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Θέμα: Πέμπτη δέσμη περιοριστικών μέτρων ΕΕ κατά της Ρωσίας 

 
Στις 8 Απριλίου 2022 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε την επιβολή 
επιπρόσθετων περιοριστικών μέτρων (5η δέσμη) κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.  
 
Η τελευταία δέσμη μέτρων επεκτείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε νέους τομείς, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν την απαγόρευση της εισαγωγής άνθρακα από τη χώρα.  

Συγκεκριμένα, η νέα δέσμη περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξι στοιχεία: 

 1) Απαγόρευση εισαγωγών άνθρακα 

• Απαγόρευση εισαγωγής όλων των μορφών ρωσικού άνθρακα. Αφορά το ένα 
τέταρτο του συνόλου των ρωσικών εξαγωγών άνθρακα, που ισοδυναμεί με 
απώλεια εσόδων 4 δισ. ευρώ ετησίως για τη Ρωσία. 

 2) Οικονομικά μέτρα 

• Πλήρης απαγόρευση συναλλαγών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε 
τέσσερις ρωσικές τράπεζες, οι οποίες είναι πλέον εντελώς αποκομμένες από τις 
αγορές. Αντιπροσωπεύουν το 23 % του μεριδίου αγοράς στον ρωσικό τραπεζικό 
τομέα και, ως εκ τούτου, θα αποδυναμώσουν περαιτέρω το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα της Ρωσίας. 

• Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων υψηλής αξίας στη Ρωσία. 
Αυτό θα συμβάλει στην κάλυψη πιθανών κενών στα οικονομικά μέτρα. 

• Απαγόρευση παροχής συμβουλών για καταπιστεύματα σε πλούσιους Ρώσους, 
γεγονός που δυσχεραίνει την αποθήκευση του πλούτου τους στην ΕΕ. 

3) Μεταφορές 

• Πλήρης απαγόρευση των ρωσικών και λευκορωσικών οδικών μεταφορέων 
εμπορευμάτων που εργάζονται στην ΕΕ. Ορισμένες εξαιρέσεις θα αφορούν είδη 
για βασικές ανάγκες όπως τα αγροδιατροφικά προϊόντα, η ανθρωπιστική βοήθεια 
και η ενέργεια. 

• Απαγόρευση εισόδου σκαφών με ρωσική σημαία σε λιμένες της ΕΕ. Εξαιρέσεις 
ισχύουν, μεταξύ άλλων, για ιατρικούς, επισιτιστικούς, ενεργειακούς και 
ανθρωπιστικούς σκοπούς. 

 

 



4) Στοχοθετημένες απαγορεύσεις εξαγωγών 

• Περαιτέρω στοχευμένες απαγορεύσεις εξαγωγών — ύψους 10 δισ. ευρώ — σε 
τομείς στους οποίους η Ρωσία είναι ευάλωτη λόγω της υψηλής εξάρτησής της από 
τις προμήθειες από την ΕΕ. Περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η κβαντική 
υπολογιστική, οι προηγμένοι ημιαγωγοί, τα ευαίσθητα μηχανήματα, οι μεταφορές 
και τα χημικά προϊόντα. Περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένους καταλύτες για χρήση 
στον κλάδο της διύλισης. Τα μέτρα αυτά θα συνεχίσουν να υποβαθμίζουν την 
τεχνολογική βάση και τις βιομηχανικές ικανότητες της Ρωσίας. 

• Προσθήκη στην ισχύουσα απαγόρευση εξαγωγών του καυσίμου αεριωθουμένων 
και των προσθέτων καυσίμου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον 
ρωσικό στρατό. 

5) Επέκταση των απαγορεύσεων εισαγωγής 

• Πρόσθετες απαγορεύσεις εισαγωγών — αξίας 5,5 δισ. EUR — μεταξύ άλλων του 
τσιμέντου, των προϊόντων καουτσούκ, του ξύλου, των οινοπνευματωδών 
(συμπεριλαμβανομένης της βότκας), των αλκοολούχων ποτών, των θαλασσινών 
υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένου του χαβιαριού) και ενός μέτρου κατά 
της καταστρατήγησης κατά των εισαγωγών ποτάσας από τη Λευκορωσία. Τα 
μέτρα αυτά θα συμβάλουν επίσης στην κάλυψη των κενών μεταξύ Ρωσίας και 
Λευκορωσίας. 

6) Αποκλεισμός της Ρωσίας από δημόσιες συμβάσεις και ευρωπαϊκά κονδύλια 

• Πλήρης απαγόρευση της συμμετοχής Ρώσων υπηκόων και φορέων σε δημόσιες 
συμβάσεις στην ΕΕ. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χορηγούν περιορισμένες 
εξαιρέσεις όταν δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική λύση. 

• Περιορισμός της χρηματοδοτικής και μη χρηματοδοτικής στήριξης σε ρωσικές 
δημόσιες ή ελεγχόμενες οντότητες στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ, της 
Ευρατόμ και των κρατών μελών. Για παράδειγμα, σε συνέχεια των μέτρων που 
είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης, 
η Επιτροπή θα τερματίσει τη συμμετοχή σε όλες τις εν εξελίξει συμφωνίες 
επιχορήγησης σε ρωσικούς δημόσιους φορείς ή συναφείς οντότητες και θα 
αναστείλει όλες τις σχετικές πληρωμές, στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζων 
2020» και του «Ορίζων Ευρώπη», Ευρατόμ και Erasmus+. Στο πλαίσιο αυτών των 
προγραμμάτων δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις ή συμφωνίες με ρωσικούς 
δημόσιους φορείς ή συναφείς οντότητες. 

• Αντιμετώπιση διαφόρων αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ περιορισμών στις εξαγωγές 
ειδών διπλής χρήσης και προηγμένων τεχνολογιών και άλλων διατάξεων. 

• Επέκταση σε όλα τα επίσημα νομίσματα της ΕΕ των απαγορεύσεων εξαγωγής 
τραπεζογραμματίων και πώλησης κινητών αξιών. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1544
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1529
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/


Ακολουθούν οι σύνδεσμοι με κείμενα κανονισμών και αποφάσεων σχετικά με το νέο 
πακέτο, όπως δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
Σάββατο 9 Απριλίου:  
  
L110 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2022:110:TOC 
  
L111 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2022:111:TOC 
  
 

Επιπρόσθετα, αποστέλλεται σύνδεσμος σχετικά με τις τελευταίες δράσεις του task force 
«Freeze and Seize» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
  
Freeze and Seize Task Force' with U.S. and Ukrainians (europa.eu) 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2022:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2022:111:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2373

