
 
ΘΕΜΑ: Περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κα-
τάσταση στην Ουκρανία. 
 
Κανονισμός 2022/3281 για Ρωσία 
 
Προβλέπει  
1. Απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταβίβασης ή εξαγωγής, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και 

τεχνολογιών διπλής χρήσης, καθώς και των αγαθών και τεχνολογιών του Παραρτήματος VII του 
εν λόγω κανονισμού, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.  

2. Παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με 
τα αγαθά και τις τεχνολογίες διττής χρήσης και του Παραρτήματος VII και με την άμεση ή έμμε-
ση παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών, σε οποιο-
δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία 

3. Παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας σε σχέση με τα αγαθά και τις τεχνολογίες 
διττής χρήσης και τα αγαθά του Παραρτήματος VII  για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή 
εξαγωγή των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών ή για την παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία.   

 
Ι. Εξαιρέσεις  
 
Προβλέπονται για: 

• α) ανθρωπιστικούς σκοπούς, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, την επεί-
γουσα πρόληψη ή μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντί-
κτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον ή ως αντίδραση σε φυσικές κατα-
στροφές. 

• β) ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς,  

• γ) την προσωρινή εξαγωγή ειδών για χρήση από ειδησεογραφικά μέσα,  

• δ) επικαιροποιήσεις λογισμικού,  

• ε) τη χρήση ειδών ως καταναλωτικών συσκευών επικοινωνίας,  

• στ) την εξασφάλιση της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών για φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς στη Ρωσία, εξαιρουμένης της κυβέρνησής της και των 
επιχειρήσεων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν,  

• ζ) προσωπική χρήση των φυσικών προσώπων που ταξιδεύουν στη Ρωσία ή των μελών των άμε-
σων οικογενειών τους που ταξιδεύουν μαζί τους, η οποία περιορίζεται σε προσωπικά είδη, είδη 
οικιακής χρήσης, οχήματα ή επαγγελματικά εργαλεία που ανήκουν στα εν λόγω πρόσωπα και 
δεν προορίζονται για πώληση.  

 
Με εξαίρεση τα στοιχεία στ) και ζ), ο εξαγωγέας:  
1. δηλώνει στην τελωνειακή διασάφηση ότι τα είδη εξάγονται βάσει της σχετικής εξαίρεσης που 

προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο και  
2. ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ή είναι εγκατεστημένος 

σχετικά με την πρώτη χρήση της σχετικής εξαίρεσης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της 
πρώτης εξαγωγής (επί επισυναπτόμενου Εντύπου Άδειας/Κοινοποίησης Εξαγωγής που συμπλη-
ρώνει και αποστέλλει στην αρμόδια αρχή (Β6 Δ/νση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Ε-
μπορικής Πολιτικής, Β Γενική Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Γενική Γραμματεία Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ).  

 
1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/328 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην 
Ουκρανία, 25.2.2022 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/1 



 
ΙΙ.Παρεκκλίσεις  
 
1. Κατά παρέκκλιση, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβί-

βαση ή την εξαγωγή αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης ή των αγαθών του Παραρτήματος 
VII, ή την παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας, για μη στρατιωτική χρήση και 
για μη στρατιωτικό τελικό χρήστη, αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η 
συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια προορίζονται για:  

• α) τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης, των κυβερνήσεων των κρατών μελών και της κυβέρ-
νησης της Ρωσίας σε αμιγώς μη στρατιωτικά ζητήματα,  

• β) τη διακυβερνητική συνεργασία σε διαστημικά προγράμματα 

• γ) τη λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των μη στρατιωτικών πυρηνικών ικανοτήτων και 
την επανεπεξεργασία καυσίμων, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέρ-
γειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως στον κλάδο της έρευνας και ανάπτυξης,  

• δ) τη θαλάσσια ασφάλεια, 

• ε) μη στρατιωτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 
διαδικτύου,  

• στ) την αποκλειστική χρήση οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται αποκλειστικά ή από κοι-
νού από νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου 
κράτους μέλους ή χώρας εταίρου 

• ζ) τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ένωσης, των κρατών μελών και των χωρών εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών, των πρεσβειών και των αποστολών.  

 
2. Κατά παρέκκλιση και με την επιφύλαξη των απαιτήσεων άδειας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 

2021/821, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβί-
βαση ή την εξαγωγή αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης ή την παροχή συναφούς τεχνικής ή 
χρηματοδοτικής βοήθειας, για μη στρατιωτική χρήση και για μη στρατιωτικό τελικό χρήστη, α-
φού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική 
βοήθεια βασίζονται σε συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από τις 26 Φεβρουαρίου 2022 ή βάσει 
συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι η άδεια ζητείται πριν από την 1η Μαΐου 2022.  

