ημερομηνία
καταχώρισης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Igor Nikolaevich
Bezler

Ημερ. γένν.:
30.12.1965

(Игорь
Николаевич Без
лер) άλλως Bes
(Διάβολος)

Τόπος γένν.:
Συμφερούπολη,
Κριμαία

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

Τελευταίες
πληροφορίες: ήταν 33
ετών στις 8.5.2014.

▼M13
56.

(Игорь Евгень
евич Какидзянов),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYA
NOV

Πιθανώς γεννήθηκε
στις 25 Ιουλίου 1980
στην Makiivka
(περιφέρεια Donetsk)

(Игорь Евгень
евич Хакимзянов)

▼M14
57.

Oleg TSARIOV,

Ημερ. γένν.: 2.6.1970

Oleh Anatoliyo
vych TSAROV

Τόπος γένν.:
Dnepropetrovsk

(Олег
Анатолтович
Царьов),
Oleg Anatolevich
TSAREV
(Олег Анатоль
евич Цаpëв)
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58.

59.

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Roman Viktoro
vich Lyagin

Ημερ. γένν.:
30.5.1980,

(Роман
Викторович
Лягин)

Τόπος γένν.:
Ντονέτσκ, Ουκρανία

Aleksandr Sergee
vich MALYKHIN,

12.5.2014

Ημερ. γένν.: 12.1.1981

Επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής των Εκλο
γών της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».
Έλαβε ενεργό μέρος στη διοργάνωση του δημο
ψηφίσματος της 11ης Μαΐου 2014 για την αυτο
διάθεση της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λου
χάνσκ».

12.5.2014

Ημερ. γένν.: 18.3.1980

Εισαγγελέας της Κριμαίας. Εφαρμόζει ενεργά την
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

12.5.2014

Τόπος γένν.:
Σεβαστούπολη,
Κριμαία

Εισαγγελέας της Σεβαστούπολης. Εφαρμόζει
ενεργά την προσάρτηση της Σεβαστούπολης
από τη Ρωσία.

12.5.2014

Ημερ. γένν.: 25.7.1972

Πρώην αποκαλούμενος «πρωθυπουργός της Λαϊ
κής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», με αυτή την
ιδιότητα υπεύθυνος για τις αποσχιστικές «κυβερ
νητικές» δραστηριότητες της αποκαλούμενης
«κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο
νέτσκ» (π.χ. στις 8 Ιουλίου 2014 δήλωσε: «ο
στρατός μας διεξάγει ειδική επιχείρηση κατά
των Ουκρανών φασιστών»), υπογράφον μέλος
του μνημονίου Κατανόησης για την «Ένωση
της Νέας Ρωσίας». Εξακολουθεί να δραστηριο
ποιείται για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών
των αυτονομιστών.

12.7.2014

Πρώην αποκαλούμενος «Υπουργός Ασφάλειας
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», με
αυτή την ιδιότητα υπεύθυνος για τις αποσχιστικές
δραστηριότητες ασφάλειας της αποκαλούμενης
«κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο
νέτσκ». Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για
την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών των αυτο
νομιστών.

12.7.2014

(Александр Сер
геевич Малнхин)

Natalia Vladimi
rovna Poklonskaya
(Наталья
Владимировна
Поклонская)

61.

Igor Sergeievich
Shevchenko
(Игорь Сергеевич
Шевченко)

62.

Aleksandr Yure
vich BORODAI

Τόπος γένν.:
Mikhailovka,
περιφέρεια
Voroshilovgrad, ΣΣΔ
Ουκρανίας ή
Yevpatoria, ΣΣΔ
Ουκρανίας

Τόπος γένν.: Μόσχα

(Александр Юрь
евич Бородай)

63.

Alexander KHO
DAKOVSKY,

Ημερ. γένν.:
18.12.1972

Oleksandr Serh
iyovych KHODA
KOVSKIY

Τόπος γένν.: Ντονέτσκ

(Олександр Сер
гiйович Ходако
вський),
Aleksandr Sergee
vich KHODA
KOVSKII
(Александр Сер
геевич Ходако
вский)

Ημερομηνία
καταχώρισης

Επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής των Εκλο
γών της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».
Έλαβε ενεργό μέρος στη διοργάνωση του δημο
ψηφίσματος της 11ης Μαΐου 2014 για την αυτο
διάθεση της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο
νέτσκ». Πρώην «Υπουργός Εργασίας και Κοινω
νικής Πολιτικής».

Alexander Sergee
vich MALYHIN

60.

Αιτιολογία
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64.

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Alexandr Aleksan Ημερ. γένν.: 9.10.1975
drovich KALYUS
SKY,
(Александр Але
ксандрович
Калюсский)

65.

Alexander
KHRYAKOV,

Ημερ. γένν.: 6.11.1958
Τόπος γένν.: Ντονέτσκ

Aleksandr Vitalie
vich KHRYAKOV
(Александр Вита
льевич Хряков),

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

Αποκαλούμενος «de facto Αναπληρωτής πρωθυ
πουργός, αρμόδιος για Κοινωνικές Υποθέσεις της
Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Υπεύθυνος
για τις αποσχιστικές «κυβερνητικές» δραστηριό
τητες της αποκαλούμενης «κυβέρνησης της Λαϊ
κής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

12.7.2014

Πρώην αποκαλούμενος «Υπουργός Ενημέρωσης
και Μαζικής Επικοινωνίας της Λαϊκής Δημοκρα
τίας του Ντονέτσκ». Υπεύθυνος για δραστηριό
τητες προπαγάνδας της αποκαλούμενης «κυβέρ
νησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ»
υπέρ της απόσχισης.

12.7.2014

Πρώην αποκαλούμενος «Πρόεδρος του Υπουργι
κού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του
Λουχάνσκ», διορισθείς στις 8 Ιουλίου 2014.

12.7.2014

Oleksandr Vitali
yovych KHRYA
KOV
(Олександр ВiTа
лiйович Хряков)
66.

Marat Faatovich
BASHIROV
(Марат Фаатович
Баширов)

67.

Vasyl NIKITIN,
Vasilii Aleksan
drovich NIKITIN
(Василий Але
ксандрович
Никитин)

Ημερ. γένν.: 20.1.1964
Τόπος γένν.: Izhevsk,
Ρωσική Ομοσπονδία

Υπεύθυνος για τις αποσχιστικές «κυβερνητικές»
δραστηριότητες της αποκαλούμενης «κυβέρνησης
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».
Ημερ. γένν.:
25.11.1971
Τόπος γένν.::
(Shargun,
Ουζμπεκιστάν)

Αποκαλούμενος «Αντιπρόεδρος του Υπουργικού
Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λου
χάνσκ» (αποκαλούμενος προηγουμένως «πρωθυ
πουργός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λου
χάνσκ» και πρώην εκπρόσωπος του «Νοτιοανα
τολικού Στρατού»).

12.7.2014

Υπεύθυνος για τις αποσχιστικές «κυβερνητικές»
δραστηριότητες της αποκαλούμενης «κυβέρνησης
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».
Υπεύθυνος για τη δήλωση του Νοτιοανατολικού
Στρατού ότι οι ουκρανικές προεδρικές εκλογές
στη «Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ» δεν
μπορούν να διεξαχθούν λόγω του «νέου» καθε
στώτος της περιοχής.

68.

Aleksey Vyaches
lavovich KARYA
KIN
(Алексей Вячес
лавович Карякин)

Ημερ. γένν.: 7.4.1980
ή 7.4.1979
Τόπος γένν.:
Stakhanov (περιφέρεια
Λουχάνσκ)

Αποκαλούμενος «Πρόεδρος του Ανώτατου Συμ
βουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λου
χάνσκ».

12.7.2014

Υπεύθυνος για τις αποσχιστικές «κυβερνητικές»
δραστηριότητες του «Ανώτατου Συμβουλίου»,
υπεύθυνος για το αίτημα προς τη Ρωσική Ομο
σπονδία για αναγνώριση της ανεξαρτησίας της
«Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».
Υπογράφον μέλος του μνημονίου Κατανόησης
για την «Ένωση της Νέας Ρωσίας».

69.

Yuriy Volodymy
rovych IVAKIN
(Юрiй
Володимирович
Iвакiн),
Iurii Vladimirovich
IVAKIN
(Юрий
Владимирович
Ивакин)

Ημερ. γένν.: 13.8.1954
Τόπος γένν.: Perevalsk
(περιφέρεια
Λουχάνσκ)

Πρώην αποκαλούμενος «Υπουργός Εσωτερικών
Υποθέσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λου
χάνσκ», με αυτή την ιδιότητα υπεύθυνος για τις
αποσχιστικές «κυβερνητικές» δραστηριότητες της
αποκαλούμενης «κυβέρνησης της Λαϊκής Δημο
κρατίας του Λουχάνσκ».

12.7.2014
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70.

Αιτιολογία

Ημερ. γένν.: 24.6.1964
ή 25.6.1964 ή
26.6.1964

Πρώην αποκαλούμενος «Υπουργός Άμυνας» και
πλέον αποκαλούμενος «Επικεφαλής» της «Λαϊ
κής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Τόπος γένν.:
Λουχάνσκ (πιθανώς
στο Kelmentsi,
περιφέρεια Chernivtsi)

Υπεύθυνος για τις αποσχιστικές «κυβερνητικές»
δραστηριότητες της αποκαλούμενης «κυβέρνησης
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Nikolay KOZI
TSYN

Ημερ. γένν.: 20.6.1956

Διοικητής δυνάμεων των Κοζάκων.

Τόπος γένν.:
περιφέρεια Ντονέτσκ

Υπεύθυνος για τη διοίκηση αυτονομιστών στην
ανατολική Ουκρανία που μάχονται κατά των
ουκρανικών κυβερνητικών δυνάμεων.

Mikhail Efimovich
FRADKOV

Ημερ. γένν.: 1.9.1950

Μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Διευθυντής της Υπηρε
σίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας. Ως μέλος του Συμβουλίου Ασφα
λείας, το οποίο παρέχει συμβουλές και συντονίζει
τις υποθέσεις εθνικής ασφάλειας, συμμετείχε στη
διαμόρφωση της πολιτικής της ρωσικής κυβέρνη
σης που απειλεί την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

25.7.2014

Μόνιμο μέλος και Γραμματέας του Συμβουλίου
Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ως μέλος
του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο παρέχει
συμβουλές και συντονίζει τις υποθέσεις εθνικής
ασφάλειας, συμμετείχε στη διαμόρφωση της
πολιτικής της ρωσικής κυβέρνησης που απειλεί
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

25.7.2014

Μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Διευθυντής της Ομοσπον
διακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB). Ως μέλος
του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο παρέχει
συμβουλές και συντονίζει τις υποθέσεις εθνικής
ασφάλειας, συμμετείχε στη διαμόρφωση της
πολιτικής της ρωσικής κυβέρνησης που απειλεί
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

25.7.2014

Μόνιμο μέλος και Αναπληρωτής Γραμματέας του
Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπον
δίας. Ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το
οποίο παρέχει συμβουλές και συντονίζει τις υπο
θέσεις εθνικής ασφάλειας, συμμετείχε στη δια
μόρφωση της πολιτικής της ρωσικής κυβέρνησης
που απειλεί την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

25.7.2014

Igor PLOTNI
TSKY,
Igor Venediktovich
PLOTNITSKII
(Игорь
Венедиктович
Плотницкий)

71.

Ημερομηνία
καταχώρισης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

12.7.2014

12.7.2014

_____

73.

(Михаил
Ефимович
Фрадков)

74.

Nikolai Platono
vich PATRU
SHEV
(Николай
Платонович
Патрушев)

75.

Aleksandr Vasilie
vich BORTNI
KOV

Τόπος γένν.:
Kurumoch, περιφέρεια
Kuibyshev

Ημερ. γένν.: 11.7.1951
Τόπος γένν.:
Λένινγκραντ (Αγία
Πετρούπολη)

Ημερ. γένν.:
15.11.1951
Τόπος γένν.: Perm

(Александр Вас
ильевич
Бортников)

76.

Rashid Gumaro
vich NURGALIEV
(Рашид
Гумарович
Нургалиев)

Ημερ. γένν.: 8.10.1956
Τόπος γένν.:
Zhetikara, Σοβιετική
Σοσιαλιστική
Δημοκρατία του
Καζαχστάν
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77.

78.

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Boris Vyachesla
vovich GRYZLOV

Ημερ. γένν.:
15.12.1950

(Борис Вячес
лавович Грызлов)

Τόπος γένν.:
Βλαδιβοστόκ

Sergei Orestovoch
BESEDA

Ημερ. γένν.: 17.5.1954

(Сергей
Орестович
Беседа)

79.

Mikhail Vladimi
rovich DEGTYA
REV

Ramzan Akhma
dovitch KADY
ROV

Alexander Niko
layevich TKACH
YOV
(Александр
Николаевич
Ткачëв)

82.

Μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της
Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ως μέλος του Συμβουλίου
Ασφαλείας, το οποίο παρέχει συμβουλές και
συντονίζει τις υποθέσεις εθνικής ασφάλειας, συμ
μετείχε στη διαμόρφωση της πολιτικής της ρωσι
κής κυβέρνησης που απειλεί την εδαφική ακεραι
ότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας.

