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Καταστροφή προϊόντων που εισάγονται 

στη Ρωσική Ομοσπονδία κατά παράβαση 

των ρωσικών αντιμέτρων – Πρώτα 

αποτελέσματα  

Ο Ρώσος Πρόεδρος εξέδωσε, στις 

29.07.2015, Απόφαση η οποία προβλέπει την 

επιτόπου καταστροφή των προϊόντων που 

κατάσχονται στα ρωσικά σύνορα και 

εμπίπτουν στην απαγόρευση εισαγωγών που 

έχει επιβληθεί με παλιότερη Απόφαση 

(07.08.2014) σε προϊόντα τροφίμων 

προέλευσης ΕΕ, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλίας 

και Νορβηγίας, ως αντίμετρο στις κυρώσεις 

εναντίον της Ρωσίας για το ουκρανικό ζήτημα.  

 

Σημειώνουμε ότι η πρακτική που 

ακολουθούσαν έως τώρα οι ρωσικές αρχές, 

σε περίπτωση που εντοπιζόταν φορτίο 

παράνομων εξαγωγών στους μεθοριακούς 

σταθμούς εισόδου, ήταν η αποπομπή των 

φορτηγών. Κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο 

ισχύος των ρωσικών αντιμέτρων, μόνο από 

έναν συνοριακό σταθμό στα σύνορα με τη 

Λευκορωσία, αποπέμφθηκαν 500 φορτηγά με 

απαγορευμένα φορτία τροφίμων ευρωπαϊκής 

προέλευσης. Ωστόσο η ροή των αποπειρών 

εισόδου δεν φαίνεται να παρουσίασε μείωση.  

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, από την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης περί  

καταστροφής των φορτίων έως την 

06.08.2015, εντοπίσθηκαν τουλάχιστον 24 

φορτηγά με απαγορευμένα προϊόντα 

ευρωπαϊκής προέλευσης και το συνολικό 

φορτίο που κατασχέθηκε υπερέβαινε τους 470 

τόνους. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 

τα φορτία συνοδεύονταν από πιστοποιητικά 

που υποδήλωναν τουρκική ή μαροκινή 

προέλευση των προϊόντων, αλλά, σε  

επικοινωνία των ρωσικών αρχών με τις 

αρμόδιες τουρκικές και μαροκινές υπηρεσίες, 

τα πιστοποιητικά δεν επιβεβαιώθηκαν. 

Σημειώνουμε ότι, στις επίσημες ανακοινώσεις 

της ρωσικής πλευράς, γίνεται, μεταξύ άλλων, 

ρητή αναφορά σε τρία φορτηγά με νεκταρίνια 

και ροδάκινα ελληνικής προέλευσης 

συνολικού βάρους 70 τόνων, τα οποία 

συνοδεύονταν από πλαστά τουρκικά 

πιστοποιητικά. 

Έως το τέλος του μηνός Αυγούστου, η 

αρμόδιες ρωσικές αρχές είχαν καταστρέψει 

συνολικά 595 τόνους παράνομα εισαγμένων 

προϊόντων φυτικής προέλευσης και 57 τόνους 

προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

Μια πρώτη ένδειξη της αποτελεσματικότητας 

του νέου μέτρου είναι το γεγονός ότι, στον 

συνοριακό σταθμό «Κράσναγια Γκόρκα» στην 

περιοχή Σμολένσκ στα σύνορα με τη 

Λευκορωσία, έχει παρατηρηθεί κάθετη πτώση 

του αριθμού των φορτηγών ευρωπαϊκής 

προέλευσης που εισέρχονται καθημερινά στη 

Ρωσία από 170 σε 70 οχήματα. 

Καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος των ρωσικών 

αντιμέτρων, η ρωσική κυβέρνηση έχει 
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ενθαρρύνει τους εγχώριους παραγωγούς να 

εκμεταλλευτούν τις συνθήκες προστασίας που 

προσφέρει η απουσία των δυτικών 

ανταγωνιστών, προκειμένου να 

εκσυγχρονίσουν την παραγωγή τους και να 

κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της 

εγχώριας αγοράς. Τα αποτελέσματα της 

ρωσικής προσπάθειας είναι ήδη ορατά, 

καθώς, κατά το α΄ εξάμηνο του 2015, η 

εγχώρια παραγωγή πουλερικών αυξήθηκε 

κατά 11,4%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου 

του 2014, η παραγωγή κρέατος αυξήθηκε 

κατά 13,2% και η παραγωγή τυριού κατά 

27,5%. Εάν η καταστροφή των φορτίων που 

κατάσχονται φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα 

να αποτρέψει περαιτέρω τις παράνομες 

εξαγωγές, τότε η θέση των ρώσων 

παραγωγών θα ενισχυθεί περισσότερο.  

Ωστόσο, οι αναμενόμενες αρνητικές 

επιπτώσεις του μέτρου θα είναι επίσης 

σημαντικές, καθώς ενδεχόμενη αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των ρωσικών αρχών 

στην καταπολέμηση της λαθραίας εισαγωγής 

προϊόντων τροφίμων, θα έχει ως αποτέλεσμα 

μεγαλύτερες ελλείψεις στην αγορά και νέα 

άνοδο του πληθωρισμού (ήδη τον Ιούλιο 2015 

ο δείκτης τιμών καταναλωτή βρισκόταν στο 

15,8%).  

Στη δικτυακή πλατφόρμα Change.org 

βρίσκεται σε εξέλιξη ρωσική εκστρατεία 

συλλογής υπογραφών ενάντια στο Προεδρικό 

Διάταγμα η οποία, έως αυτή τη στιγμή, έχει 

συγκεντρώσει περισσότερες από 380 χιλ. 

υπογραφές. Αίτημα της εκστρατείας αποτελεί 

η αντικατάσταση του μέτρου της καταστροφής 

των τροφίμων με την διανομή τους στους 

οικονομικά ασθενέστερους πολίτες. Ακολουθεί 

σύνδεσμος προς τη σελίδα: 

https://www.change.org/p/отмените-указ-об-

уничтожении-продуктов-примите-закон-о-

безвозмездной-передаче-продуктов-

нуждающимся-категориям-граждан-россии 

 

Περαιτέρω αποδυνάμωση ρωσικού 

νομίσματος 

Η ισοτιμία του ρουβλίου προς το δολάριο 

κατέγραψε σημαντική πτώση κατά τον μήνα 

Αύγουστο, συνεχίζοντας την τάση που 

παρατηρήθηκε τον Ιούλιο. Η χαμηλότερη 

επίδοση σημειώθηκε στις 24.08.2015 με 

ισοτιμία 70,89 ρούβλια ανά δολάριο (πτώση 

43% σε σχέση με την ισχυρότερη ισοτιμία του 

έτους). Έκτοτε παρατηρείται τάση βραδείας 

ενδυνάμωσης του νομίσματος.   

Υπενθυμίζουμε ότι το ρούβλι έχει ακολουθήσει 

μια άκρως μεταβλητή πορεία κατά το 

τελευταίο δωδεκάμηνο. Μετά την δραματική 

πτώση στα μέσα Δεκεμβρίου 2014 και την 

αδύναμη πορεία του κατά το πρώτο δίμηνο 

του 2015, το ρούβλι ακολούθησε μια πορεία 

ενδυνάμωσης έως τα μέσα Μαΐου 2015, με 

αποτέλεσμα να αυξηθεί η ισοτιμία με το 

δολάριο κατά 40%. Η πορεία της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας αναστράφηκε εκ 

νέου μετά τα τέλη Μαΐου, καθώς το ρούβλι 

ξεκίνησε να υποχωρεί και πάλι έναντι του 

δολαρίου. Η πτώση σημείωσε μεγάλη 

επιτάχυνση από τα τέλη Ιουλίου, με 

αποκορύφωμα την 24η  Αυγούστου, όπου η 

ισοτιμία εκτοξεύθηκε στα 70,89 ρούβλια ανά 

δολάριο και 82,37 ρούβλια ανά ευρώ.  