 
3. Σε ότι αφορά στις οντότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, κατά παρέκκλιση οι αρμό-

διες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή 
των αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης και των αγαθών και τεχνολογιών που απαριθμού-
νται στο παράρτημα VII ή την παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας, μόνο α-
φού διαπιστώσουν ότι:  

• α) τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια απαιτού-
νται για την επείγουσα πρόληψη ή τον επείγοντα μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να 
έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλ-
λον ή  

• β) τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια οφείλο-
νται βάσει συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από τις 26 Φεβρουαρίου 2022 ή βάσει συ-
μπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι η άδεια ζητείται πριν από την 1η Μαΐου 2022. 

 
Στις παραπάνω περιπτώσεις παρεκκλίσεων, ο εξαγωγέας θα πρέπει να αιτηθεί άδεια εξαγωγής, η 
οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζο-
νται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/821, ο οποίος εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών. Στην περί-
πτωση αυτή συμπληρώνει και αποστέλλει στην αρμόδια αρχή το επισυναπτόμενο έντυπο καθώς και 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αίτημα έκδοσης άδειας εξαγωγής με ημερομηνία πριν από την 1 η Μαΐου 2022. 
2. Σύμβαση η οποία να έχει συναφθεί πριν από τις 26 Φεβρουαρίου 2022.  



3. Πιστοποιητικό τελικού χρήστη, στο οποίο να φαίνεται καθαρά ότι η εξαγωγή δεν αφορά 
στρατιωτική χρήση η στρατιωτικό τελικό χρήστη. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από την εταιρεία ότι οι εν λόγω εξαγωγή δεν 
έχει αποδέκτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται στο παράρτημα IV του Κανονισμού 
328/2022, δεν έχει στρατιωτική χρήση και δεν προορίζεται για τον κλάδο της αεροπλοΐας ή 
της διαστημοπλοΐας. 

 
Κανονισμός 2022/2632 για περιοχές Donetsk και Luhansk 
 
Αφορά τις περιοχές Donetsk και Luhansk που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανικής Κυβέρ-
νησης. Συγκεκριμένα:  
 

• Απαγορεύονται οι εισαγωγών αγαθών από τις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές.  

• Εξαίρεση προβλέπεται για: 

− Την εκτέλεση μέχρι 24 Μάιου 2022 εμπορικών συμβολαίων που έχουν συναφθεί πριν τις 23 
Φεβρουαρίου 2022 ή βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των 
εν λόγω συμβάσεων, με την προϋπόθεση ότι ο εισαγωγέας έχει κοινοποιήσει την σχετική 
πράξη εισαγωγής στην αρμόδια αρχή, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν.  

− Τα αγαθά συνδέονται από πιστοποιητικό καταγωγής που έχει εκδοθεί επί τη βάση της Συμ-
φωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (EU-Ukraine Association Agreement).   

• Προβλέπει απαγόρευση πώλησης, προμήθειας μεταβίβασης ή εξαγωγής αγαθών και τεχνολο-
γιών που αναφέρονται στο Παράρτημα II.  

− Εξαίρεση προβλέπεται για συμβόλαια που έχουν συναφθεί πριν την 23 Φεβρουαρίου 2022 
και θα εκτελεστούν μέχρι τις 24 Αυγούστου 2022. Στην περίπτωση αυτή ο εξαγωγέας ενημε-
ρώνει την αρμόδια αρχή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν.  

 
Κανονισμός 2022/3553 για Λευκορωσία 
 
Προβλέπει: 
1. Απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταβίβασης ή εξαγωγής, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και 

τεχνολογιών διπλής χρήσης, καθώς και των αγαθών και τεχνολογιών του Παραρτήματος VII του 
εν λόγω κανονισμού, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Λευκορωσία ή προς χρήση στη Λευκορωσία.  

2. Παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με 
τα αγαθά και τις τεχνολογίες διττής χρήσης και του Παραρτήματος VII και με την άμεση ή έμμε-
ση παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών, σε οποιο-
δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Λευκορωσία ή προς χρήση στη Λευ-
κορωσία. 

3. Παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας σε σχέση με τα αγαθά και τις τεχνολογίες 
διττής χρήσης και τα αγαθά του Παραρτήματος VII  για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή 
εξαγωγή των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών ή για την παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Λευκορωσία ή προς χρήση στη Λευκορωσία.   

 
Ι. Εξαιρέσεις  
Προβλέπονται για: 

• α) ανθρωπιστικούς σκοπούς, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, την επεί-
γουσα πρόληψη ή μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντί-

 
2 Council Regulation (EU) 2022/263, of 23 February 2022, concerning restrictive measures in response to the recognition of 
the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed 
forces into those areas 
3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/355 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία 



κτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον ή ως αντίδραση σε φυσικές κατα-
στροφές. 