25.7.2014

Διοικητής της Πέμπτης Υπηρεσίας της FSB,
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσι
κής Ομοσπονδίας.

25.7.2014

Ημερ. γένν.: 10.7.1981

Μέλος της Κρατικής Δούμας.

Τόπος γένν.:
Kuibyshev (Samara)

Στις 23.5.2014 ανακοίνωσε την έναρξη λειτουρ
γίας της «de facto πρεσβείας» της μη αναγνωρι
σμένης αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας
του Ντονέτσκ» στη Μόσχα και συμβάλλει στην
υπονόμευση ή απειλή της εδαφικής ακεραι
ότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας
της Ουκρανίας.

Ημερ. γένν.: 5.10.1976

Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τσετσενίας. Ο
Kadyrov προέβη σε δηλώσεις υπέρ της παράνο
μης προσάρτησης της Κριμαίας και υπέρ της ένο
πλης εξέγερσης στην Ουκρανία. Δήλωσε, μεταξύ
άλλων, στις 14 Ιουνίου 2014 ότι «θα κάνει τα
πάντα για να βοηθήσει στην αναγέννηση της Κρι
μαίας». Στο πλαίσιο αυτό του απονεμήθηκε το
μετάλλιο «για την απελευθέρωση της Κριμαίας»
από τον εκτελούντα καθήκοντα επικεφαλής της
Δημοκρατίας της Κριμαίας για την υποστήριξη
που παρέσχε στην παράνομη προσάρτηση της
Κριμαίας. Επιπλέον, την 1η Ιουνίου 2014 δήλωσε
ότι ήταν πρόθυμος να στείλει 74 000 τσετσένους
εθελοντές στην Ουκρανία, αν του το ζητήσουν.

25.7.2014

Πρώην Κυβερνήτης του Krasnodar Krai.

25.7.2014

Τόπος γένν.:
Tsentaroy.

(Рамзан
Ахматович
Кадыров)

81.

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ως ανώτερος αξιωματούχος της FSB, είναι επι
κεφαλής υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την
επίβλεψη των επιχειρήσεων συλλογής πληροφο
ριών και της διεθνούς δραστηριότητας.

(Михаил
Владимирович
Дегтярëв)

80.

Αιτιολογία

Ημερ. γένν.:
23.12.1960
Τόπος γένν.: Vyselki,
περιφέρεια Krasnodar

Pavel GUBAREV

Ημερ. γένν.: 10.2.1983

(Павел Юрьевич
Губарев)

Τόπος γένν.:
Sievierodonetsk

25.7.2014

Του απονεμήθηκε το μετάλλιο «για την απελευ
θέρωση της Κριμαίας» από τον εκτελούντα καθή
κοντα επικεφαλής της Δημοκρατίας της Κριμαίας
για την υποστήριξη που παρέσχε στην παράνομη
προσάρτηση της Κριμαίας. Με την ευκαιρία
αυτή, ο εκτελών καθήκοντα επικεφαλής της
Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας δήλωσε
ότι ο Tkachyov ήταν ένας από τους πρώτους
που εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη νέα
«ηγεσία» της Κριμαίας.
Ένας από τους εμφανιζόμενους ως ηγέτες της
αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο
νέτσκ». Ζήτησε τη ρωσική επέμβαση στην ανα
τολική Ουκρανία, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη
ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων. Συνδέεται με
τον Igor Strelkov/Girkin, ο οποίος είναι υπεύθυ
νος για δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την
εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανε
ξαρτησία της Ουκρανίας. Ο Gubarev είναι υπεύ
θυνος για τη στρατολόγηση προσώπων για τις
ένοπλες δυνάμεις των αυτονομιστών.

25.7.2014
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Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

Υπεύθυνος για την κατάληψη του κτηρίου της
περιφερειακής κυβέρνησης στο Ντονέτσκ με τις
φιλορωσικές δυνάμεις. Έχει αυτοανακηρυχθεί
«λαϊκός κυβερνήτης».
Παρά τη σύλληψή του επειδή απείλησε την εδα
φική ακεραιότητα της Ουκρανίας και την επακό
λουθη απελευθέρωσή του, εξακολούθησε να δια
δραματίζει προεξάρχοντα ρόλο στις αυτονομιστι
κές δραστηριότητες, υπονομεύοντας την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία
της Ουκρανίας.

83.

Ekaterina Iurievna
GUBAREVA
(Екатерина Юрь
евна Губарева),

Ημερ. γένν.: 5.7.1983
Τόπος γένν.:
Kakhovka (περιφέρεια
Χερσώνας)

Katerina Yuri
yovna GUBA
RIEVA
(Катерина
Юрiйовнa Губа
рева)

84.

Fedor Dmitrievich
BEREZIN

Ημερ. γένν.: 7.2.1960
Τόπος γένν.: Ντονέτσκ

(Фëдор
Дмитриевич
Березин),
Fedir Dmitrovych
BEREZIN
(Федiр
Дмитрович Бере
зiн)

85.

Valery Vladimiro
vich KAUROV

Ημερ. γένν.: 2.4.1956
Τόπος γένν.: Οδησσός

Валерий
Владимирович
Кауров

86.

Serhii Anatoliyo
vych ZDRILIUK
Сергей Анатоль
евич Здрнлюкv

Ημερ. γένν.: 23.6.1972
Τόπος γένν.:
περιφέρεια Vinnytsia

Υπό την ιδιότητά της ως πρώην «Υπουργού Εξω
τερικών», όπως αποκαλούταν, ήταν υπεύθυνη για
την υπεράσπιση της αποκαλούμενης «Λαϊκής
Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», υπονομεύοντας
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Επιπροσθέτως,
ο τραπεζικός της λογαριασμός χρησιμοποιείται
για τη χρηματοδότηση παράνομων ένοπλων
αυτονομιστικών ομάδων. Αναλαμβάνοντας και
εκτελώντας τα σχετικά καθήκοντα, έχει συνεπώς
υποστηρίξει δράσεις και πολιτικές που υπονο
μεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Εξακολου
θεί να δραστηριοποιείται για την υποστήριξη
δράσεων και πολιτικών των αυτονομιστών.

25.7.2014

Πρώην αποκαλούμενος «αναπληρωτής υπουργός
Άμυνας» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρα
τίας του Ντονέτσκ». Συνδέεται με τον Igor Strel
kov/Girkin, ο οποίος είναι υπεύθυνος για δράσεις
που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακε
ραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας. Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα
σχετικά καθήκοντα, ο Berezin έχει συνεπώς υπο
στηρίξει δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την
ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Εξακολουθεί να
δραστηριοποιείται για την υποστήριξη δράσεων
και πολιτικών των αυτονομιστών.

25.7.2014

Ο εμφανιζόμενος ως «πρόεδρος» της αποκαλού
μενης «Δημοκρατίας της Νέας Ρωσίας», ο οποίος
κάλεσε τη Ρωσία να αναπτύξει στρατεύματα στην
Ουκρανία. Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα
σχετικά καθήκοντα, έχει συνεπώς υποστηρίξει
δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρ
τησία της Ουκρανίας.

25.7.2014

Στενός συνεργάτης του Igor Strelkov/Girkin, ο
οποίος είναι υπεύθυνος για δράσεις και πολιτικές
που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, ο Zdriliuk έχει συνεπώς υποστηρίξει
δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρ
τησία της Ουκρανίας.

25.7.2014
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87.

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Vladimir ANTYU Ημερ. γένν.: 19.2.
1951
FEYEV
Владимир Антю
феев

Τόπος γένν.:
Novosibirsk

(aka Vladimir
SHEVTSOV, Vla
dimir Iurievici
ANTIUFEEV,
Vladimir Gheorgh
ievici ALEXAN
DROV, Vadim
Gheorghievici
SHEVTSOV)

88.

Alexey Alexeye
vich GROMOV
(Алексей Алексе
евич Громов)

Ημερ. γένν.: 31.5.1960
Τόπος γένν.: Zagorsk
(Sergiev Posad)

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

Πρώην «Υπουργός Δημόσιας Τάξης» στην αυτο
νομιστική περιοχή της Υπερδνειστερίας. Πρώην
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημο
κρατίας του Ντονέτσκ, υπεύθυνος για την ασφά
λεια και την επιβολή του νόμου. Υπό την ιδιό
τητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για τις αποσχι
στικές «κυβερνητικές» δραστηριότητες της απο
καλούμενης «κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρα
τίας του Ντονέτσκ».

25.7.2014

Ως πρώτος αναπληρωτής επιτελάρχης του Προε
δρικού Γραφείου, είναι υπεύθυνος για την
παροχή οδηγιών προς τα ρωσικά ΜΜΕ να ακο
λουθήσουν γραμμή ευνοϊκή προς τους αυτονομι
στές στην Ουκρανία και υπέρ της προσάρτησης
της Κριμαίας, υποστηρίζοντας ως εκ τούτου την
αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας
και την προσάρτηση της Κριμαίας.

30.7.2014

Εκπρόσωπος της αυτοαποκαλούμενης «κυβέρνη
σης» της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρα
τίας του Lugansk», η οποία έχει εκφρασθεί και
έχει προβεί σε δηλώσεις, π.χ. σχετικά με την
κατάρριψη ουκρανικού στρατιωτικού αεροσκά
φους, την κράτηση ομήρων, τις πολεμικές δρα
στηριότητες των παράνομων ένοπλων ομάδων, με
συνέπεια την υπονόμευση της εδαφικής ακεραι
ότητας, της κυριαρχίας και της ενότητας της
Ουκρανίας.

30.7.2014

Μέλος του αποκαλούμενου «Λαϊκού Συμβου
λίου» και πρώην πρόεδρος του αποκαλούμενου
«Ανώτατου Συμβουλίου» της αποκαλούμενης
«Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», ο οποίος
βρισκόταν στην πηγή των πολιτικών και της
διοργάνωσης του παράνομου «δημοψηφίσματος»
που οδήγησε στην ανακήρυξη της αποκαλούμε
νης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», η
οποία διέρρηξε την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ενότητα της Ουκρανίας.

30.7.2014

Αποδέχτηκε τον διορισμό του ως αποκαλούμενου
«Υπουργού Εσωτερικών της Δημοκρατίας της
Κριμαίας» από τον Πρόεδρο της Ρωσίας στις
5 Μαΐου 2014 (διάταγμα αριθ. 301) και με τις
πράξεις του ως αποκαλούμενου «Υπουργού Εσω
τερικών της Δημοκρατίας της Κριμαίας» υπονό
μευσε την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ενότητα της Ουκρανίας.

30.7.2014

▼M13

89.

Oksana TCHI
GRINA,

Την 1.8.2014 ήταν 33
ετών.

Oksana Aleksan
drovna CHI
GRINA

Πιθανώς γεννήθηκε
στις 23.7.1981

Оксана Але
ксандровна
Чигрина

▼M14

90.

91.

Boris Alekseevich
LITVINOV

Ημερ. γένν.: 13.1.1954

(Борис Алексе
евич Литвинов)

Τόπος γένν.:
Dzerzhynsk
(περιφέρεια Ντονέτσκ)

Sergey Vadimo
vich ABISOV

Ημερ. γένν.:
27.11.1967

(Сергей
Вадимович
Абисов)

Τόπος γένν.:
Συμφερόπολη,
Κριμαία
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92.

Arkady Romano
vich ROTEN
BERG,
Arkadii Romano
vich ROTEN
BERG

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Ημερ. γένν.:
15.12.1951
Τόπος γένν.:
Λένινγκραντ (Αγία
Πετρούπολη)

(Аркадий
Романович Роте
нберг)

Αιτιολογία

Ο κ. Rotenberg είναι παλαιός γνώριμος του Προ
έδρου Putin και συνήθιζαν να ασκούνται μαζί
στο τζούντο.

Ημερομηνία
καταχώρισης

30.7.2014

Ανέπτυξε την περιουσία του κατά τη διάρκεια
της θητείας του Προέδρου Putin. Το επίπεδο
της οικονομικής επιτυχίας του μπορεί να αποδο
θεί στην επιρροή βασικών φορέων λήψης αποφά
σεων με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
Έχει ευνοηθεί από τη στενή προσωπική του
σχέση με Ρώσους φορείς λήψης αποφάσεων
καθώς του έχουν ανατεθεί σημαντικές συμβάσεις
από το ρωσικό κράτος ή από κρατικές επιχειρή
σεις. Στις εταιρείες του ανατέθηκαν μάλιστα
κάποιες ιδιαίτερα κερδοφόρες συμβάσεις για την
προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων του
Σότσι.
Του ανήκει επίσης η εταιρεία Stroygazmontazh
στην οποία έχει ανατεθεί δημόσια σύμβαση για
την κατασκευή γέφυρας από τη Ρωσία στην
παρανόμως προσαρτηθείσα Αυτόνομη Δημοκρα
τία της Κριμαίας, ως εκ τούτου εδραιώνοντας την
ενσωμάτωσή της στη Ρωσική Ομοσπονδία με
αποτέλεσμα την περαιτέρω υπονόμευση της εδα
φικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.
Είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του
εκδοτικού οίκου Prosvescheniye, που έχει συγκε
κριμένα εφαρμόσει το πρόγραμμα «Για τα παιδιά
της Ρωσίας: Διεύθυνση — Κριμαία», εκστρατεία
δημοσίων σχέσεων που σχεδιάσθηκε για να πεί
σει τα παιδιά της Κριμαίας ότι τώρα είναι ρώσοι
πολίτες που ζουν στη Ρωσία και συνεπώς υπο
στηρίζει την πολιτική της ρωσικής κυβέρνησης
για την ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσία.