 

Σημειώνουμε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία 

του ρουβλίου παρουσιάζει γενικώς υψηλή 

συσχέτιση με την τιμή του πετρελαίου, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και στην 

παρούσα περίπτωση, καθώς, στις 

24.08.2015, η τιμή ανά βαρέλι αργού Brent 

ήταν 42,69 δολάρια (η χαμηλότερη τιμή από 

το 2009 και έπειτα). 

Η αποδυναμωμένη ισοτιμία ρουβλίου-

δολαρίου αναμένεται να έχει αρνητική 

επίπτωση στον ρωσικό πληθωρισμό, ο 

οποίος βρίσκεται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλό 

επίπεδο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι, τον 

Ιούλιο του 2015, ο δείκτης τιμών καταναλωτή 

ανήλθε στο 15,8%, έναντι του ίδιου μήνα το 

2014. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

Τράπεζας της Ρωσίας (οι οποίες είχαν 

https://www.change.org/p/отмените-указ-об-уничтожении-продуктов-примите-закон-о-безвозмездной-передаче-продуктов-нуждающимся-категориям-граждан-россии
https://www.change.org/p/отмените-указ-об-уничтожении-продуктов-примите-закон-о-безвозмездной-передаче-продуктов-нуждающимся-категориям-граждан-россии
https://www.change.org/p/отмените-указ-об-уничтожении-продуктов-примите-закон-о-безвозмездной-передаче-продуктов-нуждающимся-категориям-граждан-россии
https://www.change.org/p/отмените-указ-об-уничтожении-продуктов-примите-закон-о-безвозмездной-передаче-продуктов-нуждающимся-категориям-граждан-россии
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δημοσιευτεί πριν την πρόσφατη μεταβολή της 

ισοτιμίας), ο πληθωρισμός κατά το έτος 2015 

προβλέπεται να ανέλθει στο 10,8%.  

 

Περαιτέρω επιβαρυντικό παράγοντα κατά την 

τρέχουσα συγκυρία αποτελεί και το ΑΕΠ της 

χώρας, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία του 

Ρωσικού Υπουργείου Οικονομικής 

Ανάπτυξης, παρουσιάζει συρρίκνωση της 

τάξης του 3,6% κατά τα πρώτο επτάμηνο του 

2015, έναντι της ίδιας περιόδου το 

προηγούμενο έτος.  

Επί του παρόντος, η ρωσική οικονομία 

φαίνεται να είναι ακόμη σε θέση να 

ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα, καθώς οι 

αρνητικές συνέπειες από την αύξηση του 

πληθωρισμού αντισταθμίζονται, σε ορισμένο 

βαθμό, από αυξημένα έσοδα στις πωλήσεις 

ενεργειακών προϊόντων. Ακόμη και στην 

παρούσα φάση των χαμηλών τιμών 

πετρελαίου, η μετατροπή των εσόδων από τις 

εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων σε ρούβλια, 

με τη νέα αποδυναμωμένη ισοτιμία, παράγει 

αυξημένα έσοδα τα οποία επιτρέπουν την 

ομαλότερη εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Ωστόσο, σε μία κίνηση έλεγχου της 

μεταβλητότητας του νομίσματος, η Κεντρική 

Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας διέκοψε 

ήδη, στις 29 Ιουλίου τ.ε., την αναπλήρωση 

των συναλλαγματικών αποθεμάτων. 

Υπενθυμίζουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα είχε 

ξεκινήσει, στα μέσα Μαΐου, κατά τη φάση 

ισχυροποίησης του ρωσικού νομίσματος, την 

αναπλήρωση των συναλλαγματικών 

αποθεμάτων που είχαν χαθεί κατά την 

προσπάθεια στήριξης του νομίσματος στα 

τέλη του περασμένου έτους, αγοράζοντας 

καθημερινώς περίπου 200 εκατ. δολάρια, με 

διακηρυγμένη πρόθεση να συνεχίσει τις 

καθημερινές αγορές έως την πλήρη 

αναπλήρωση των αποθεμάτων στο επίπεδο 

των αρχών του 2014 (510 δισ. δολάρια).  