• β) ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς,  

• γ) την προσωρινή εξαγωγή ειδών για χρήση από ειδησεογραφικά μέσα,  

• δ) επικαιροποιήσεις λογισμικού,  

• ε) τη χρήση ειδών ως καταναλωτικών συσκευών επικοινωνίας,  

• στ) την εξασφάλιση της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών για φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς στη Ρωσία, εξαιρουμένης της κυβέρνησής της και των 
επιχειρήσεων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν,  

• ζ) προσωπική χρήση των φυσικών προσώπων που ταξιδεύουν στη Ρωσία ή των μελών των άμε-
σων οικογενειών τους που ταξιδεύουν μαζί τους, η οποία περιορίζεται σε προσωπικά είδη, είδη 
οικιακής χρήσης, οχήματα ή επαγγελματικά εργαλεία που ανήκουν στα εν λόγω πρόσωπα και 
δεν προορίζονται για πώληση.  

 
Με εξαίρεση τα στοιχεία στ) και ζ), ο εξαγωγέας:  
1. δηλώνει στην τελωνειακή διασάφηση ότι τα είδη εξάγονται βάσει της σχετικής εξαίρεσης που 

προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο και  
2. ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ή είναι εγκατεστημένος 

σχετικά με την πρώτη χρήση της σχετικής εξαίρεσης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της 
πρώτης εξαγωγής (επί επισυναπτόμενου Εντύπου Άδειας/Κοινοποίησης Εξαγωγής που συμπλη-
ρώνει και αποστέλλει στην αρμόδια αρχή (Β6 Δ/νση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Ε-
μπορικής Πολιτικής, Β Γενική Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Γενική Γραμματεία Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ).  

 
ΙΙ.Παρεκκλίσεις  
 
1. Κατά παρέκκλιση η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβί-

βαση ή την εξαγωγή αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης ή των αγαθών του Παραρτήματος 
VII,  ή την παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας, για μη στρατιωτική χρήση και 
για μη στρατιωτικό τελικό χρήστη, αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η 
συναφής τεχνική ή χρηματοδοτική βοήθεια προορίζονται για:  

• α) τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης, των κυβερνήσεων των κρατών μελών και της κυβέρ-
νησης της Ρωσίας σε αμιγώς μη στρατιωτικά ζητήματα,  

• β) τη διακυβερνητική συνεργασία σε διαστημικά προγράμματα 

• γ) τη λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των μη στρατιωτικών πυρηνικών ικανοτήτων και 
την επανεπεξεργασία καυσίμων, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέρ-
γειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως στον κλάδο της έρευνας και ανάπτυξης,  

• δ) τη θαλάσσια ασφάλεια, 

• ε) μη στρατιωτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών 
διαδικτύου,  

• στ) την αποκλειστική χρήση οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται αποκλειστικά ή από κοι-
νού από νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου 
κράτους μέλους ή χώρας εταίρου 

• ζ) τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ένωσης, των κρατών μελών και των χωρών εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών, των πρεσβειών και των αποστολών.  

 
2. Κατά παρέκκλιση, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβί-

βαση ή την εξαγωγή αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης ή την παροχή συναφούς τεχνικής ή 
χρηματοδοτικής βοήθειας, για μη στρατιωτική χρήση και για μη στρατιωτικό τελικό χρήστη, α-
φού διαπιστώσει ότι τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η εν λόγω συναφής τεχνική ή χρηματο-
δοτική βοήθεια στη βάση συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 3η Μαρτίου 2022, ή βάσει 
συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εν λόγω άδεια ζητείται πριν από την 1η Μαΐου 2022.  



 
Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εξαγωγέας θα πρέπει να αιτηθεί άδεια εξαγωγής, η οποία χορηγείται 
από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2021/821, ο οποίος εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών. Στην περίπτωση αυτή συμπλη-
ρώνει και αποστέλλει στην αρμόδια αρχή το επισυναπτόμενο έντυπο καθώς και κάτωθι δικαιολογη-
τικά: 
1. Αίτημα έκδοσης άδειας εξαγωγής με ημερομηνία πριν από την 1 η Μαΐου 2022. 
2. Σύμβαση η οποία να έχει συναφθεί πριν από τις 3 Μαρτίου 2022.  
3. Πιστοποιητικό τελικού χρήστη, στο οποίο να φαίνεται καθαρά ότι η εξαγωγή δεν αφορά στρα-

τιωτική χρήση η στρατιωτικό τελικό χρήστη. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από την εταιρεία ότι οι εν λόγω εξαγωγή δεν 

έχει αποδέκτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται στο παράρτημα IV του Κανονισμού 
328/2022, δεν έχει στρατιωτική χρήση και δεν προορίζεται για τον κλάδο της αεροπλοΐας ή της 
διαστημοπλοΐας. 
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