93.

Konstantin Valere Ημερ. γένν.: 3.7.1974
vich MALOFEEV
Τόπος γένν.: Puschino
(Константин
Валерьевич
Малофеев)

Ο κ. Malofeev διατηρεί στενές σχέσεις με τους
ουκρανούς αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρα
νία και την Κριμαία. Είναι πρώην εργοδότης του
κ. Borodai, του αποκαλούμενου πρωθυπουργού
της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του
Ντονέτσκ» και συναντήθηκε με τον κ. Aksyonov,
τον αποκαλούμενο πρωθυπουργό της αποκαλού
μενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας» κατά την
περίοδο της προσάρτησης της Κριμαίας. Η
ουκρανική κυβέρνηση έχει κινήσει ποινική
έρευνα σχετικά με την εικαζόμενη υλική και
οικονομική στήριξη που παρέχει στους αυτονομι
στές. Επιπλέον, προέβη σε διάφορες δημόσιες
δηλώσεις υποστηρίζοντας την προσάρτηση της
Κριμαίας και την ενσωμάτωση της Ουκρανίας
στη Ρωσία και, ιδίως, δήλωσε τον Ιούνιο του
2014 ότι «Δεν μπορείς να ενσωματώσεις ολό
κληρη την Ουκρανία στη Ρωσία. Την ανατολική
(Ουκρανία), όμως, ίσως».
Ως εκ τούτου, ο κ. Malofeev επιδιώκει την απο
σταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας.

30.7.2014
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94.

Yuriy Valentino
vich KOVAL
CHUK
(Юрий
Валентинович
Ковальчук)

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερ. γένν.: 25.7.1951

Ο κ. Kovalchuk είναι παλαιός γνώριμος του Προ
έδρου Putin. Είναι συνιδρυτής της λεγόμενης
Ozero Dacha, σύμπραξης στην οποία συμμετέ
χουν άτομα με μεγάλη επιρροή του περιβάλλο
ντος του Προέδρου Putin.

Τόπος γένν.:
Λένινγκραντ (Αγία
Πετρούπολη)

Ημερομηνία
καταχώρισης

30.7.2014

Επωφελείται από τους δεσμούς του με τους
ρώσους ιθύνοντες. Είναι πρόεδρος και ο μεγαλύ
τερος μέτοχος της Bank Rossiya, με μερίδιο
γύρω στο 38 % το 2013. Η τράπεζα αυτή θεω
ρείται η προσωπική τράπεζα των ανώτατων αξιω
ματούχων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μετά την
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, η Bank
Rossiya έχει ανοίξει υποκαταστήματα σε όλη
την Κριμαία και την Σεβαστούπολη, εδραι
ώνοντας με τον τρόπο αυτόν την ενσωμάτωση
των δύο περιοχών στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Επιπλέον, η Bank Rossiya έχει σημαντική συμ
μετοχή στο National Media Group, το οποίο, με
τη σειρά του, ελέγχει τηλεοπτικούς σταθμούς που
υποστηρίζουν ενεργά τις αποσταθεροποιητικές
πολιτικές της ρωσικής κυβέρνησης στην Ουκρα
νία.

95.

Nikolay Terentie
vich SHAMALOV
(Николай Терен
тьевич Шамалов)

Ημερ. γένν.: 24.1.1950
Τόπος γένν.:
Λευκορωσία

Ο κ. Shamalov είναι παλαιός γνώριμος του Προ
έδρου Putin. Είναι συνιδρυτής της λεγόμενης
Ozero Dacha, σύμπραξης στην οποία συμμετέ
χουν άτομα με μεγάλη επιρροή του περιβάλλο
ντος του Προέδρου Putin.

30.7.2014

Επωφελείται από τους δεσμούς του με τους
Ρώσους ιθύνοντες. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος
μέτοχος της Bank Rossiya, με μερίδιο γύρω στο
10 % το 2013. Η τράπεζα αυτή θεωρείται η προ
σωπική τράπεζα των ανώτατων αξιωματούχων
της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μετά την παράνομη
προσάρτηση της Κριμαίας, η Bank Rossiya έχει
ανοίξει υποκαταστήματα σε όλη την Κριμαία και
την Σεβαστούπολη, εδραιώνοντας με τον τρόπο
αυτόν την ενσωμάτωση των δύο περιοχών στη
Ρωσική Ομοσπονδία.
Επιπλέον, η Bank Rossiya έχει σημαντική συμ
μετοχή στο National Media Group, το οποίο, με
τη σειρά του, ελέγχει τηλεοπτικούς σταθμούς που
υποστηρίζουν ενεργά τις αποσταθεροποιητικές
πολιτικές της ρωσικής κυβέρνησης στην Ουκρα
νία.

96.

Alexander Vladi
mirovich
ZAKHARCH
ENKO
(Александр
Владимирович
Захарченко)

Ημερ. γένν.: 26.6.1976
Τόπος γένν.: Ντονέτσκ

Στις 7 Αυγούστου 2014 αντικατέστησε τον Ale
xander Borodai στη θέση του αποκαλούμενου
«πρωθυπουργού» της αποκαλούμενης «Λαϊκής
Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Αναλαμβάνοντας
και εκτελώντας τα σχετικά καθήκοντα, ο Zakhar
chenko έχει στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι
οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρα
νίας.

12.9.2014
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97.

Vladimir KONO
NOV/άλλως
«Τsar»

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Ημερ. γένν.:
14.10.1974

12.9.2014

Συνδέεται με την «Πολιτοφυλακή του Donbass».
Έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι οι δυνάμεις
τους θα συνεχίσουν τη δράση τους στην υπό
λοιπη χώρα. Ο Rudenko έχει συνεπώς στηρίξει
ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Αποκαλούμενος
«βουλευτής του λαού» του αποκαλούμενου «Κοι
νοβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο
νέτσκ».

12.9.2014

Αντικατέστησε τον Marat Bashirov στη θέση του
αποκαλούμενου «πρωθυπουργού» της αποκαλού
μενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».
Προηγουμένως ήταν ενεργό μέλος της πολιτοφυ
λακής «Νοτιοανατολικός Στρατός». Ο Tsyplakov
έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι
οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρα
νίας.

12.9.2014

Πιθανή ημερομηνία
γέννησης: 27.12 1977

Πρώην «Υπουργός Κρατικής Ασφάλειας» στην
αποκαλούμενη
«Λαϊκή
Δημοκρατία
του
Donetsk». Συνδέεται με τον Vladimir Antyu
feyev, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις αυτονομι
στικές «κυβερνητικές» δραστηριότητες της απο
καλούμενης «Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρα
τίας του Donetsk». Έχει συνεπώς στηρίξει ενέρ
γειες και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την
εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανε
ξαρτησία της Ουκρανίας. Εξακολουθεί να δρα
στηριοποιείται για την υποστήριξη δράσεων ή
πολιτικών των αυτονομιστών.

12.9.2014

Ημερ. γένν.: 1.3.1977

«Υπουργός Εσωτερικών» της αποκαλούμενης
«Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Συνδέεται
με τον Vladimir Antyufeyev, ο οποίος είναι υπεύ
θυνος για τις αυτονομιστικές «κυβερνητικές»
δραστηριότητες της αποκαλούμενης «κυβέρνησης
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Έχει
συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι
οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα,
την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρα
νίας.

12.9.2014

Τόπος γένν.: Gorsky

Miroslav Vladimi
rovich RUDENKO
(Мирослав
Владимирович
Руденко)

99.

Gennadiy Nikolai
ovych TSYPKA
LOV,
Gennadii Nikolae
vich TSYPKA
LOV

Ημερομηνία
καταχώρισης

Στις 14 Αυγούστου αντικατέστησε τον Igor Strel
kov/Girkin στη θέση του αποκαλούμενου
«Υπουργού Άμυνας» της αποκαλούμενης «Λαϊ
κής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Σύμφωνα με
πληροφορίες, διοικεί μια μεραρχία αυτονομιστών
μαχητών στο Ντονέτσκ από τον Απρίλιο και έχει
υποσχεθεί να «φέρει εις πέρας το στρατηγικό
καθήκον της απώθησης της στρατιωτικής επίθε
σης της Ουκρανίας». Ο Konokov έχει συνεπώς
στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονο
μεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

(Владимир
Петровнч
Кононов)

98.

Αιτιολογία

Ημερ. γένν.: 21.1.1983
Τόπος γένν.:
Debalcevo

Ημερ. γένν.: 21.6.1973
Τόπος γένν.:
περιφέρεια Rostov
(Ρωσία)

(Геннадий
Николаевич
ЦыПлаков)

▼M13
100.

Andrey Yurevich
Pinchuk
Андрей Юрьевич
ПИНЧУК

▼M14
101.

Oleg Vladimiro
vich BEREZA
(Олег
Владимирович
Берëза)
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102.

Andrei Nikolae
vich RODKIN

Αιτιολογία

Ημερ. γένν.: 23.9.1976

Εκπρόσωπος της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημο
κρατίας του Ντονέτσκ» στη Μόσχα. Σε δηλώσεις
του, έχει μεταξύ άλλων υποστηρίξει ότι η πολι
τοφυλακή είναι έτοιμη να διεξαγάγει ανταρτοπό
λεμο και να κατάσχει οπλικά συστήματα από τις
ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Έχει συνεπώς στη
ρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονο
μεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

12.9.2014

«Αναπληρωτής πρωθυπουργός, αρμόδιος για Κοι
νωνικά Θέματα» της αποκαλούμενης «Λαϊκής
Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Συνδέεται με τον
Vladimir Antyufeyev, ο οποίος είναι υπεύθυνος
για τις αυτονομιστικές «κυβερνητικές» δραστη
ριότητες της αποκαλούμενης «κυβέρνησης της
Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Έχει συνε
πώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες
υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
Προστατευόμενος του Αναπληρωτή πρωθυπουρ
γού της Ρωσίας Dmitry Rogozin. Προϊστάμενος
Διοίκησης του Υπουργικού Συμβουλίου της απο
καλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο
νέτσκ».

12.9.2014

Αποκαλούμενος «Αναπληρωτής πρωθυπουργός»
της Κριμαίας και Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος
της Κριμαίας παρά τω Προέδρω Putin. Από την
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, ο Muradov
έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παγίωση
του ρωσικού ελέγχου επί των θεσμών της Κρι
μαίας. Έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολι
τικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραι
ότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας.

12.9.2014

Αποκαλούμενος «Πρώτος Αναπληρωτής πρωθυ
πουργός» της Κριμαίας. Ο Sheremet διαδραμά
τισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και τη διε
ξαγωγή του δημοψηφίσματος της 16ης Μαρτίου
στην Κριμαία για την ένωσή της με τη Ρωσία.
Την περίοδο της διεξαγωγής του δημοψηφίσμα
τος, ο Sheremet ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες,
διοικητής των προσκείμενων στη Μόσχα «δυνά
μεων αυτοάμυνας» που δραστηριοποιούνταν στην
Κριμαία. Έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και
πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία
της Ουκρανίας.

12.9.2014

Αντιπρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου
της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Την 1η Μαρτίου
2014, απευθυνόμενος στο Ομοσπονδιακό Συμ
βούλιο, ο Vorobiov τάχθηκε δημοσίως υπέρ της
ανάπτυξης ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.
Εν συνεχεία, υπερψήφισε το σχετικό διάταγμα.

12.9.2014

Μέλος του Κρατικού Συμβουλίου της Κρατικής
Δούμας, αρχηγός του κόμματος LDPR. Υποστή
ριξε ενεργά την εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων
της Ρωσίας στην Ουκρανία και την προσάρτηση
της Κριμαίας. Υποστήριξε σθεναρά τον διαχωρι
σμό της Ουκρανίας. Υπέγραψε εξ ονόματος του
κόμματος LDPR, του οποίου είναι πρόεδρος,
συμφωνία με την αποκαλούμενη «Λαϊκή Δημο
κρατία του Ντονέτσκ».

12.9.2014

Τόπος γένν.: Μόσχα
(Андрей
Николаевич
Родкин)

103.

Aleksandr Akimo
vich KARAMAN

Ημερ. γένν.: 26.7.1956
ή 26.6.1956

(Александр
Акимович Кара
ман),

Τόπος γένν.:
Cioburciu, περιφέρεια
Slobozia, νυν
Δημοκρατία της
Μολδαβίας

Alexandru CARA
MAN

104.