Επιπλέον, εάν η ισοτιμία δημιουργήσει πιο 

μόνιμη πίεση στη ρωσική οικονομία, ο 

Πρωθυπουργός, Dmitry Medvedev, δήλωσε, 

στις 23.08.2015, ότι ενδέχεται να 

κινητοποιήσει ξανά τις μεγάλες εξαγωγικές 

εταιρείες της χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι τον 

Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, ο 

Πρωθυπουργός είχε εκδώσει οδηγία προς τις 

τέσσερις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες 

(Gazprom, Rosneft, Zarubezneft, Alrosa) να 

στηρίξουν το ρωσικό νόμισμα πωλώντας 

συνάλλαγμα ύψους 1 δισ.δολ. ημερησίως. 

Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι, επί του παρόντος, 

ο Πρωθυπουργός δεν έχει προχωρήσει σε 

έκδοση νέας αντίστοιχης οδηγίας.  

 

Πέραν των όποιων επιπτώσεων της 

ισοτιμιακής μεταβολής στην ίδια τη ρωσική 

οικονομία, μεγάλος αναμένεται ο αντίκτυπος 

και προς τους εξαγωγείς που ενδιαφέρονται 

για τη ρωσική αγορά. Η αποδυνάμωση του 

ρουβλίου αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές 

των εισαγομένων προϊόντων, γεγονός το 

οποίο με τη σειρά του θα μπορούσε να 

επηρεάσει τον όγκο των εξαγωγών προς τη 

Ρωσία, καθώς οι Ρώσοι καταναλωτές 

ενδέχεται να απομακρυνθούν από τα 

εισαγόμενα προϊόντα, όπου αυτό είναι εφικτό. 

 Σε κάθε περίπτωση, οι συνθήκες αυτές 

επηρεάζουν σχετικά ομοιόμορφα τον διεθνή 

ανταγωνισμό (ιδιαιτέρως εξαγωγείς που 

συναλλάσσονται σε ισχυρά νομίσματα), αλλά 

μεταβάλλουν προς το χειρότερο τη θέση του 

διεθνούς ανταγωνισμού σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό από παραγωγούς που 

κοστολογούν σε ρούβλια. Σε αυτό το πλαίσιο, 

οι εξαγωγείς θα κληθούν να επιλέξουν εάν 

είναι δυνατόν να απορροφήσουν μέρος της 

αύξησης των τιμών προκειμένου να 

παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά.  
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Επέκταση του καταλόγου χωρών για τις 

οποίες εφαρμόζονται τα ρωσικά αντίμετρα 

Ο Ρώσος Πρωθυπουργός εξέδωσε, στις 

13.08.2015, νέα Απόφαση με την οποία 

επεκτείνει τον κατάλογο των χωρών στις 

οποίες θα εφαρμόζεται η απαγόρευση 

εισαγωγών, ως αντίμετρο στις κυρώσεις που 

επιβλήθηκαν στη Ρωσία για τη στάση της 

στην Ουκρανία. Πλέον, στον υπάρχοντα 

κατάλογο, που συμπεριλάμβανε τις χώρες 

μέλη ΕΕ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία 

και τη Νορβηγία, προστίθενται η Αλβανία, το 

Μαυροβούνιο, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν 

και η Ουκρανία.  

 

Σημειώνουμε ότι, ενώ για τις τέσσερεις 

πρώτες χώρες η απαγόρευση εισαγωγών 

ισχύει άμεσα, η Ουκρανία εντάσσεται στην 

απαγόρευση υπό όρους. Συγκεκριμένα, τα 

ρωσικά αντίμετρα θα επιβληθούν στην 

Ουκρανία στην περίπτωση που η τελευταία 

εφαρμόσει το οικονομικό σκέλος της 

Προωθημένης και Περιεκτικής Συμφωνίας 

Ελευθέρου Εμπορίου με την ΕΕ (DCFTA) ή, 

το αργότερο, την 1η Ιανουαρίου του 2016, εάν 

έως εκείνη τη στιγμή η Ουκρανία δεν έχει 

καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία στους 

τομείς οικονομικής συνεργασίας ΕΕ–

Ουκρανίας για τους οποίους η Ρωσία έχει 

προβάλει ενστάσεις. 

