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ΤΜΗΜΑ Γ΄

 ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΔΑ:  ΨΛ7Γ46ΜΠ3Ζ-Ψ27 
Αθήνα,  18  Μαρτίου  2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1024853 ΕΞ 2022 

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:  Ως Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο : 210 6987 443
E-Mail : dtd@aade.gr
Url : www  .  aade.gr   

ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/428 του Συμβουλίου  για
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά
μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην
Ουκρανία.
ΣΧΕΤ: Τα με αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1016528 ΕΞ 2022/4 -3-2022, ΔΤΔ Γ 1018055 ΕΞ 2022/04-

03-2022 και ΔΤΔ Γ 1021328 ΕΞ 2022/10-03-2022 έγγραφά μας.
 
Σας γνωστοποιούμε τον ανωτέρω Κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο  τροποποιείται ο Καν (ΕΕ)
αριθμ. 833/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας, ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται  το  άρθρο  3  του  Καν.  (ΕΕ)  833/2014,   σύμφωνα  με  το  οποίο
απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα,
αγαθών ή τεχνολογιών  που παρατίθενται  στο  παράρτημα II  αυτού,  ανεξάρτητα από το αν
προέρχονται από την Ένωση ή όχι,  σε οποιοδήποτε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  οντότητα ή
φορέα  στη  Ρωσία,  συμπεριλαμβανομένων  της  αποκλειστικής  οικονομικής  ζώνης  και  της
υφαλοκρηπίδας  της,  ή  προς  χρήση  στη  Ρωσία,  συμπεριλαμβανομένων  της  αποκλειστικής
οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της.
Η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται 

 στην  πώληση,  προμήθεια,  μεταβίβαση ή  εξαγωγή  αγαθών ή  τεχνολογίας   που είναι
απαραίτητα για:
α) τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων, ιδίως άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου,

από τη Ρωσία ή μέσω της Ρωσίας στην Ένωση· ή
β) την επείγουσα πρόληψη ή τον επείγοντα μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να

έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο
περιβάλλον.
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 στην εκτέλεση, έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2022, υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση
η οποία έχει συναφθεί πριν από τις 16 Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικές συμβάσεις
που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση τέτοιου είδους σύμβασης, υπό την προϋπόθεση
ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Επιπλέον,  οι  αρμόδιες  αρχές  μπορούν  να  επιτρέπουν,  υπό  τους  όρους  που  κρίνουν
κατάλληλους,  την  πώληση,  την  προμήθεια,  τη  μεταβίβαση  ή  την  εξαγωγή  και  την  παροχή
τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας, αφού διαπιστώσουν ότι:
α) είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του κρίσιμου ενεργειακού εφοδιασμού εντός της Ένωσης

ή
β) προορίζεται για την αποκλειστική χρήση οντοτήτων που ανήκουν, ή ελέγχονται αποκλειστικά

ή από κοινού από νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει
του δικαίου κράτους μέλους.

2. Προστίθενται στον Καν. (ΕΕ) 833/2014 τα άρθρα 3ζ και 3η  σύμφωνα με τα οποία:
Ι. Απαγορεύεται:
α)  η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων χυτοσιδήρου,  σιδήρου και  χάλυβα,
όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XVII αυτού, εφόσον είναι καταγωγής Ρωσίας ή έχουν
εξαχθεί από τη Ρωσία
β)  η  μεταφορά  προϊόντων  χυτοσιδήρου,  σιδήρου  και  χάλυβα,  όπως  απαριθμούνται  στο
παράρτημα XVII, αν είναι καταγωγής Ρωσίας ή αν εξάγονται από τη Ρωσία σε οποιαδήποτε
άλλη χώρα.
Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται όσες συναλλαγές εκτελούνται, έως τις 17 Ιουνίου
2022,  στο  πλαίσιο  συμβάσεων  που  έχουν  συναφθεί  πριν  από  τις  16  Μαρτίου  2022  ή
συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

ΙΙ.  Απαγορεύεται  η  πώληση,  προμήθεια,  μεταβίβαση  ή  εξαγωγή,  άμεσα  ή  έμμεσα,  ειδών
πολυτελείας,  όπως  απαριθμούνται  στο  παράρτημα  XVIII  αυτού,  σε  οποιοδήποτε  φυσικό  ή
νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.
Επισημαίνεται  ότι  η  εν  λόγω  απαγόρευση  εφαρμόζεται  στα  είδη  πολυτελείας  που
απαριθμούνται στο παράρτημα XVIII αυτού, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 300 EUR ανά
είδος  (εκτός  αν ορίζεται  διαφορετικά  στο  παράρτημα),  ενώ από την εν  λόγω απαγόρευση
εξαιρούνται  τα είδη  που είναι  αναγκαία για τους επίσημους σκοπούς των διπλωματικών ή
προξενικών αποστολών των κρατών μελών ή χωρών εταίρων στη Ρωσία ή διεθνών οργανισμών
που χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή για  τα προσωπικά αντικείμενα των
υπαλλήλων τους

3. Προστίθενται παραρτήματα XVII, XVIII και ΧΙΧ στον Καν. (ΕΕ) 833/2014.

