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Θέμα:  «Κοινοποίηση  ανακοίνωσης  προς  τους  εισαγωγείς  σχετικά  με  τις
εισαγωγές  προϊόντων  στην  Ένωση  από  τις  περιφέρειες  Ντονέτσκ,  Χερσώνας,
Λουχάνσκ και Ζαπορίζια της Ουκρανίας (2022/C 458/02)»
Σχετ.:   Το  αριθ.  ΔΔΘΕΚΑ  Β  1017159  ΕΞ2022/01.03.2022  έγγραφο  (Κοινοποίηση
ανακοίνωσης προς τους εισαγωγείς σχετικά με εισαγωγές προϊόντων στην  Ένωση, στο πλαίσιο
της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές
των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας). 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη ανακοίνωση προς
τους εισαγωγείς με αριθμό 2022/C 458/02, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 458/01.12.2022. 

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/1903 του Συμβουλίου της 6/10/2022 (L 259  I/6.10.2022)  o
οποίος  τροποποίησε  τον  κανονισμό  (ΕΕ)  2022/263  (L 42  I/23.2.2021),  επεκτάθηκε  το
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των προβλεπόμενων περιορισμών ώστε να καλύπτονται όλες οι
μη  ελεγχόμενες  από  την  κυβέρνηση  περιοχές  της  Ουκρανίας  στις  περιφέρειες  Ντονέτσκ,
Χερσώνας,  Λουχάνσκ  και  Ζαπορίζια.  Ως  αποτέλεσμα,  η  αρχική  ανακοίνωση  προς  τους
εισαγωγείς που είχε κοινοποιηθεί με την ανωτέρω σχετική πρέπει να επικαιροποιηθεί. 

Ειδικότερα, απαγορεύεται η εισαγωγή στην ΕΕ εμπορευμάτων καταγωγής των συγκεκριμένων
εδαφών. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
2022/263, η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα εμπορεύματα που κατάγονται από τα
συγκεκριμένα εδάφη, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών για εξέταση,
για  τα  οποία  έχει  ελεγχθεί  η  συμμόρφωση  με  τους  όρους  χορήγησης  καθεστώτος
προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής βάσει της
συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.
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Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές της Ουκρανίας δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν
τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα εμπορεύματα από τις
εν λόγω περιοχές δικαιούνται  να τύχουν προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και  να
επαληθεύσουν  ότι  συμμορφώνονται  με  όλες  τις  αναγκαίες  απαιτήσεις,  δεν  πληρούνται  οι
προϋποθέσεις  για  να τύχουν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα προτιμησιακής   δασμολογικής
μεταχείρισης. Ως εκ τούτου, συνιστάται στις επιχειρήσεις της ΕΕ να μην ζητούν προτιμησιακή
μεταχείριση  για  την  εισαγωγή  στην  Ένωση  όλων  των  εμπορευμάτων  που  παράγονται  ή
εξάγονται  από  τις  μη  ελεγχόμενες  από  την  κυβέρνηση  περιοχές  της  Ουκρανίας  στις
περιφέρειες Ντονέτσκ, Χερσώνας, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια. 

Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι οι περιορισμοί και απαγορεύσεις δεν αφορούν το σύνολο
των εδαφών των συγκεκριμένων περιοχών αλλά μόνο τα μέρη αυτών που δεν είναι υπό τον
έλεγχο της κυβέρνησης της Ουκρανίας.

Εμπορεύματα των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση δεν υπόκειται σε περιορισμούς βάσει του
κανονισμού  (ΕΕ)  2022/263  δικαιούνται  την  προτιμησιακή  δασμολογική  μεταχείριση  που
παρέχεται από τη συμφωνία σύνδεσης, αν κατάγονται από την Ουκρανία και συνοδεύονται
από τα απαραίτητα αποδεικτικά καταγωγής, είτε με τη μορφή πιστοποιητικού κυκλοφορίας
EUR1 που εκδίδεται από τις ουκρανικές αρχές, είτε δήλωσης τιμολογίου που συντάσσεται από
εγκεκριμένο  εξαγωγέα  στην  Ουκρανία.  Ο  επικαιροποιημένος  κατάλογος  των  ουκρανικών
τελωνείων και των εγκεκριμένων εξαγωγέων που δικαιούνται να εκδίδουν ή να συντάσσουν
αποδεικτικά καταγωγής είναι διαθέσιμος στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. Ως εκ
τούτου,  τα εν λόγω εμπορεύματα είναι  δυνατό να εισάγονται,  και θα πρέπει  να τυγχάνουν
προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για εισαγωγές
από οποιαδήποτε άλλα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση τμήματα της Ουκρανίας.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της,
παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους. 