Ο Πρωθυπουργός, κ. Ντ. Μεντβέντεβ, στην 

αιτιολογική του εισήγηση για αυτή την 

Απόφαση, σχολίασε ότι οι νέες χώρες που 

περιέλαβε η Ρωσία στις απαγορεύσεις, 

επικαλέστηκαν συμβατικές υποχρεώσεις τους 

προς την ΕΕ, προκειμένου να αιτιολογήσουν 

την από πλευράς τους υιοθέτηση των 

κυρώσεων, αλλά η εξήγηση αυτή δεν έγινε 

αποδεκτή από τη ρωσική πλευρά, καθώς 

άλλες χώρες με αντίστοιχο συμβατικό πλαίσιο 

συνεχίζουν να μη συμμετέχουν στις κυρώσεις. 

Η απόφαση επέκτασης των χωρών για τις 

οποίες ισχύουν οι απαγορεύσεις εισαγωγής 

αποτελεί ένα νέο βήμα σταδιακής κλιμάκωσης 

των ρωσικών αντιμέτρων, μετά την απόφαση 

περί επιτόπου καταστροφής των προϊόντων 

που κατάσχονται στα ρωσικά σύνορα, δύο 

εβδομάδες νωρίτερα. 

 

Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών για 

παραβιάσεις ρωσικών αντιμέτρων 

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας ανακοίνωσε, στις 18.08.2015, 

την έναρξη λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής 

στην οποία οι πολίτες μπορούν να 

καταγγέλλουν περιπτώσεις παραβίασης των 

ρωσικών αντιμέτρων. Η απόφαση του Γενικού 

Εισαγγελέα είναι η τρίτη κατά σειρά κίνηση 

σκλήρυνσης των αντιμέτρων εντός τριών 

εβδομάδων, καθώς είχε προηγηθεί στις 

29.07.2015 η Κυβερνητική Απόφαση που 

προέβλεπε την καταστροφή των παράνομων 

φορτίων που κατάσχονται από τις ρωσικές 

υπηρεσίες και στις 13.08.2015 η Κυβερνητική 

Απόφαση που προσέθετε νέες χώρες στον 

κατάλογο χωρών για τις οποίες ισχύουν τα 

ρωσικά αντίμετρα. 

 

 

 

Περιορισμοί της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

στις προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού 

αλλοδαπής προέλευσης 

Η Ρωσική Κυβέρνηση ανακοίνωσε Σχέδιο 

Διατάγματος για την επιβολή περαιτέρω 

περιορισμών στις προμήθειες ιατρικού 

εξοπλισμού αλλοδαπής προέλευσης. Το 

Σχέδιο Διατάγματος αφορά σε ένα ευρύ 

φάσμα ιατρικών προϊόντων και ορίζει ότι θα 

απορρίπτονται, από τους διαγωνισμούς για 
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κρατικές και περιφερειακές προμήθειες, 

προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν 

προϊόντα αλλοδαπής προέλευσης (εκτός 

Αρμενίας, Λευκορωσίας και Καζαχστάν), εάν 

έχει υποβληθεί άλλη προσφορά με αντίστοιχα 

προϊόντα που έχουν παραχθεί σε χώρες της 

Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Η νέα 

ρύθμιση τροποποιεί προηγούμενο Διάταγμα 

της Ρωσικής Κυβέρνησης 

υπ’αριθ.102/05.02.2015, που όριζε 

περιορισμούς με τις ίδιες προϋποθέσεις σε 

άλλες κατηγορίες προϊόντων ιατρικού 

εξοπλισμού, προσθέτοντας νέες κατηγορίες 

στον υπάρχοντα κατάλογο.  

 

Σημειώνουμε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως 

μέλος του Παγκοσμίου Οργανισμού 

Εμπορίου, δεσμεύεται από το συμβατικό 

πλαίσιο του ΠΟΕ για την πολιτική ανοιχτής 

αγοράς και κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε 

να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών 

ιατρικού εξοπλισμού ή να τις εμποδίσει 

θεσπίζοντας δυσανάλογους δασμούς. 

