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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ ΚΑΙ ΕΥΚ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ ως προς ΤΠΟΓΡΑΥΟΝΣΑ)  

ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΔΑ:  

Αθήνα,  4  Μαρτίου 2022 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ 1016096 ΕΞ 2022 

Σαχ. Δ/νση : Καρ. ερβίας 10 ΠΡΟ:  Ψς Π.Δ. 

Σαχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα 

Πληροφορίες : Μ. Πίκλα 

Σηλέφωνο : 210 6987 443 

E-Mail : dtd@aade.gr 

Url : www.aade.gr  

 

ΘΕΜΑ: Διεθνείς κυρώσεις – Περιοριστικά μέτρα σε σχέση με την αναγνώριση των 

μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της Ουκρανίας περιοχών των περιφερειών 

Ντονέτσκ (Donetsk) και Λουχάνσκ (Luhansk) και την εντολή των Ρωσικών 

ενόπλων δυνάμεων στις περιοχές– Κανονισμός (ΕΕ) 2022/263 του υμβουλίου 

  

ας γνωστοποιούμε τον ανωτέρω Κανονισμό, με τον οποίο απαγορεύεται (α) η εισαγωγή στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της 

Ουκρανίας περιοχών των περιφερειών Ντονετσκ (Donetsk) και Λουχάνσκ (Luhansk) και (β) η 

μεταφορά και εξαγωγή εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή 

φορέα στα συγκεκριμένα εδάφη ή για χρήση σε αυτά.   

 

υγκεκριμένα, απαγορεύεται: 

 Η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής των ανωτέρω 

αναφερόμενων εδαφών. Από την εν λόγω απαγόρευση εξαιρούνται:  

Α) Όσες εισαγωγές εκτελούνται έως τις 24 Μαΐου 2022 στο πλαίσιο εμπορικών 

συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τις 23 Υεβρουαρίου 2022, ή 

συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, 

υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που 

επιδιώκει να εκτελέσει τη σύμβαση έχει κοινοποιήσει, τη δραστηριότητα ή συναλλαγή 

στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης τουλάχιστον δέκα (10) 

εργάσιμες μέρες νωρίτερα,  

Β) Οι εισαγωγές που αναφέρονται σε εμπορεύματα για τα οποία έχει επαληθευτεί η 

συμμόρφωση με τους όρους που παρέχουν το δικαίωμα προτιμησιακής καταγωγής και 
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για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τη συμφωνία 

σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.  

 Η μεταφορά ή εξαγωγή των αγαθών του Παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω Κανονισμού σε 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στα συγκεκριμένα εδάφη ή 

για χρήση σε αυτά. Από την εν λόγω απαγόρευση εξαιρούνται η εκτέλεση υποχρέωσης 

που πραγματοποιείται έως τις  24 Αυγούστου 2022 στο πλαίσιο συμβάσεων που έχουν 

συναφθεί πριν από τις 23 Υεβρουαρίου 2022, ή συμπληρωματικής σύμβασης 

αναγκαίας για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η 

αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Επισημαίνεται ότι το μέτρο είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC (τύπος μέτρου TN 

701) και συνδεδεμένο με τους κωδικούς εμπορευμάτων του πεδίου εφαρμογής του. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον κατά τους ελέγχους που διενεργούνται, διαπιστώνεται από τα 

τελωνειακά παραστατικά ή από τα επισυναπτόμενα σε αυτά έγγραφα ότι τα προς εισαγωγή/ 

μεταφορά/εξαγωγή εμπορεύματα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν θέματι Κανονισμού, 

οι αρμόδιες Σελωνειακές Αρχές παρακαλούνται να μην επιτρέπουν την εισαγωγή/ μεταφορά/ 

εξαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων και να ειδοποιούν άμεσα τη Δ/νση Πολυμερών 

Οικονομικών χέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του Τπουργείου Εξωτερικών, 210-3286036, 

προκειμένου να αποφασιστεί τυχόν δέσμευση των εμπορευμάτων ή άλλες περαιτέρω 

ενέργειες. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

 

  ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Α.  ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    

Σελωνειακές Αρχές 

 

Β.  ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ       

1. ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ   

     1.1 Ελεγκτικές Τπηρεσίες Σελωνείων (ΕΛΤΣ) 

     1.2 Ε.Τ.Σ.Ε. 

     1.3 Δ/νση Εσωτερικών Τποθέσεων 

     1.4. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 

     1.5 Δ/νση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ.)  

     1.6. Σελωνειακές Περιφέρειες 

     1.7. Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών ,   

Τποδιεύθυνση  Β΄ Απαιτήσεων & Ελέγχου Εφαρμογών Σελωνείων 

2. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΨΣΕΡΙΚΨΝ (da5@mfa.gr, dgb@mfa.gr) 

3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΕΞΑΓΨΓΕΨΝ (e-mail: pse@otenet.gr) 

4. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΨΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΨΝ ΕΛΛΑΔΟ (e-mail: keeuhcci@uhc.gr) 

5. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΚΣΕΛΨΝΙΣΨΝ ΕΛΛΑΔΟ (e-mail: oete@oete.gr) 

6. ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΣΕΛΨΝΙΣΨΝ – ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΨΝ ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΨΝ ΠΕΙΡΑΙΨ ΑΘΗΝΨΝ (e-mail: 

sepa@otenet.gr) 

7. ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΣΕΛΨΝΙΣΨΝ – ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΨΝ ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΨΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (e-mail: 

info@seth.gr) 

8. ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΕΘΝΨΝ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΕΨΝ ΕΛΛΑΔΟ (e-mail: contact@synddel.gr) 

9. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΟΡΕΙ 

 

Γ. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή 

2. Αυτοτελές Γραφείο Τποστήριξης Γεν. Δ/νσης Σελωνείων & ΕΥΚ 

3. Δ/νση τρατηγικής Σελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 

4. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών 

6. Δ/νση Σελωνειακών Διαδικασιών 
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