105.

Georgiy L'vovich
MURADOV

Ημερ. γένν.:
19.11.1954

(Георгий Львович
Мурадов)

Τόπος γένν.:
Kochmes, Αυτόνομη
Σοβιετική
Σοσιαλιστική
Δημοκρατία των Κόμι

Mikhail Sergeye
vich SHEREMET

Ημερ. γένν.: 23.5.1971

(Михаил Серге
евич Шеремет)

106.

Yuri Leonidovich
VOROBIOV
(Юрий
Леонидович
Воробьев)

107.

Vladimir Volfo
vich ZHIRINOV
SKY
(Владимир
Вольфович
Жириновски)

Ημερομηνία
καταχώρισης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Τόπος γένν.:
Dzhankoy

Ημερ. γένν.: 2.2.1948
Τόπος γένν.:
Krasnoyarsk

Ημερ. γένν.: 25.4.1946
Τόπος γένν.:
Alma-Ata, ΣΣΔ
Καζαχστάν

2014D0145 — EL — 16.09.2015 — 006.002 — 26
▼M14

108.

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Vladimir Abduali
yevich VASI
LYEV

Ημερ. γένν.: 11.8.1949

Αντιπρόεδρος της Κρατικής Δούμας. Στις
20 Μαρτίου 2014, υπερψήφισε το σχέδιο ομο
σπονδιακού συνταγματικού νόμου «σχετικά με
την αποδοχή της Δημοκρατίας της Κριμαίας
στη Ρωσική Ομοσπονδία και τον σχηματισμό,
εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων ομοσπον
διακών οντοτήτων, της Δημοκρατίας της Κρι
μαίας και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς
πόλης της Σεβαστούπολης».

12.9.2014

Πρόεδρος («ataman») της Ένωσης των Ρωσικών
και Αλλοδαπών Κοζακικών Δυνάμεων, και βου
λευτής της Κρατικής Δούμας. Στήριξε την προ
σάρτηση της Κριμαίας και παραδέχθηκε ότι
Κοζάκοι της Ρωσίας έλαβαν ενεργά μέρος στις
συγκρούσεις στην Ουκρανία, μαχόμενοι στο
πλευρό των στηριζόμενων από τη Μόσχα αυτο
νομιστών. Στις 20 Μαρτίου 2014, υπερψήφισε το
σχέδιο ομοσπονδιακού συνταγματικού νόμου
«σχετικά με την αποδοχή της Δημοκρατίας της
Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία και τον σχη
ματισμό, εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων
ομοσπονδιακών οντοτήτων, της Δημοκρατίας της
Κριμαίας και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς
πόλης της Σεβαστούπολης».

12.9.2014

Πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων της Κρατικής Δούμας. Στις 20 Μαρ
τίου 2014, υπερψήφισε το σχέδιο ομοσπονδιακού
συνταγματικού νόμου «σχετικά με την αποδοχή
της Δημοκρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομο
σπονδία και τον σχηματισμό, εντός της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, νέων ομοσπονδιακών οντοτήτων,
της Δημοκρατίας της Κριμαίας και της υπό ομο
σπονδιακό καθεστώς πόλης της Σεβαστούπολης».

12.9.2014

Πρώην πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής της
Κρατικής Δούμας για τις Σχέσεις με τις Χώρες
ΚΑΚ, την Ευρωασιατική Ενοποίηση και τους
Δεσμούς με τους Συμπατριώτες. Στις 20 Μαρτίου
2014, υπερψήφισε το σχέδιο ομοσπονδιακού
συνταγματικού νόμου «σχετικά με την αποδοχή
της Δημοκρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομο
σπονδία και τον σχηματισμό, εντός της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, νέων ομοσπονδιακών οντοτήτων,
της Δημοκρατίας της Κριμαίας και της υπό ομο
σπονδιακό καθεστώς πόλης της Σεβαστούπολης».

12.9.2014

Πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής της Κρατι
κής Δούμας για τις Σχέσεις με τις Χώρες ΚΑΚ,
την Ευρωασιατική Ενοποίηση και τους Δεσμούς
με τους Συμπατριώτες. Στις 20 Μαρτίου 2014,
υπερψήφισε το σχέδιο ομοσπονδιακού συνταγμα
τικού νόμου «σχετικά με την αποδοχή της Δημο
κρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία
και τον σχηματισμό, εντός της Ρωσικής Ομο
σπονδίας, νέων ομοσπονδιακών οντοτήτων, της
Δημοκρατίας της Κριμαίας και της υπό ομοσπον
διακό καθεστώς πόλης της Σεβαστούπολης».

12.9.2014

Τόπος γένν.: Klin

(Васильев
Владимир Абд
уалиевич)

109.

Viktor Petrovich
VODOLATSKY
(Виктор Петрович
Водолацкий)

110.

Leonid Ivanovich
KALASHNIKOV
(Леонид
Иванович
Калашников)

111.

Vladimir Stepano
vich NIKITIN

Ημερ. γένν.: 19.8.1957
Τόπος γένν.:
Stefanidin Dar,
περιφέρεια Rostov

Ημερ. γένν.: 6.8.1960
Τόπος γένν.: Stepnoy
Dvorets

Ημερ. γένν.: 5.4.1948
Τόπος γένν.: Opochka

(Владимир Сте
панович
Никитин)

112.

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ονοματεπώνυμο

Oleg Vladimiro
vich LEBEDEV
(Олег
Владимирович
Лебедев)

Ημερ. γένν.: 21.3.1964
Τόπος γένν.: Rudny,
περιφέρεια Kostanai,
ΣΣΔ Καζαχστάν
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Ονοματεπώνυμο

113.

Ivan Ivanovich
MELNIKOV
(Иван Иванович
Мельников)

114.

Igor Vladimirovich
LEBEDEV

Αιτιολογία

Ημερ. γένν.: 7.8.1950

Πρώτος αντιπρόεδρος της Κρατικής Δούμας. Στις
20 Μαρτίου 2014, υπερψήφισε το σχέδιο ομο
σπονδιακού συνταγματικού νόμου «σχετικά με
την αποδοχή της Δημοκρατίας της Κριμαίας
στη Ρωσική Ομοσπονδία και τον σχηματισμό,
εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων ομοσπον
διακών οντοτήτων, της Δημοκρατίας της Κρι
μαίας και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς
πόλης της Σεβαστούπολης».

12.9.2014

Αντιπρόεδρος της Κρατικής Δούμας. Στις
20 Μαρτίου 2014, υπερψήφισε το σχέδιο ομο
σπονδιακού συνταγματικού νόμου «σχετικά με
την αποδοχή της Δημοκρατίας της Κριμαίας
στη Ρωσική Ομοσπονδία και τον σχηματισμό,
εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων ομοσπον
διακών οντοτήτων, της Δημοκρατίας της Κρι
μαίας και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς
πόλης της Σεβαστούπολης».

12.9.2014

Αντιπρόεδρος της Κρατικής Δούμας. Στις
20 Μαρτίου 2014, υπερψήφισε το σχέδιο ομο
σπονδιακού συνταγματικού νόμου «σχετικά με
την αποδοχή της Δημοκρατίας της Κριμαίας
στη Ρωσική Ομοσπονδία και τον σχηματισμό,
εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων ομοσπον
διακών οντοτήτων, της Δημοκρατίας της Κρι
μαίας και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς
πόλης της Σεβαστούπολης».

12.9.2014

Πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων της Κρατικής Δούμας. Στις 20 Μαρ
τίου 2014, υπερψήφισε το σχέδιο ομοσπονδιακού
συνταγματικού νόμου «σχετικά με την αποδοχή
της Δημοκρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομο
σπονδία και τον σχηματισμό, εντός της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, νέων ομοσπονδιακών οντοτήτων,
της Δημοκρατίας της Κριμαίας και της υπό ομο
σπονδιακό καθεστώς πόλης της Σεβαστούπολης».

12.9.2014

Ημερ. γένν.: 11.2.1968

Υποστράτηγος του Ρωσικού Στρατού. Διοικητής
της 76ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, η οποία
ήταν μέρος της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας
στο έδαφος της Ουκρανίας, ιδίως κατά την παρά
νομη προσάρτηση της Κριμαίας.

12.9.2014

Ημερ. γένν.: 20.8.1952

Ο Sergei Chemezov είναι εκ των γνωστών στε
νών συνεργατών του Προέδρου Putin. Ήταν
αμφότεροι αξιωματικοί της KGB, τοποθετημένοι
στη Δρέσδη. Είναι μέλος του Ανώτατου Συμβου
λίου της «Ενωμένης Ρωσίας». Χάρη στους
δεσμούς του με τον Ρώσο Πρόεδρο, έχει αναρρι
χηθεί σε ανώτερες θέσεις σε εταιρείες ελεγχόμε
νες από το κράτος. Είναι πρόεδρος του ομίλου
Rostec, της κυριότερης ρωσικής εταιρείας κατα
σκευής αμυντικού και βιομηχανικού υλικού που
ελέγχεται από το ρωσικό κράτος. Κατόπιν από
φασης της Ρωσικής κυβέρνησης, η Technopro
mexport, θυγατρική της Rostec, σχεδιάζει την
κατασκευή εργοστασίων παραγωγής ενέργειας
στην Κριμαία, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό
την ενσωμάτωσή της στη Ρωσική Ομοσπονδία.

12.9.2014

Τόπος γένν.:
Bogoroditsk

Ημερ. γένν.: 27.9.1972
Τόπος γένν.: Μόσχα

(Игорь
Владимирович
Лебедев)

115.

Nikolai Vladimiro Ημερ. γένν.: 28.5.1953
vich LEVICHEV
Τόπος γένν.: Pushkin
(Николай
Владимирович
Левичев)

116.

Svetlana Serge
evna ZHUROVA
(Светлана Серге
евна Журова)

117.

Aleksey Vasilevich
NAUMETS

Ημερ. γένν.: 7.1.1972
Τόπος γένν.:
Pavlov-on-the-Neva

(Алексей Василь
евич Haумец)
118.

Sergey Viktoro
vich CHEMEZOV
(Сергей
Викторович
Чемезов)

Ημερομηνία
καταχώρισης

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Τόπος γένν.:
Cheremkhovo

Επιπλέον, η Rosoboronexport, θυγατρική της
Rostec, συνέδραμε στην ενσωμάτωση κριμαϊκών
επιχειρήσεων του αμυντικού τομέα στη ρωσική
αμυντική βιομηχανία, παγιώνοντας με τον τρόπο
αυτό την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας
στη Ρωσική Ομοσπονδία.
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119.

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Alexander Mikhai
lovich BABAKOV

Ημερ. γένν.: 8.2.1963

Μέλος της Κρατικής Δούμας, πρόεδρος της επι
τροπής της Κρατικής Δούμας για τις νομοθετικές
διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη του στρατιω
τικοβιομηχανικού κλάδου της Ρωσικής Ομοσπον
δίας. Είναι εξέχον μέλος της «Ενωμένης Ρωσίας»
και επιχειρηματίας με σημαντικές επενδύσεις
στην Ουκρανία και στην Κριμαία.

Τόπος γένν.: Κισινάου

(Aлександр
Михайлович
Бабаков)

Ημερομηνία
καταχώρισης

12.9.2014

Στις 20 Μαρτίου 2014, υπερψήφισε το σχέδιο
ομοσπονδιακού συνταγματικού νόμου «σχετικά
με την αποδοχή της Δημοκρατίας της Κριμαίας
στη Ρωσική Ομοσπονδία και τον σχηματισμό,
εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων ομοσπον
διακών οντοτήτων, της Δημοκρατίας της Κρι
μαίας και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς
πόλης της Σεβαστούπολης».
120.

Serhiy KOZYA
KOV (άλλως Ser
gey Kozyakov)

Ημερ. γένν.: 29.9.1982

Сергей Козьяков

Υπό την ιδιότητά του ως «επικεφαλής της 29.11.2014
Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Λουχάνσκ»
είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση των αποκα
λούμενων «εκλογών» της 2ας Νοεμβρίου 2014
στην αποκαλούμενη «Λαϊκή Δημοκρατία του
Λουχάνσκ». Αυτές οι «εκλογές» διενεργούνται
κατά παράβαση της ουκρανικής νομοθεσίας και
είναι, ως εκ τούτου, παράνομες.
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα και διοργανώνοντας τις παράνομες
«εκλογές», έχει υποστηρίξει επομένως εμπράκτως
δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδα
φική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρ
τησία της Ουκρανίας και που αποσταθεροποί
ησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

121.