Ωστόσο, επί του παρόντος, η Ρωσία δεν έχει 

προσχωρήσει στη Συμφωνία Κυβερνητικών 

Προμηθειών (Agreement on Government 

Procurement - GPA) του ΠΟΕ, γεγονός το 

οποίο της δίνει τη δυνατότητα να ασκεί 

κάποιου είδους προστατευτική πολιτική στην 

εγχώρια παραγωγή, προσαρμόζοντας τους 

όρους που διέπουν τις δημόσιες προμήθειες. 

Στην περίπτωση του ιατρικού εξοπλισμού, η 

συχνή συμμετοχή των εισαγομένων αγαθών 

σε διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών 

εξασφαλίζει ότι το Διάταγμα θα έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στις οικονομικές αποφάσεις των 

εισαγωγέων και, κατ’επέκταση, στην 

μελλοντική δομή της αγοράς. 

Μεγάλες φιλανθρωπικές ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη 

ασθενών, έχουν απευθύνει επιστολή στον 

Πρωθυπουργό ζητώντας την αναθεώρηση 

των κατηγοριών ιατρικού εξοπλισμού που θα 

περιλαμβάνει ο τελικός κατάλογος. Ένα 

επιχείρημα των ΜΚΟ είναι ότι ορισμένα αγαθά 

δεν παράγονται σε επαρκή ποσότητα και 

αποδεκτή ποιότητα στη Ρωσία και ενδεχόμενη 

απαγόρευσή τους θα είχε αρνητικές συνέπειες 

στο επίπεδο φροντίδας των ασθενών. Ένα 

άλλο επιχείρημα είναι ότι ο αποκλεισμός 

ορισμένων προϊόντων από τους δημόσιους 

διαγωνισμούς ενδέχεται να ωθήσει τις ξένες 

εταιρείες που τα προσφέρουν να αποσυρθούν 

συνολικά από την αγορά, αξιολογώντας την 

ως μη κερδοφόρα, με αποτέλεσμα να 

παρουσιαστούν ελλείψεις ακόμη και σε 

προϊόντα που δεν εμπίπτουν στην 

απαγόρευση.  

Οι κατηγορίες ιατρικού εξοπλισμού που 

καλύπτονται από το Σχέδιο Διατάγματος είναι 

οι εξής: αντισηπτικά, γάζες, επίδεσμοι, είδη 

από λατέξ, ακτινολογικός εξοπλισμός και 

υπολογιστές, μπαστούνια, αναπηρικές 

καρέκλες, πατερίτσες, λαβές για διευκόλυνση 

αναπήρων, στρώματα, προσθετικά μέλη, 

φορητοί ακτινογράφοι, υπερηχογράφοι, 

απολυμαντήρες, συσκευές αναπνευστικής 

υποστήριξης νεογνών, θερμοκοιτίδες 

εντατικής βοήθειας, εξοπλισμός εντατικής 

μονάδας νεογνών, εξοπλισμός 

οφθαλμιατρείων, συσκευές αναισθησίας, 

υλικό καρδιαγγειακών εγχειρήσεων, 

αναπνευστικές συσκευές, καρδιακές βαλβίδες, 

συσκευές αιματολογικών εξετάσεων.  

 

Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Διατάγματος, 

με τον αναλυτικό κατάλογο των προϊόντων 
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στα οποία επιβάλλονται περιορισμοί, έχει 

δημοσιευτεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=386
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Οι ανωτέρω κατηγορίες ιατρικού εξοπλισμού 

προστίθενται στον κατάλογο του 

προηγούμενου Διατάγματος που περιλάμβανε 

τις εξής κατηγορίες: ρουχισμός, χημικός 

εξοπλισμός αιματολογικών εξετάσεων, 

αναλώσιμα χειρουργείου, αποστειρωμένο 

υλικό, ψυγεία εργαστηρίων, τομογράφοι, 

ακτινογράφοι, ηλεκτροκαρδιογράφοι, 

σφυγμογράφοι, ανταλλακτικά οδοντιατρικών 

μηχανημάτων, σύριγγες, μεταλλικά εργαλεία 

χειρουργείων, συσκευές συλλογής και 

μετάγγισης αίματος.  