Η ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 
Ακαδημίας  7,T.K. 106 71, ΑΘΗΝΑ

2) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7, Τ.Κ 106 71, Αθήνα

3) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 
Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

4) ΔΤΔ –Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς 
5) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57, ΑΘΗΝΑ
6) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιά

Αμερικής  10 – Τ.Κ. 106 71, ΑΘΗΝΑ
7) Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος 

Πλατεία Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8) Σύνδεσμος Βιομηχ. Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος

Ελ. Βενιζέλου  4,Τ.Κ. 382 21,  ΒΟΛΟΣ
9) Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών

Λ. Καραμανλή & Βιομηχανίας , Τ.Κ. 413 35,  ΛΑΡΙΣΑ
10) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος 

Βότση 2, Τ.Κ.262 21, ΠΑΤΡΑ
11) Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Ελ. Βενιζέλου 16, Τ.Κ. 106 72,  ΑΘΗΝΑ
12) Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Μητροπόλεως  42, Τ.Κ. 105 63,  ΑΘΗΝΑ
13) Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙΠΕ Πατρών

E-mail: info  @  sevipa  .  gr  
14) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών 

E-mail: pasevipe.secretary@gmail.com
15) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 

Αγ. Σοφίας 21 & Κόδρου 3, Τ.Κ. 154 51, Ν. Ψυχικό
16) Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων 

Πλ. Θεάτρου 24, Τ.Κ. 105 52, ΑΘΗΝΑ
17) Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών

Λαγουμιτζή 23, Τ.Κ. 176 71, ΑΘΗΝΑ
18) Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος

Καραΐσκου 82- Τ.Κ. 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
19) Σύλλογος Εκτελωνιστών - Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς Αθηνών

Τσαμαδού 38, Τ.Κ. 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
20) Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης

Κουντουριώτου 13, Τ.Κ. 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Όλα τα Τελωνεία  (Πίνακας Δ΄)
2) ΕΛ. Υ.Τ Αττικής & Θεσσαλονίκης
3) Τελωνειακές Περιφέρειες 
4) Υπουργείο Εξωτερικών 

Δ/νση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου (elb@mnec.gr)
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τελωνείων και ΕΦΚ 
2) Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, Τμήμα Β’
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Ανακοινωση προς τους εισαγωγεις 

Εισαγωγές προϊόντων στην Ένωση από τις περιφέρειες Ντονέτσκ, Χερσώνας, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια της 
Ουκρανίας 

(2022/C 458/02)

Με ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων στην Ένωση στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΕ-Ουκρανίας από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας, της 
23ης Φεβρουαρίου 2022 (2022/C 87 I/01), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους εισαγωγείς ότι οι αναγκαίες προϋποθέσεις 
για την αποτελεσματική διαχείριση και τον έλεγχο της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης που προβλέπεται στη συμφωνία 
σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, δεν υφίστανται για 
εμπορεύματα που παράγονται ή εξάγονται από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και 
Λουχάνσκ της Ουκρανίας.

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/1903 του Συμβουλίου (1), της 6ης Οκτωβρίου, τροποποίησε 
τον τίτλο του κανονισμού (ΕΕ) 2022/263 (2), της 23ης Φεβρουαρίου 2022, και επέκτεινε το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των 
περιορισμών που περιέχονται σε αυτόν ώστε να καλύπτει όλες τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές της Ουκρανίας στις 
περιφέρειες Ντονέτσκ, Χερσώνας, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια, η ανωτέρω αναφερόμενη ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς πρέπει να 
επικαιροποιηθεί.

Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής αυτών των καθορισμένων εδαφών. Σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2022/263, η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε εμπορεύματα που 
κατάγονται από τα καθορισμένα εδάφη, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει 
ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί 
πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας. Δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές της Ουκρανίας 
δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα εμπορεύματα 
από τις εν λόγω περιοχές δικαιούνται να τύχουν προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και να επαληθεύσουν ότι 
συμμορφώνονται με όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις, όπως προβλέπεται ιδίως στο άρθρο 33 του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας 
σύνδεσης, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να τύχουν τα εν λόγω εμπορεύματα προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης. 
Ως εκ τούτου, συνιστάται στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ζητούν προτιμησιακή μεταχείριση για την εισαγωγή 
στην Ένωση όλων των εμπορευμάτων που παράγονται ή εξάγονται από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές περιοχές 
της Ουκρανίας στις περιφέρειες Ντονέτσκ, Χερσώνας, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια.

Εμπορεύματα των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση δεν υπόκειται σε περιορισμούς βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2022/263 
δικαιούνται την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση που παρέχεται από τη συμφωνία σύνδεσης, αν κατάγονται από την 
Ουκρανία και συνοδεύονται από τα αναγκαία αποδεικτικά καταγωγής, είτε με τη μορφή πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR1 που 
εκδίδεται από τις ουκρανικές αρχές, είτε δήλωσης τιμολογίου που συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα στην Ουκρανία. Ο 
επικαιροποιημένος κατάλογος των ουκρανικών τελωνείων και των εγκεκριμένων εξαγωγέων που δικαιούνται να εκδίδουν ή να 
συντάσσουν πιστοποιητικά καταγωγής είναι διαθέσιμος στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω 
εμπορεύματα είναι δυνατό να εισάγονται, και θα πρέπει να τυγχάνουν προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, υπό τους ίδιους 
όρους που ισχύουν για εισαγωγές από οποιαδήποτε άλλα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση τμήματα της Ουκρανίας.

(1) ΕΕ L 259I της 6.10.2022, σ. 1.
(2) ΕΕ L 42I της 23.2.2022, σ. 77.

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 458/2 1.12.2022  
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