Oleg Konstantino
vich AKIMOV
(άλλως Oleh AKI
MOV)

Ημερ. γένν.: 15.9.1981
Τόπος γένν.:
Λουχάνσκ

(Олег
Константинович
Акимов)

Εκπρόσωπος της «Οικονομικής Ένωσης του 29.11.2014
Λουχάνσκ» στο «Εθνικό Συμβούλιο» της «Λαϊ
κής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ». Ήταν υποψή
φιος στις αποκαλούμενες «εκλογές» της 2ας
Νοεμβρίου 2014 για τη θέση του «Επικεφαλής»
της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του
Λουχάνσκ». Αυτές οι «εκλογές» διενεργούνται
κατά παράβαση της ουκρανικής νομοθεσίας και
είναι, ως εκ τούτου, παράνομες.
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα και συμμετέχοντας επίσημα ως υπο
ψήφιος στις παράνομες «εκλογές», έχει υποστη
ρίξει επομένως εμπράκτως δράσεις και πολιτικές
που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατά
σταση στην Ουκρανία.

122.

Larisa Leonidovna
AIRAPETYAN
άλλως Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa AIRAPE
TYAN ή Larysa
AIRAPETYAN
(Лариса
Леонидовна
Айрапетян)

Ημερ. γένν.: 21.2.1970

«Υπουργός Υγείας» της αποκαλούμενης «Λαϊκής 29.11.2014
Δημοκρατίας του Λουχάνσκ». Ήταν υποψήφια
στις αποκαλούμενες «εκλογές» της 2ας Νοεμ
βρίου 2014 για τη θέση της «επικεφαλής» της
αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λου
χάνσκ».
Αυτές οι «εκλογές» διενεργούνται κατά παρά
βαση της ουκρανικής νομοθεσίας και είναι, ως
εκ τούτου, παράνομες.
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα και συμμετέχοντας επίσημα ως υπο
ψήφια στις παράνομες «εκλογές», έχει υποστηρί
ξει επομένως εμπράκτως δράσεις και πολιτικές
που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατά
σταση στην Ουκρανία.
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123.

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Yuriy Viktorovich
SIVOKONENKO
άλλως Yuriy
SIVOKONENKO,
Yury SIVOKO
NENKO, Yury
SYVOKONENKO

Ημερ. γένν.: 7.8.1957
Τόπος γένν.: Ντονέτσκ

(Юрий
Викторович
Сивоконенко)

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

Είναι μέλος του «Κοινοβουλίου» της αποκαλού 29.11.2014
μενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» και
εργάζεται στην Ένωση των Βετεράνων του Don
bass Berkut. Ήταν υποψήφιος στις αποκαλούμε
νες «εκλογές» της 2ας Νοεμβρίου 2014 για τη
θέση του Επικεφαλής της αποκαλούμενης «Λαϊ
κής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Αυτές οι
«εκλογές» διενεργούνται κατά παράβαση της
ουκρανικής νομοθεσίας και είναι, ως εκ τούτου,
παράνομες.
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα και συμμετέχοντας επίσημα ως υπο
ψήφιος στις παράνομες «εκλογές», έχει υποστη
ρίξει επομένως εμπράκτως δράσεις και πολιτικές
που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατά
σταση στην Ουκρανία.

124.

Aleksandr Igore
vich KOFMAN
άλλως Oleksandr
KOFMAN

Ημερ. γένν.: 30.8.1977
Τόπος γένν.: Makiivka
(περιφέρεια Ντονέτσκ)

(Александр
Игоревич
Кофман)

Αποκαλούμενος «Υπουργός Εξωτερικών» και
αποκαλούμενος «Πρώτος αντιπρόεδρος» του
«Κοινοβουλίου» της αποκαλούμενης «Λαϊκής
Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Ήταν υποψήφιος
στις αποκαλούμενες παράνομες «εκλογές» της
2ας Νοεμβρίου 2014 για τη θέση του επικεφαλής
της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του
Ντονέτσκ». Αυτές οι «εκλογές» διενεργούνται
κατά παράβαση της ουκρανικής νομοθεσίας και
είναι, ως εκ τούτου, παράνομες.

29.11.2014

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα και συμμετέχοντας επίσημα ως υπο
ψήφιος στις παράνομες «εκλογές», έχει υποστη
ρίξει επομένως εμπράκτως δράσεις και πολιτικές
που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
και που αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατά
σταση στην Ουκρανία.

125.

Ravil Zakarievich
KHALIKOV
(Равиль Закар
иевич Халиков)

126.

Dmitry Aleksan
drovich SEMYO
NOV,
Dmitrii Aleksan
drovich SEME
NOV
(Дмитрий Але
ксандрович
Семенов)

Ημερ. γένν.: 23.2.1969
Τόπος γένν.: χωριό
Belozere, περιοχή
Romodanovskiy,
ΕΣΣΔ

Ημερ. γένν.: 3.2.1963
Τόπος γένν.: Μόσχα

«Πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης» και 29.11.2014
πρώην «Γενικός Εισαγγελέας» της αποκαλούμε
νης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει επομένως εμπρά
κτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και που αποστα
θεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην
Ουκρανία.

«Αναπληρωτής πρωθυπουργός, υπεύθυνος για τα 29.11.2014
Οικονομικά» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημο
κρατίας του Λουχάνσκ».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει επομένως εμπρά
κτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και που αποστα
θεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην
Ουκρανία.
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Ονοματεπώνυμο

127.

Oleg BUGROV

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερ. γένν.: 29.8.1969

Πρώην «Υπουργός Άμυνας» της αποκαλούμενης
«Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Ημερομηνία
καταχώρισης

29.11.2014

(Олег Бугров)
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει επομένως εμπρά
κτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και που αποστα
θεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην
Ουκρανία.

128.

Πρώην «Υπουργός Παιδείας, Επιστημών, Πολιτι 29.11.2014
σμού και Θρησκευμάτων» της αποκαλούμενης
«Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Lesya LAPTEVA
(Леся Лаптева)

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει επομένως εμπρά
κτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και που αποστα
θεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην
Ουκρανία.

129.

Yevgeniy Eduar
dovich MIKHAY
LOV

Ημερ. γένν.: 17.3.1963
Τόπος γένν.:
Arkhangelsk

«Επικεφαλής της διοίκησης κυβερνητικών υποθέ 29.11.2014
σεων» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας
του Ντονέτσκ».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει επομένως εμπρά
κτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και που αποστα
θεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην
Ουκρανία.

(άλλως Yevhen
Eduardovych
Mychaylov)
(Евгений
Здуардович
Михайлов)

▼M13
130.

Ihor Vladymyro
vych KOSTENOK
(άλλως Igor Vladi
mirovich Koste
nok)
Игорь
Владимирович
Костенок

Έτος γέννησης: 1961

«Υπουργός Παιδείας» της αποκαλούμενης «Λαϊ 29.11.2014
κής Δημοκρατίας του Donetsk».
Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών
καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δρά
σεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία
της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την κατάσταση στην Ουκρανία.

▼M11
131.

Yevgeniy Vyach
eslavovich
ORLOV (ή
Yevhen Vyaches
lavovych Orlov)
Евгений Вячес
лавович Орлов

Μέλος του «Εθνικού Συμβουλίου» της αποκα 29.11.2014
λούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk».
Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών
καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δρά
σεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία
της Ουκρανίας και αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την κατάσταση στην Ουκρανία.
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Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

▼M14
132.

Ημερ. γένν.: 12.3.1964
Vladyslav Nyko
layevych DEY
NEGO άλλως Vla
dislav Nykolaye
vich DEYNEGO
(Владислав
Николаевич Дей
него)

133.

Pavel DREMOV
άλλως Batya

Ημερ. γένν.:
22.11.1976

(Павел
Леонидович
ДРËМОВ),

Τόπος γένν.:
Stakhanov

Pavlo Leonidovych
DRYOMOV

«Αναπληρωτής Επικεφαλής» του «Λαϊκού Συμ 29.11.2014
βουλίου» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρα
τίας του Λουχάνσκ».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει επομένως εμπρά
κτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και που αποστα
θεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην
Ουκρανία.
Διοικητής του «Πρώτου Συντάγματος Κοζάκων»,
ένοπλης ομάδας αυτονομιστών που εμπλέκεται
στις συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία.

16.2.2015

Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπρά
κτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την
εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανε
ξαρτησία της Ουκρανίας και που αποσταθεροποί
ησαν περαιτέρω την Ουκρανία.

(Павло Лео
нщович Дрьомов)
134.

Alexey MILCHA
KOV άλλως Fritz,
Serbian
(Алексей МИЛЬ
ЧАКОВ)

135.

Arseny PAVLOV
άλλως Motorola
ApcéHий Серге
евич ПÁВЛОВ
(άλλως Моторoла)

136.

Mikhail Sergee
vich TOLSTYKH
άλλως Givi

Ημερ. γένν.: 30.4.1991
ή 30.1.1991
Τόπος γένν.: Αγία
Πετρούπολη

Ημερ. γένν.: 2.2.1983
Τόπος γένν.: Ukhta,
Κόμι

16.2.2015

Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπρά
κτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την
εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανε
ξαρτησία της Ουκρανίας και που αποσταθεροποί
ησαν περαιτέρω την Ουκρανία.
Διοικητής του Τάγματος «Σπάρτη», ένοπλης ομά
δας αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγκρού
σεις στην ανατολική Ουκρανία.

16.2.2015

Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπρά
κτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την
εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανε
ξαρτησία της Ουκρανίας και που αποσταθεροποί
ησαν περαιτέρω την Ουκρανία.
Ημερ. γένν.: 19.7.1980
Τόπος γένν.: Ilovaisk

Διοικητής του Τάγματος «Σομαλία», ένοπλης
ομάδας αυτονομιστών που εμπλέκεται στις
συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία.

16.2.2015

Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπρά
κτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την
εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανε
ξαρτησία της Ουκρανίας και που αποσταθεροποί
ησαν περαιτέρω την Ουκρανία.

(Михаил Серге
евич Толстых)

137.

Διοικητής της Μονάδας «Rusich», ένοπλης ομά
δας αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγκρού
σεις στην ανατολική Ουκρανία.

Eduard Aleksan
drovich BASURIN

Ημερ. γένν.: 27.6.1966
ή 21.6.1966

(Здуард Але
ксандрович
Басурин)

Τόπος γένν.: Ντονέτσκ

Αποκαλούμενος «Αναπληρωτής Διοικητής» του
Υπουργείου Άμυνας της αποκαλούμενης «Λαϊκής
Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις
και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακε
ραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαι
τέρω την Ουκρανία.

16.2.2015
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138.

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Alexandr SHUBIN

Ημερ. γένν.: 20.5.1972
ή 30.5.1972

Αποκαλούμενος «Υπουργός Δικαιοσύνης» της
παράνομης αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρα
τίας του Λουχάνσκ».

Александр Вас
ильевич ШУБИН

139.

Sergey Anatolie
vich LITVIN

Τόπος γένν.:
Λουχάνσκ

Ημερ. γένν.: 2.7.1973

(Сергей Анатоль
евич Литвин)

Ημερομηνία
καταχώρισης

16.2.2015

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις
και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακε
ραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαι
τέρω τη χώρα.
Αποκαλούμενος «Αναπληρωτής πρόεδρος» του
Υπουργικού Συμβουλίου της αποκαλούμενης
«Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

16.2.2015

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις
και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακε
ραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαι
τέρω την Ουκρανία.

▼M12
140.

Sergey IGNATOV

Αποκαλούμενος «Ανώτατος Διοικητής της Λαϊ
κής Πολιτοφυλακής» της επονομαζόμενης «Λαϊ
κής Δημοκρατίας του Luhansk».

Сергей Юрьевич
ИГНАТОВ

16.2.2015

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις
και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακε
ραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω
τη χώρα.

▼M14
141.

142.

Ekaterina FILIP
POVA

Ημερ. γένν.:
20.11.1988

Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА

Τόπος γένν.:
Krasnoarmëisk

Aleksandr TIMO
FEEV

Ημερ. γένν.: 27.1.1974

Александр
ТИМОФЕЕВ

143.

Evgeny Vladimiro Ημερ. γένν.: 5.1.1967
vich MANUILOV
(Евгений
Владимирович
Мануйлов)

Αποκαλούμενη «Υπουργός Δικαιοσύνης» της
αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο
νέτσκ».

16.2.2015

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις
και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακε
ραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαι
τέρω την Ουκρανία.
Αποκαλούμενος «Υπουργός Προϋπολογισμού»
της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του
Ντονέτσκ».

16.2.2015

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις
και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακε
ραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαι
τέρω τη χώρα.
Αποκαλούμενος «Υπουργός Προϋπολογισμού»
της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του
Λουχάνσκ».
Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις
και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακε
ραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαι
τέρω την Ουκρανία.

16.2.2015
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144.

Viktor
YATSENKO

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερ. γένν.: 22.4.1985

Αποκαλούμενος «Υπουργός Επικοινωνιών» της
αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντο
νέτσκ».

Τόπος γένν.: Χερσώνα

(Виктор
ЯЦЕНКО)

Ημερομηνία
καταχώρισης

16.2.2015

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις
και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακε
ραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαι
τέρω την Ουκρανία.

▼M12

145.

Olga BESEDINA

Αποκαλούμενη «Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυ
ξης και Εμπορίου» της επονομαζόμενης «Λαϊκής
Δημοκρατίας του Luhansk».