Τα μέτρα που θεσπίζονται με τον εν θέματι Κανονισμό είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα
TARIC και  συνδεδεμένα  με  τους  κωδικούς  εμπορευμάτων  του  πεδίου  εφαρμογής  τους  κι
εμφανίζονται με κωδικούς μέτρων CD863 (για τα εμπορεύματα πολυτελείας),  CD864 (για τα
προϊόντα χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα),  CD865 και με τους κάτωθι συμπληρωματικούς
της θέσης 44-1 της διασάφησης κωδικούς:
Κατά την εξαγωγή:
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Y818 Οι  απαγορεύσεις  που  ορίζονται  στο  άρθρο  3  παράγραφος  1,  παράγραφος  2  του
Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014 δεν εφαρμόζονται (βλ. εξαιρέσεις στο άρθρο 3 παράγραφος 6) 
Y819 Άδεια εξαγωγής δυνάμει του άρθρου 3.6 του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014
Y820 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
2014/833 δεν εφαρμόζονται (βλ. συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 3 παράγραφος 4)
Y821 Εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αφορούν οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο
3η παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014
Y822 Οι  απαγορεύσεις  που  ορίζονται  στο  άρθρο 3η παράγραφος 1 του  κανονισμού  (ΕΕ)
2014/833 του Συμβουλίου δεν εφαρμόζονται (βλ. εξαιρέσεις στο άρθρο 3η παράγραφος 2
και 3)
Y826 Αγαθά άλλα από αυτά που αναφέρονται στις απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 της Απόφασης του Συμβουλίου 2022/430
Y827 Οι  απαγορεύσεις  που  ορίζονται  στο  άρθρο  4  παράγραφος  1  της  Απόφασης  του
Συμβουλίου 2022/430 δεν εφαρμόζονται (δες εξαιρέσεις στο άρθρο 4 παράγραφος 3)
Y828 Οι  απαγορεύσεις  που  ορίζονται  στο  άρθρο  4.1  της  Απόφασης  του  Συμβουλίου
2022/430 δεν εφαρμόζονται (δες συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 4 παράγραφος 4)
Y829 Άδεια Εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 4.6 της Απόφασης του Συμβουλίου 2022/430
Y939 Προϊόν  που δεν  υπόκειται  στις  διατάξεις  του  παραρτήματος  ΙI  του  Κανονισμού (ΕE)
833/2014
Κατά την εισαγωγή:
Y824 Αγαθά άλλα από αυτά που αναφέρονται στις απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 3ζ
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 833/2014
Y825 Οι  απαγορεύσεις  που  ορίζονται  στο  άρθρο 3ζ  παράγραφος 1  του  Κανονισμού  (ΕΕ)
833/2014 δεν εφαρμόζονται (ες συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 3ζ παράγραφος 2)
 
Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον κατά τους ελέγχους που διενεργούνται, διαπιστώνεται από τα
τελωνειακά παραστατικά ή από τα επισυναπτόμενα σε αυτά έγγραφα ότι τα προς εξαγωγή
εμπορεύματα  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  εν  θέματι  Κανονισμού,  οι  αρμόδιες
Τελωνειακές  Αρχές,  παρακαλούνται  να  μην  επιτρέπουν  την  εξαγωγή  των  εν  λόγω
εμπορευμάτων  και  να  ειδοποιούν  άμεσα  τη  Δ/νση  Πολυμερών  Οικονομικών  Σχέσεων  και
Εμπορικής  Πολιτικής  του  Υπουργείου  Εξωτερικών,  τηλ.  210-3682758,  προκειμένου  να
αποφασιστεί τυχόν δέσμευση των εμπορευμάτων ή άλλες περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Σελίδα 3 από 4



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α.  ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
Τελωνειακές Αρχές

Β.  ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ      
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
     1.1 Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ)
     1.2 Ε.Υ.Τ.Ε.
     1.3 Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
     1.4. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
     1.5 Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) 
     1.6. Τελωνειακές Περιφέρειες
     1.7. Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών ,   

Υποδιεύθυνση  Β΄ Απαιτήσεων & Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (da  5@  mfa  .  gr  , dgb@mfa.gr)
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (e-mail: pse@otenet.gr)
4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (e-mail: keeuhcci@uhc.gr)
5. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (e-mail: oete@oete.gr)
6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ (e-mail:
sepa@otenet.gr)
7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ  –  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (e-mail:
info@seth.gr)
8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (e-mail: contact@synddel.gr)
9. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή
2. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & ΕΦΚ
3. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
4. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
6. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
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