Το πλήρες κείμενο του Διατάγματος 

υπ’αριθ.102/05.02.2015, με τον αναλυτικό 

κατάλογο των προϊόντων στα οποία 

επιβάλλονται περιορισμοί, είναι διαθέσιμο 

στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://government.ru/media/files/OftlqdeNRI4.

pdf 

Επισημαίνουμε, σε όσους ανατρέξουν στα 

ανωτέρω δύο νομικά κείμενα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, ότι οι κωδικοί που 

αναγράφονται δίπλα στην περιγραφή των 

προϊόντων στους καταλόγους που 

συνοδεύουν τόσο το Διάταγμα 

102/05.02.2015, όσο και το νέο Σχέδιο 

Απόφασης, δεν αντιστοιχούν στους γνωστούς 

δασμολογικούς Κωδικούς Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας, αλλά σε εξειδικευμένη 

κατηγοριοποίηση της Ομοσπονδιακής 

Υπηρεσίας Τεχνικών Κανονισμών και 

Μετρολογίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας που 

αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Προς 

διευκόλυνσή σας, σημειώνουμε ότι ο οδηγός 

της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τεχνικών 

Κανονισμών και Μετρολογίας που 

περιλαμβάνει τους κωδικούς και τις 

περιγραφές των προϊόντων για τις ανάγκες 

των δημοσίων προμηθειών, βρίσκεται 

διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.gos-zakaz.com/okpd.html 

 

 

 

Αλλαγή ηγεσίας Ρωσικών Σιδηροδρόμων 

Ο Πρόεδρος των Ρωσικών Σιδηροδρόμων 

(RZD), Vladimir Yakunin, αποχώρησε από τη 

διοίκηση της εταιρείας μετά από 10 χρόνια, 

προκειμένου να διεκδικήσει, σύμφωνα με εδώ 

δημοσιεύματα, θέση ως γερουσιαστής στην 

Άνω Βουλή του Ρωσικού Κοινοβουλίου. 

Αντικαταστάτης του Yakunin ορίστηκε, με 

Διάταγμα της Ρωσικής Κυβέρνησης, ο Oleg 

Belozerov, Αναπληρωτής Υπουργός 

Μεταφορών από το 2009 έως τον διορισμό 

του στη διοίκηση των Ρωσικών 

Σιδηροδρόμων.  

 

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι αποτελούν μία από 

τις μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες σε όλες τις 

κατηγορίες, με περίπου ένα εκατ. 

εργαζομένους και ενεργητικό ύψους 50 δισ. 

δολ. (3190 δισ. ρουβλίων), και τη δεύτερη 

παγκοσμίως εταιρεία στον τομέα των 

μεταφορών.  

 

http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=38613
http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=38613
http://government.ru/media/files/OftlqdeNRI4.pdf
http://government.ru/media/files/OftlqdeNRI4.pdf
http://www.gos-zakaz.com/okpd.html
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

 

CONSUMEXPO'2016. WINTER 

18.01.2016–21.01.2016 

32nd International Exhibition for Consumer 

Goods 

 

 

PROMEDIATECH 

20.01.2016–21.01.2016 

International Festival of Promotion and Advertising  

 

INTERPLASTICA’2016 

26.01.2016–29.01.2016 

19th International Trade Fair Plastics and 

Rubber 

 

 

CSTB 

26.01.2016–28.01.2016 

International Forum and Exhibition for  Television 

and Telecommunications 

 

UPAKOVKA / UPAK ITALIA’2016 

26.01.2016–29.01.2016 

24th International Exhibition for Machinery 

and Equipment for the Manufacture of 

Packaging, Packaging Machinery, 

Confectionary Machinery, Packaging Aids, 

Logistics 

 

 

DOMESTIC CONSTRUCTION 

MATERIALS’2016 

26.01.2016–29.01.2016 

16th Specialized Exhibition for Construction 

Materials 

 

 

http://www.consum-expo.ru/en/
http://www.pmtf.ru/pmtf/
http://www.interplastica.de/
http://en.cstb.ru/
http://www.upakovka-upakitalia.de/
http://euro-expo.org/
http://euro-expo.org/
http://www.consum-expo.ru/en/
http://www.interplastica.de/
http://www.upakovka-upakitalia.de/
http://euro-expo.org/