Ольга Игорева
БЕСЕДИНА

16.2.2015

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις
και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακε
ραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποιούν περαιτέρω
την Ουκρανία.

▼M14

146.

Zaur ISMAILOV
(Заур Исмаилов
Рауфович)

147.

Anatoly Ivanovich
ANTONOV

Ημερ. γένν.: 25.7.1978
(ή 23.3.1975)
Τόπος γένν.: Krasny
Luch, Voroshilovgrad/
Λουχάνσκ

Ημερ. γένν.: 15.5.1955
Τόπος γένν.: Omsk

(Анатолий
Иванович
Антонов)

148.

Arkady Viktoro
vich BAKHIN
(Аркадий
Викторович
Бахин)

Αποκαλούμενος «Γενικός Εισαγγελέας» της απο
καλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λου
χάνσκ».

16.2.2015

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα σχετικά
καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις
και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακε
ραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαι
τέρω την Ουκρανία.

Αναπληρωτής υπουργός Άμυνας. Με αυτή την
ιδιότητα εμπλέκεται στη στήριξη της ανάπτυξης
ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

16.2.2015

Σύμφωνα με την ισχύουσα δομή του ρωσικού
Υπουργείου Άμυνας, υπό αυτή την ιδιότητα, συμ
μετέχει στη διαμόρφωση και την εκτέλεση της
πολιτικής της ρωσικής κυβέρνησης. Με αυτή
την πολιτική απειλείται η εδαφική ακεραιότητα,
η κυριαρχία και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Ημερ. γένν.: 8.5.1956
Τόπος γένν.: Kaunas,
Λιθουανία

Πρώτος Αναπληρωτής υπουργός Άμυνας. Με
αυτή την ιδιότητα εμπλέκεται στη στήριξη της
ανάπτυξης ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρα
νία.
Σύμφωνα με την ισχύουσα δομή του ρωσικού
Υπουργείου Άμυνας, υπό αυτή την ιδιότητα, συμ
μετέχει στη διαμόρφωση και την εκτέλεση της
πολιτικής της ρωσικής κυβέρνησης. Με αυτή
την πολιτική απειλείται η εδαφική ακεραιότητα,
η κυριαρχία και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

16.2.2015
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149.

Andrei Valerye
vich KARTAPO
LOV

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερ. γένν.: 9.11.1963

Διευθυντής της Διεύθυνσης Κεντρικών Επιχειρή
σεων και Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου των
ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Υπό αμφότερες τις ιδιότητες εμπλέκεται ενεργά
στη διαμόρφωση και τη διεξαγωγή της στρατιω
τικής εκστρατείας των ρωσικών δυνάμεων στην
Ουκρανία.

Τόπος γένν.:
ΛΔΓ (DDR)

(Андрей Валерь
евич Картaпoлoв)

Ημερομηνία
καταχώρισης

16.2.2015

Σύμφωνα με τις δηλωθείσες δραστηριότητες του
Γενικού Επιτελείου, ασκώντας επιχειρησιακό
έλεγχο επί των ενόπλων δυνάμεων, εμπλέκεται
ενεργά στη διαμόρφωση και την εκτέλεση της
ρωσικής κυβερνητικής πολιτικής με την οποία
απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία
και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
150.

Iosif (Joseph)
Davydovich KOB
ZON

Ημερ. γένν.: 11.9.1937

Μέλος της Κρατικής Δούμας.

Τόπος γένν.: Tchassov
Yar, Ουκρανία

Επισκέφθηκε την αποκαλούμενη Λαϊκή Δημο
κρατία του Ντονέτσκ και κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του προέβη σε δηλώσεις υποστήριξης
των αυτονομιστών. Διορίστηκε επίσης Επίτιμος
Πρόξενος της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρα
τίας του Ντονέτσκ» στη Ρωσική Ομοσπονδία.

(Иосиф Дaвьι
дoвич Кобзон)

16.2.2015

Στις 20 Μαρτίου 2014, υπερψήφισε το σχέδιο
ομοσπονδιακού συνταγματικού νόμου «σχετικά
με την αποδοχή της Δημοκρατίας της Κριμαίας
στη Ρωσική Ομοσπονδία και τον σχηματισμό,
εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων ομοσπον
διακών οντοτήτων, της Δημοκρατίας της Κρι
μαίας και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς
πόλης της Σεβαστούπολης».
151.

Valery Fedorovich
RASHKIN
(Валерий Фëдo
рoвич Рашкин)

Ημερ. γένν.: 14.3.1955
Τόπος γένν.: Zhilino,
περιφέρεια
Καλίνινγκραντ

Πρώτος Αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής
Θεμάτων Εθνοτήτων της Κρατικής Δούμας.

16.2.2015

Είναι ιδρυτής του κινήματος «Πατριωτικό
Μέτωπο Βοήθειας» Κόκκινη Μόσχα «(Krassnaya
Moskva)», το οποίο διοργάνωσε διαδηλώσεις
υποστήριξης των αυτονομιστών, ως εκ τούτου
υποστηρίζοντας πολιτικές που υπονομεύουν την
εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανε
ξαρτησία της Ουκρανίας. Στις 20 Μαρτίου 2014,
υπερψήφισε το σχέδιο ομοσπονδιακού συνταγμα
τικού νόμου «σχετικά με την αποδοχή της Δημο
κρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία
και τον σχηματισμό, εντός της Ρωσικής Ομο
σπονδίας, νέων ομοσπονδιακών οντοτήτων, της
Δημοκρατίας της Κριμαίας και της υπό ομοσπον
διακό καθεστώς πόλης της Σεβαστούπολης.»

▼M3
▼C1
Οντότητες

▼B
Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες
ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

▼M4
1.

PJSC Chernomor
neftegaz
a.k.a Chornomor
naftogaz

Prospekt Kirova/ per.
Sovarkomovskji 52/1
Simferopol, Crimea

Στις 17.3.2014 το «Κοινοβούλιο της Κριμαίας»
εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο κηρύσσει την
απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων που ανή
κουν στην επιχείρηση Chernomorneftegaz εξ ονό
ματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς
η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις
«αρχές» της Κριμαίας.

12.5.2014

2014D0145 — EL — 16.09.2015 — 006.002 — 35
▼M4
Πληροφορίες
ταυτοποίησης

Ονοματεπώνυμο

2.

Feodosia a.k.a
Feodossyskoje
Predprijatije po
obespetscheniju
nefteproduktami

Αιτιολογία

98107, Crimea, Feo
dosiya, Geologiche
skaya str.2

Ημερομηνία
καταχώρισης

Στις 17.3.2014 το «Κοινοβούλιο της Κριμαίας»
εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο κηρύσσει την
απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων που ανή
κουν στην επιχείρηση Feodosia εξ ονόματος της
Εταιρεία μεταφοράς
«Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχεί
ακαθαρίστου πετρε
λαίου και πετρελαιοει ρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της
Κριμαίας.
δών

12.5.2014

Επίσημος διακτυακός
τόπος:

Η αυτοαποκαλούμενη «Λαϊκή Δημοκρατία του
Λουγκάνσκ» ιδρύθηκε στις 27 Απριλίου 2014.

25.7.2014

http://lugansk-online.

Υπεύθυνη για την διοργάνωση του παράνομου
δημοψηφίσματος στις 11 Μαϊου 2014. Διακή
ρυξη της ανεξαρτησίας στις 12 Μαϊου 2014.

▼M7
3.

Αυτοαποκαλού
μενη «Λαϊκή
Δημοκρατία του
Λουγκάνσκ»
«Луганская
народная респ
ублика»

info
Αριθμός τηλεφώνου
+38-099-160-74-14

«Luganskaya
narodnaya respu
blika»

Στις 22 Μαϊου 2014, οι αυτοαποκαλούμενες
«Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του
Λουγκάνσκ ίδρυσαν το αυτοαποκαλούμενο
«Ομοσπονδιακό κράτος της Novorossiya».
Πρόκειται για παράβαση του ουκρανικού συνταγ
ματικού δικαίου και, συνεπώς, του διεθνούς
δικαίου, η οποία υπονομεύει την εδαφική ακεραι
ότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας.
Έχει επίσης εμπλακεί στην στρατολόγηση μελών
του αυτονομιστικού «Νοτιοανατολικού στρατού»
και άλλων παράνομων ένοπλων αυτονομιστικών
ομάδων, υπονομεύοντας κατά τον τρόπο αυτόν
την σταθερότητα ή την ασφάλεια της Ουκρανίας.

4.

Αυτοαποκαλού
μενη «Λαϊκή
Δημοκρατία του
Ντονέτσκ»
«Донецкая
народная респ
ублика»
«Donétskaya
naródnaya respú
blika»

Επίσημες πληροφο
ρίες, ιδίως για το
Σύνταγμα της Λαϊκής
Δημοκρατίας του
Ντονέτσκ και τη σύν
θεση του Ανώτατου
Συμβουλίου
http://dnr-news.com/
Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης:
https://twitter.com/
dnrpress
http://vk.com/dnrnews

Η αυτοαποκαλούμενη «Λαϊκή Δημοκρατία του
Ντονέτσκ» ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου 2014.

25.7.2014

Υπεύθυνη για την διοργάνωση του παράνομου
δημοψηφίσματος στις 11 Μαϊου 2014. Διακή
ρυξη της ανεξαρτησίας στις 12 Μαϊου 2014.
Στις 24 Μαϊου 2014, οι αυτοαποκαλούμενες
«Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του
Λουγκάνσκ υπέγραψαν συμφωνία για την ίδρυση
του αυτοαποκαλούμενου «Ομοσπονδιακού κρά
τους της Novorossiya».
Πρόκειται για παράβαση του ουκρανικού συνταγ
ματικού δικαίου και, συνεπώς, του διεθνούς
δικαίου, η οποία υπονομεύει την εδαφική ακεραι
ότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας.
Έχει επίσης εμπλακεί στην στρατολόγηση μελών
παράνομων ένοπλων αυτονομιστικών ομάδων,
υπονομεύοντας κατά τον τρόπο αυτόν την σταθε
ρότητα ή την ασφάλεια της Ουκρανίας.

5.

Αυτοαποκαλού
μενο «Ομοσπον
διακό κράτος της
Novorossiya»
«Федеративное
государство
Новороссия»
«Federativnoye
Gosudarstvo
Novorossiya»

Επίσημες ανακοινώ
σεις Τύπου:
http://novorossia.
su/official

Στις 24 Μαϊου 2014, οι αυτοαποκαλούμενες
«Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του
Λουγκάνσκ υπέγραψαν συμφωνία για την ίδρυση
του μη αναγνωρισμένου αυτοαποκαλούμενου
«Ομοσπονδιακού κράτους της Novorossiya».
Πρόκειται για παράβαση του ουκρανικού συνταγ
ματικού δικαίου και, συνεπώς, του διεθνούς
δικαίου, η οποία υπονομεύει την εδαφική ακεραι
ότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας.

25.7.2014
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6.

Πληροφορίες
ταυτοποίησης

Διεθνής Ένωση
Δημοσίων Συνδέ
σμων «Μεγάλος
στρατός του Ντον»

Επίσημος δικτυακός
τόπος:

«Всевеликое
Войско Донское»

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης:

http://vvd2003.

narod.ru/
Международный
Союз Обществен Αριθμός τηλεφώνου:
ных Объединений +7-8-908-178-65-57

Εθνοφρουρά των
Κοζάκων
http://vk.com/kazak_

Αιτιολογία

Ο «Μεγάλος στρατός του Ντον» ίδρυσε την
«Εθνοφρουρά των Κοζάκων», που συμμετείχε
σε μάχες κατά των ουκρανικών κυβερνητικών
δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία, υπονομεύο
ντας κατ' αυτόν τον τρόπο την εδαφική ακεραι
ότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της
Ουκρανίας και απειλώντας τη σταθερότητα και
την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ημερομηνία
καταχώρισης

25.7.2014

Συνδέεται με τον κ. Nikolay KOZITSYN, διοι
κητή των δυνάμεων των Κοζάκων και υπεύθυνο
για την διοίκηση των αυτονομιστών στην ανατο
λική Ουκρανία στις μάχες κατά των ουκρανικών
κυβερνητικών δυνάμεων.

nac_guard
Διεύθυνση: 346465
Ρωσία περιοχή Rostov.
October (C) District.
St Zaplavskaya. Str
Shosseynaya 1
7.

«Sobol»
«СОБОЛЬ»

Επίσημος δικτυακός
τόπος:
http://soboli.net
Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης:
http://vk.com/
sobolipress
Αριθμός τηλεφώνου:
(0652) 60-23-93.
Ηλεκτρονικό ταχυδρο
μείο:

Ριζοσπαστική παραστρατιωτική οργάνωση, υπεύ
θυνη για την ανοικτή υποστήριξη της χρήσης
βίας για τον τερματισμό του ουκρανικού ελέγχου
στην Κριμαία, υπονομεύοντας κατ' αυτόν τον
τρόπο την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία
και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

25.7.2014

Υπεύθυνη για την εκπαίδευση αυτονομιστών για
να πολεμήσουν κατά των ουκρανικών κυβερνητι
κών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία, κατ'
αυτόν τον τρόπο απειλώντας την σταθερότητα
και την ασφάλεια της Ουκρανίας.

SoboliPress@
gmail.com
Διεύθυνση: Crimea,
Simferopol, str. Kiev,
4 (area bus station
«Central»).
8.

Αυτοαποκαλού
μενη «Φρουρά του
Λουγκάνσκ»

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης:

«Луганская
гвардия»

http://vk.com/
club68692201

https://vk.com/luguard

Πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ, υπεύθυνη για την
εκπαίδευση αυτονομιστών για να πολεμήσουν
κατά των ουκρανικών κυβερνητικών δυνάμεων
στην ανατολική Ουκρανία, απειλώντας κατ'
αυτόν τον τρόπο την σταθερότητα και την ασφά
λεια της Ουκρανίας.

25.7.2014

Συνδέεται με τον κ., German PROPOKIV, δρα
στήριο ηγέτη που συμμετείχε στην κατάληψη του
κτηρίου των περιφερειακών γραφείων της
Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Λουγ
κάνσκ και απηύθυνε βιντεοσκοπημένη ομιλία
στον Πρόεδρο Πούτιν και τη Ρωσία από το
κατειλημμένο κτήριο.
9.

Αυτοαποκαλούμε
νος «Νοτιοανατο
λικός στρατός»
«Армии ЮгоВостока»

Στρατολόγηση:
http://lugansk-online.
info/statements
Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης:
http://vk.com/lugan
sksbu

Παράνομη ένοπλη αυτονομιστική ομάδα που
θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες στην
ανατολική Ουκρανία.
Υπεύθυνη για την κατάληψη του κτηρίου της
Υπηρεσίας Ασφαλείας στην περιοχή του Λουγ
κάνσκ. Απόστρατος αξιωματικός.
Συνδέεται με τον κ. Valeriy BOLOTOV, ο
οποίος έχει καταχωριστεί ως ένας από τους ηγέ
τες της ομάδας.
Συνδέεται με τον κ. Vasyl NIKITIN, υπεύθυνο
για τις αυτονομιστικές «κυβερνητικές» δραστη
ριότητες της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής
Κυβέρνησης του Λουγκάνσκ».

25.7.2014
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10.

Αυτοαποκαλού
μενη «Λαϊκή
Πολιτοφυλακή του
Donbass»
«Нароóдное
ополчéние Донб
áсса»

Πληροφορίες
ταυτοποίησης

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης:
http://vk.com/
polkdonbassa
+38-099-445-63-78;
+38-063-688-60-01;
+38-067-145-14-99;
+38-094-912-96-60;
+38-062-213-26-60

Αιτιολογία

Παράνομη ένοπλη αυτονομιστική ομάδα, υπεύ
θυνη για συμμετοχή σε μάχες κατά των ουκρανι
κών κυβερνητικών δυνάμεων στην ανατολική
Ουκρανία, απειλώντας κατ' αυτόν τον τρόπο
την σταθερότητα και την ασφάλεια της Ουκρα
νίας.

Ημερομηνία
καταχώρισης

25.7.2014

Μεταξύ άλλων, η ένοπλη ομάδα απέκτησε τον
έλεγχο κάποιων κυβερνητικών κτηρίων στην ανα
τολική Ουκρανία στις αρχές Απριλίου 2014, υπο
νομεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την εδαφική
ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία
της Ουκρανίας.

Ηλεκτρονικό ταχυδρο Ο πρώην επικεφαλής της, κ. Pavel
μείο: voenkom.dnr@
Gubarev, είναι υπεύθυνος για την κατάληψη του
mail.ru
κτηρίου της περιφερειακής κυβέρνησης στο Ντο
mobilisation@
νέτσκ με τις φιλορωσικές δυνάμεις και αυτοανα
novorossia.co
κηρύχθηκε «λαϊκός κυβερνήτης».
Τηλέφωνα εθελοντών
στη Ρωσία:
+7 (926) 428-99-51
+7 (967) 171-27-09
ή ηλεκτρονικό ταχυ
δρομείο novoross24@
mail.ru
Διεύθυνση: Donetsk.
Prospect Zasyadko.13

11.

«Τάγμα του
Vostok»

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης:

«батальоны
Восток»

http://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas

Παράνομη ένοπλη αυτονομιστική ομάδα που
θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες στην
ανατολική Ουκρανία.

25.7.2014

Υπεύθυνη για συμμετοχή σε μάχες κατά των
ουκρανικών κυβερνητικών δυνάμεων στην ανα
τολική Ουκρανία, απειλώντας την σταθερότητα
και την ασφάλεια της Ουκρανίας.
Αποπειράθηκε να καταλάβει το αεροδρόμιο του
Ντονέτσκ.

12.

Κρατική επιχεί
ρηση οχηματαγω
γών «Kerch ferry»
Государственная
судоходная
компания «Кер
ченская паромная
переправа»
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenskaya
paromnaya pere
prava

16 Tselibernaya Street,
98307 Kerch
(Автономная Респ
ублика Крым, г.
Керчь, ул. Целимбе
рная, 16)
κωδικός: 14333981

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά
παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Το «Κοινο
βούλιο της Κριμαίας» ενέκρινε στις 17.3.2014 το
ψήφισμα αριθ. 1757-6/14 με τίτλο: «Σχετικά με
την εθνικοποίηση ορισμένων εταιρειών που ανή
κουν στα ουκρανικά υπουργεία υποδομών ή
γεωργίας» και το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου
της Κριμαίας» εξέδωσε στις 24.3.2014 την από
φαση αριθ. 1802-6/14 με τίτλο: «Σχετικά με την
κρατική επιχείρηση οχηματαγωγών Kerch Ferry»
με τα οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοι
χεία που ανήκουν στην κρατική επιχείρηση οχη
ματαγωγών «Kerch Ferry» εξ ονόματος της
«Δημοκρατίας της Κριμαίας». Κατά τον τρόπο
αυτόν, η επιχείρηση δημεύεται εκ των πραγμά
των από τις «αρχές» της Κριμαίας.

25.7.2014
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13.

Κρατική επιχεί
ρηση «Εμπορικός
Θαλάσσιος Λιμέ
νας Σεβαστούπο
λης»
Государственное
предприятие
«Севастопольский
морской
торговый порт»

Πληροφορίες
ταυτοποίησης

3 Place Nakhimova,
99011 Sevastopol
(99011, г. Севаст
ополь, пл. Нахимова,
3)
κωδικός: 01125548

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Sevastopolski mor
skoy torgovy port

14.

Κρατική επιχεί
ρηση «Εμπορικός
Θαλάσσιος Λιμέ
νας του Kerch»
Государственное
предприятие
«Керченский
морской
торговый порт»

28 Kirova Str., 98312,
Kerch, Autonomous
Republic of Crimea,
(98312, Автономная
Республика Крым, г.
Керчь, ул. Кирова,
28)
Κωδικός: 01125554

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenski mor
skoy torgovy port

15.

Κρατική επιχεί
ρηση Universal
-Avia
Государственном
предприятии
«УниверсалАвиа»

5, Aeroflotskaya street,
95024 Simferopol
(Аэрофлотская
улица, 5, Симфер
ополь г.)

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
«Universal-Avia»

16.

Θέρετρο «Nizh
nyaya Oreanda»
Санаторий
«Нижняя
Ореанда»

Resort «Nizhnyaya
Oreanda», 08655,
Yalta, Oreanda
(08655, г.Ялта, пгт.
Ореанда, Санаторий
«Нижняя Ореанда»)

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά
παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Το «Κοινο
βούλιο της Κριμαίας» ενέκρινε στις 17.3.2014 το
ψήφισμα αριθ. 1757-6/14 με τίτλο: «Σχετικά με
την εθνικοποίηση ορισμένων εταιρειών που ανή
κουν στα ουκρανικά υπουργεία υποδομών ή
γεωργίας» με το οποίο απαλλοτριώνονται περιου
σιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επιχεί
ρηση «Εμπορικός Θαλάσσιος Λιμένας Σεβαστού
πολης» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κρι
μαίας». Κατά τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση
δημεύεται εκ των πραγμάτων από τις «αρχές»
της Κριμαίας. Από άποψη εμπορικής κίνησης,
πρόκειται για τον μεγαλύτερο εμπορικό θαλάσσιο
λιμένα της Κριμαίας.

25.7.2014

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά
παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Το «Κοινο
βούλιο της Κριμαίας» ενέκρινε στις 17.3.2014 το
ψήφισμα αριθ. 1757-6/14 με τίτλο: «Σχετικά με
την εθνικοποίηση ορισμένων εταιρειών που ανή
κουν στα ουκρανικά υπουργεία υποδομών ή
γεωργίας» και στις 26.3.2014 το ψήφισμα
αριθ. 1865-6/14 με τίτλο: Σχετικά με την κρατική
επιχείρηση «Θαλάσσιοι Λιμένες της Κριμαίας»
(«О Государственном предприятии “Крымские
морские порты”») με τα οποία απαλλοτριώνο
νται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην
κρατική επιχείρηση «Εμπορικός Θαλάσσιος
Λιμένας του Kerch» εξ ονόματος της «Δημοκρα
τίας της Κριμαίας». Κατά τον τρόπο αυτό, η επι
χείρηση δημεύεται εκ των πραγμάτων από τις
«αρχές» της Κριμαίας. Από άποψη εμπορικής
κίνησης, πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο
εμπορικό θαλάσσιο λιμένα της Κριμαίας.

25.7.2014

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά
παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις
24.3.2014 το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της
Κριμαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1794-6/14
με τίτλο: «Σχετικά με την κρατική επιχείρηση
“Gosudarstvenoye
predpriyatiye
UniversalAvia”» («О Государственном предприятии
“Универсал-Авиа”») «με την οποία απαλλοτριώ
νονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην
κρατική επιχείρηση “Universal-Avia”» εξ ονόμα
τος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Κατά τον
τρόπο αυτό, η επιχείρηση δημεύεται εκ των
πραγμάτων από τις «αρχές» της Κριμαίας.

25.7.2014

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά
παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 21 Μαρ
τίου το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κρι
μαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1767-6/14 με
τίτλο: «Σχετικά με τα ζητήματα της δημηιουργίας
της Ένωσης Σανατορίων και Θερέτρων», με την
οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία
που ανήκουν στο θέρετρο «Nizhnyaya Oreanda»
εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας».
Κατά τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση δημεύεται
εκ των πραγμάτων από τις «αρχές» της Κριμαίας.

25.7.2014
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17.

Κριμαϊκή επιχεί
ρηση «Αποστα
κτήριο του Αζόφ»
Крымское респ
убликанское пре
дприятие «Азо
вский
ликероводочный
Завод»

Πληροφορίες
ταυτοποίησης

40 Zeleznodorozhnaya
str., 96178 town of
Azov, Jankoysky
district
(Джанкойский район,
пгт Азовское, ул.
Железнодорожная,
40)
κώδικος: 01271681

Azovsky likerovo
dochny zavod

18.

Κρατικός όμιλος
«Εθνική Ένωση
παραγωγών “Mas
sandra”»
Национальное
производственноаграрное объ
единение «Мас
сандра»

6, str. Mira, Massan
dra 98600 city of
Yalta
(98600, г. Ялта, пгт
Массандра, ул. Мира,
д. 6)
κωδικός: 00411890

Nacionalnoye
proizvodstvenno
agrarnoye obyedi
nenye Massandra

19.

«Κρατική επιχεί
ρηση Magarach
του εθνικού ινστι
τούτου οίνου»
Государственное
предприятие
Агрофирма
«Магарач»
Национального
института
винограда и вина
«Магарач»
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
«Agrofirma Maga
rach» nacional
nogo instituta
vinograda i vina
«Magarach»

9 Chapayeva str.,
98433 Vilino, Bakh
chisarayski district,
(98433, Автономная
Республика Крым,
Бахчисарайский
район, с. Вилино, ул.
Чапаева, д. 9)
Κωδικός: 31332064

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά
παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 9 Απρι
λίου το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κρι
μαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1991-6/14 με
τίτλο: «Σχετικά με τις τροποποιήσεις του ψηφί
σματος αριθ. 1836-6/14 του Κρατικού Συμβου
λίου της Δημοκρατίας της Κριμαίας» της 26ης
Μαρτίου 2014 με τίτλο:«Σχετικά με την εθνικο
ποίηση της περιουσίας επιχειρήσεων, ιδρυμάτων,
και οργανισμών του γεωργοβιομηχανικού κλάδου
που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της
Κριμαίας», με την οποία απαλλοτριώνονται περι
ουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην οντότητα
«Azovsky likerovodochny zavod» εξ ονόματος
της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Κατά τον
τρόπο αυτό, η επιχείρηση δημεύεται εκ των
πραγμάτων από τις «αρχές» της Κριμαίας.

25.7.2014

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά
παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 9 Απρι
λίου το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κρι
μαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1991-6/14 με
τίτλο: «Σχετικά με τις τροποποιήσεις του ψηφί
σματος αριθ. 1836-6/14 του Κρατικού Συμβου
λίου της Δημοκρατίας» της Κριμαίας της 26ης
Μαρτίου 2014 με τίτλο: «Σχετικά με την εθνικο
ποίηση της περιουσίας επιχειρήσεων, ιδρυμάτων,
και οργανισμών του γεωργοβιομηχανικού κλάδου
που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της
Κριμαίας», με την οποία απαλλοτριώνονται περι
ουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον κρατικό
όμιλο «Εθνική Ένωση παραγωγών “Massandra”»
εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας».
Κατά τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση δημεύεται
εκ των πραγμάτων από τις «αρχές» της Κριμαίας.

25.7.2014

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά
παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 9 Απρι
λίου το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κρι
μαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1991-6/14 με
τίτλο: «Σχετικά με τις τροποποιήσεις του ψηφί
σματος αριθ. 1836-6/14 του Κρατικού Συμβου
λίου της Δημοκρατίας της Κριμαίας» της 26ης
Μαρτίου 2014 με τίτλο: «Σχετικά με την εθνικο
ποίηση της περιουσίας επιχειρήσεων, ιδρυμάτων,
και οργανισμών του γεωργοβιομηχανικού κλάδου
που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της
Κριμαίας», με την οποία απαλλοτριώνονται περι
ουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επι
χείρηση «Gosudarstvenoye predpriyatiye “Agro
firma Magarach” nacionalnogo instituta vino
grada i vina “Magarach”» εξ ονόματος της
«Δημοκρατίας της Κριμαίας». Κατά τον τρόπο
αυτό, η επιχείρηση δημεύεται εκ των πραγμάτων
από τις «αρχές» της Κριμαίας.

25.7.2014
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20.

Πληροφορίες
ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά
παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 9 Απρι
λίου το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κρι
μαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1991-6/14 με
τίτλο: «Σχετικά με τις τροποποιήσεις του ψηφί
σματος αριθ. 1836-6/14 του Κρατικού Συμβου
λίου της Δημοκρατίας της Κριμαίας» της 26ης
Μαρτίου 2014 με τίτλο: «Σχετικά με την εθνικο
ποίηση της περιουσίας επιχειρήσεων, ιδρυμάτων,
και οργανισμών του γεωργοβιομηχανικού κλάδου
που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της
Κριμαίας», με την οποία απαλλοτριώνονται περι
ουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επι
χείρηση «Zavod shampanskykh vin Novy Svet»
εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας».
Κατά τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση δημεύεται
εκ των πραγμάτων από τις «αρχές» της Κριμαίας.

25.7.2014

JOINT-STOCK
COMPANY CON
CERN
ALMAZ-ANTEY
(άλλως
ALMAZ-ANTEY
CORP, άλλως
ALMAZ-ANTEY
DEFENSE COR
PORATION,
άλλως
ALMAZ-ANTEY
JSC),

41 ul.Vereiskaya,
Η Almaz-Antei είναι ρωσική κρατική εταιρεία.
Moscow 121471, Rus Κατασκευάζει αντιαεροπορικό οπλισμό, που
sia,
περιλαμβάνει πυραύλους εδάφους-αέρος με τους
οποίους εφοδιάζει τον ρωσικό στρατό. Οι ρωσι
κές αρχές εφοδιάζουν με βαρύ οπλισμό τους
Ιστότοπος:
αυτονομιστές της ανατολικής Ουκρανίας, συμ
βάλλοντας στην αποσταθεροποίηση της Ουκρα
almazantey.ru
νίας. Τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνται από τους
αυτονομιστές, μεταξύ άλλων και για την κατάρ
Ηλ. διεύθυνση:
ριψη αεροσκαφών. Ως κρατική εταιρία, η
antey@
Almaz-Antei συμβάλλει συνεχώς στην αποσταθε
ροποίηση της Ουκρανίας.

30.7.2014

DOBROLET
άλλως DOBRO
LYOT

Κωδικός αερομεταφο
ρέα QD

Κρατική επιχεί
ρηση «Βιομηχανία
αφρώδους οίνου
Novy Svet»
Государственное
предприятиеЗавод
шампанских вин
«Новый свет»

1 Shalyapina str.,
98032 Sudak,Novy
Svet
(98032, г. Судак, пгт
Новый Свет, ул.
Шаляпина, д. 1)
Κωδικός: 00412665

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
«Zavod shampan
skykh vin Novy
Svet»

▼M8
21.

22.

Добролет/Добро
лёт

almaz-antey.ru

International Highway,
House 31, building 1,
141411 Moscow
141411, Москва r,
Международное ш,
дом 31, строение 1

Η Dobrolet είναι θυγατρική ρωσικής κρατικής
αεροπορικής εταιρείας. Από την παράνομη προ
σάρτηση της Κριμαίας και μετά, η Dobrolet εκτε
λεί αποκλειστικά πτήσεις μεταξύ Μόσχας και
Συμφερούπολης. Διευκολύνει κατ' αυτόν τον
τρόπο την ενσωμάτωση της παρανόμως προσαρ
τηθείσας Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας
στη Ρωσική Ομοσπονδία και υπονομεύει την
κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της
Ουκρανίας.

30.7.2014

Μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας,
Η Ρωσική Εθνική Εμπορική Τράπεζα (Russian
National Commercial Bank (RNCB)) περιήλθε
πλήρως στην κατοχή της αυτοαποκαλούμενης
«Δημοκρατίας της Κριμαίας». Κυριαρχεί πλέον
στην αγορά, ενώ δεν είχε καμί παρουσία στην
Κριμαία πριν από την προσάρτηση. Αγοράζοντας
ή αναλαμβάνοντας υποκαταστήματα τραπεζών
που αποχώρησαν από την Κριμαία, η RNCB στή
ριξε υλικά και οικονομικά την δράση της ρωσι
κής κυβέρνησης για την ένταξη της Κριμαίας στη
Ρωσική Ομοσπονδία, υπονομεύοντας με τον
τρόπο αυτόν την εδαφική ακεραιότητα της
Ουκρανίας.

30.7.2014

Ιστότοπος:
www.dobrolet.com
23.

ΡΩΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ Άδεια λειτουργίας από
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑ την Κεντρική Τράπεζα
της Ρωσίας αριθ. 1354
ΠΕΖΑ
RUSSIAN
NATIONAL
COMMERCIAL
BANK

Russian Federation,
127 030 Moscow,
Krasnoproletarskaya
street 9/5.
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Πληροφορίες
ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

▼M11
24.

Δημοκρατία του
Donetsk
(Δημόσια οργά
νωση)
Донецкая респ
ублика

25.

Ειρήνη στην
περιοχή του Luh
ansk (στα ρωσικά:
Mir Luganschine)
Мир Луганщине

Δημόσια «οργάνωση» που είχε υποψηφίους στις 29.11.2014
αποκαλούμενες «εκλογές» της αποκαλούμενης
«Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk» της 2ας
Νοεμβρίου 2014. Αυτές οι «εκλογές» παραβιά
ζουν την ουκρανική νομοθεσία και είναι, ως εκ
τούτου, παράνομες.
Με την επίσημη συμμετοχή της στις παράνομες
«εκλογές», η οργάνωση υποστήριξε επομένως
ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποιούν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρα
νία. Έχει ως επικεφαλής τον Alexander
ZAKHARCHENKO και ιδρύθηκε από τον
Andriy PURGIN.
Δημόσια «οργάνωση» που είχε υποψηφίους στις 29.11.2014
αποκαλούμενες «εκλογές» της αποκαλούμενης
«Λαϊκής Δημοκρατίας του Luhansk» της 2ας
Νοεμβρίου 2014. Αυτές οι «εκλογές» παραβιά
ζουν την ουκρανική νομοθεσία και είναι, ως εκ
τούτου, παράνομες.
Με την επίσημη συμμετοχή της στις παράνομες
«εκλογές», η οργάνωση υποστήριξε επομένως
ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποιούν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρα
νία. Έχει ως επικεφαλής τον Igor PLOTNITSKY.

26.

Ελεύθερο Donbass
(ή «Ελεύθερο
Donbas», «Svo
bodny Donbass»)
Свободный
Донбасс

Δημόσια «οργάνωση» που είχε υποψηφίους στις 29.11.2014
αποκαλούμενες «εκλογές» της αποκαλούμενης
«Λαϊκής Δημοκρατίας του Donetsk» της 2ας
Νοεμβρίου 2014. Αυτές οι «εκλογές» παραβιά
ζουν την ουκρανική νομοθεσία και είναι, ως εκ
τούτου, παράνομες.
Με την επίσημη συμμετοχή της στις παράνομες
«εκλογές», η οργάνωση υποστήριξε επομένως
ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποιούν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρα
νία.

27.

Λαϊκή Ένωση
(Narodny Soyuz)
Народный союз

Δημόσια «οργάνωση» που είχε υποψηφίους στις 29.11.2014
αποκαλούμενες «εκλογές» της αποκαλούμενης
«Λαϊκής Δημοκρατίας του Luhansk» της 2ας
Νοεμβρίου 2014. Αυτές οι «εκλογές» παραβιά
ζουν την ουκρανική νομοθεσία και είναι, ως εκ
τούτου, παράνομες.
Με την επίσημη συμμετοχή της στις παράνομες
«εκλογές», η οργάνωση υποστήριξε επομένως
ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποιούν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρα
νία.
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28.

Οικονομική
Ένωση του Luh
ansk (Luganskiy
Ekonomicheskiy
Soyuz)

Πληροφορίες
ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

«Κοινωνική οργάνωση» που είχε υποψηφίους 29.11.2014
στις αποκαλούμενες «εκλογές» της αποκαλούμε
νης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Luhansk» της 2ας
Νοεμβρίου 2014. Όρισε υποψήφιο τον Oleg AKI
MOV για τη θέση του «Επικεφαλής» της αποκα
λούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Luhansk».
Αυτές οι «εκλογές» παραβιάζουν την ουκρανική
νομοθεσία και είναι, ως εκ τούτου, παράνομες.
Με την επίσημη συμμετοχή της στις παράνομες
«εκλογές», η οργάνωση υποστήριξε επομένως
ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποιούν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρα
νία.

▼M12
29.

Κοζακική Εθνο
φρουρά
Казачья Национа
льная Гвардия

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υπο
στηρίξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Διοικείται από το καταχωρισμένο πρόσωπο Niko
lay KOZITSYN και, ως εκ τούτου, συνδέεται με
αυτόν.
30.

Τάγμα «Σπάρτη»
Батальон
«Спарта»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υπο
στηρίξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Διοικείται από το καταχωρισμένο πρόσωπο
Arseny PAVLOV και, ως εκ τούτου, συνδέεται
με αυτόν.
31.

Τάγμα «Σομαλία»
Батальон
«Сомали»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υπο
στηρίξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Διοικείται από το καταχωρισμένο πρόσωπο
Mikhail TOLSTYKH άλλως Givi και, ως εκ τού
του, συνδέεται με αυτόν.
32.

Τάγμα «Zarya»
Батальон «Заря»

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υπο
στηρίξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών που έχει υποστηρί
ξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν την
εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανε
ξαρτησία της Ουκρανίας και που αποσταθεροποί
ησαν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

▼M14
33.

Prizrak brigade
(«Бригада ‘Приз
рак»)
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34.

Τάγμα «Oplot»

Πληροφορίες
ταυτοποίησης

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης:

Батальон «Оплот»
http://vk.com/
oplot_info
35.

Τάγμα «Kalmius»
Батальон
«Кальмиус»

36.

Τάγμα «Θάνατος»
Батальон
«Смерть»

37.

Κίνημα «NOVO
ROSSIYA»
Движение
Новороссия

Αιτιολογία

Ημερομηνία
καταχώρισης

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υπο
στηρίξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υπο
στηρίξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Ένοπλη ομάδα αυτονομιστών η οποία έχει υπο
στηρίξει εμπράκτως δράσεις που υπονομεύουν
την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και
την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθερο
ποιούν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

Το κίνημα «Novorossiya (Νέα Ρωσία)» δημιουρ
γήθηκε τον Νοέμβριο του 2014 στη Ρωσία και
επικεφαλής του είναι ο αξιωματικός Igor Strelkov
[ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως μέλος του προ
σωπικού της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφο
ριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνά
μεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GRU)].

16.2.2015

Σύμφωνα με τους δεδηλωμένους στόχους της,
αποσκοπεί στην παροχή πολυεπίπεδης, αποτελε
σματικής συνδρομής στο κίνημα «Novorossiya»,
μεταξύ άλλων, βοηθώντας τις πολιτοφυλακές που
συμμετέχουν στις συγκρούσεις στην ανατολική
Ουκρανία, ως εκ τούτου στηρίζοντας πολιτικές
που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
Συνδέεται με πρόσωπο που έχει καταχωριστεί ως
άτομο το οποίο υπονομεύει την εδαφική ακεραι
ότητα της Ουκρανίας.

