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Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

1. ΓεληθΨ ραξαθηεξηζηηθΨ ρώξαο 

Δπίζεκε νλνκαζία Οσζηθή Νκνζπνλδία  

Ξξσηεχνπζα Κφζρα 

Έθηαζε 17 εθ. η.ρικ. 

Ξνιίηεπκα Νκνζπνλδηαθή (Ζκη)Ξξνεδξηθή Γεκνθξαηία 

Ξξφεδξνο Vladimir Putin  (2012 -) 

Ξξσζππνπξγφο Dmitry Medvedev (2012 -) 

Γηαθπβέξλεζε 

Θνηλνβνχιην (Νκνζπνλδηαθή Ππλέιεπζε) απνηεινχκελν απφ δχν ζψκαηα 

(Θξαηηθή Γνχκα θαη Ππκβνχιην ηεο Νκνζπνλδίαο). Ν Ξξφεδξνο εθιέγεηαη 

άκεζα απφ ηνλ ιαφ θαη δηνξίδεη ηνλ Ξξσζππνπξγφ θαη ηνπο πνπξγνχο. 

πάξρνπλ 85 δηνηθεηηθέο νληφηεηεο 

Λφκηζκα Ονχβιη (RUB) 

Γεσγξαθία 

Κεγαιχηεξε ζε έθηαζε ζηνλ θφζκν, πεξηβάιιεηαη απφ 12 ζάιαζζεο θαη 

ζπλνξεχεη κε 16 ρψξεο (Λνξβεγία, Φηλιαλδία, Δζζνλία, Ιεηνλία, 

Ιηζνπαλία, Ξνισλία, Ιεπθνξσζία, Νπθξαλία, Γεσξγία, Αδεξκπατηδάλ, 

Θαδαθζηάλ, Θίλα, Κνγγνιία, Βφξεηα Θνξέα, Ηαπσλία, ΖΞΑ). Δίλαη ε 

κεγαιχηεξε ζε έθηαζε ρψξα παγθνζκίσο. 

Φπζηθνί πφξνη 

Κεγαιχηεξα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ, πνάλζξαθα (ηχξθε), μπιείαο, 

αιαηηνχ, πφζηκνπ λεξνχ, θαζζίηεξνπ, ηηηαλίνπ, ςεπδαξγχξνπ, ληνβίνπ, 

ληθειίνπ, δηακαληηψλ, ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο θαη αξγχξνπ. Γηαζέηεη 

ηεξάζηηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

2. ΓεκνγξαθηθΨ ζηνηρεΫα 

Ξιεζπζκφο 146,8 εθ. 

Αζηηθνπνίεζε Ρα ¾ ησλ Οψζσλ δνπλ ζε αζηηθά θέληξα. 

Κεγαιχηεξεο πφιεηο 

Κφζρα (12 εθ.), Αγία Ξεηξνχπνιε (5 εθ.), Λνβνζηκπίξζθ (1,6 εθ.), 

Αηθαηεξηλνχπνιε (1,5 εθ.), Λίδλη Λφβγθνξνλη (1,2 εθ.). Γψδεθα πφιεηο 

κε πιεζπζκφ άλσ ηνπ 1 εθ. 

Δζλνηηθέο νκάδεο 
Οψζνη 80%, Ράηαξνη 3,8%, Νπθξαλνί 2% θαη πνιιέο κηθξφηεξεο 

νκάδεο. 
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3. ΒαζηθΨ καθξννηθνλνκηθΨ κεγΩζε 

 2016 2017 

Α.Δ.Ξ. (νλνκαζηηθή αμία) ζε 

ηξηο. ξνχβιηα 

85,9   

1,16 ηξηζ. Δπξψ  

92,1   

1,4 ηξηζ. Δπξψ  

Α.Δ.Ξ. (θαηά θεθαιή) 9.170 επξψ 9.103 ξνχβιηα 

Κεηαβνιή Α.Δ.Ξ. -0,2% 1,5%   

Ξιεζσξηζκφο 5,4% 2,5%  

Ππλαιιαγκαηηθή Ηζνηηκία 63,81 ξνχβιηα/επξψ 68,87 ξνχβιηα/επξψ 

Αλεξγία 5,5% 5,2%  

 

Ζ πνξεία ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο θαηά ηα έηε 2000-2017 ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί σο 

αθνινχζσο: 

Νη δχν πξψηεο ζεηείεο ηνπ Ξξνέδξνπ Ξνχηηλ (1999-2008) νινθιεξψζεθαλ ζε έλα πεξηβάιινλ 

ηαρείαο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, πνπ ζηεξίρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο πςειέο ηηκέο ησλ 

βαζηθψλ πξντφλησλ (commodities) θαη ζπλνδεχηεθε απφ αμηνζεκείσηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ππνηίκεζε ηνπ Ονπβιίνπ θαηά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 

1998 επλφεζε ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο θαη ε εζσηεξηθή θαηαλάισζε εληζρχζεθε απφ ηε 

ρνξήγεζε θαηαλαισηηθψλ θαη ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Πην δηάζηεκα 1999-2007 ην ΑΔΞ 

κεγεζπλφηαλ κε κέζν ξπζκφ 6,8% εηεζίσο, νη πξαγκαηηθέο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ 

απμάλνληαλ θαηά 10% θαη ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα θαηά 12% εηεζίσο. Ρε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν ε Οσζία απνπιήξσζε ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ηεο θαη θαηφξζσζε λα 

ζπζζσξεχζεη ηα ηξίηα κεγαιχηεξα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα κεηά απφ ηελ Θίλα θαη ηελ 

Ηαπσλία. Ζ εκπηζηνζχλε επηρεηξήζεσλ θαη επελδπηψλ εληζρχζεθε απφ παξάγνληεο φπσο ηα 

πξναλαθεξζέληα επηηεχγκαηα, ε άζθεζε ζπλεηήο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη νη 

πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα πξνσζήζεη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Αμηνζεκείσηεο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο εκθαλίζηεθαλ ζηνπο ηνκείο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, 

ησλ θαξκαθεπηηθψλ θαη ηεο ελέξγεηαο. 

Ζ Οσζία δέρζεθε ηζρπξφ πιήγκα απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε θαηά ηε δηεηία 2008-2009. Ζ 

πησηηθή πνξεία ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ αγαζψλ, ε θαηάξξεπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αγνξψλ, ν πεξηνξηζκφο ηεο πξφζβαζεο ζε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη 

ε ππνρψξεζε ηεο εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο θιφληζαλ ηα ζεκέιηα ηεο νηθνλνκίαο. Ρν 2009 ην ΑΔΞ 

ζπξξηθλψζεθε θαηά 7,9% θαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή θαηά 10,8%. Κεηά απφ ην μέζπαζκα ηεο 

θξίζεο, ε θπβέξλεζε έιαβε κέηξα ζσξάθηζεο ηεο νηθνλνκίαο, παξέζρε θνξνινγηθά θίλεηξα γηα 

ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη έδσζε δηέμνδν ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ 

αληηκεηψπηδαλ δπζρέξεηεο, έηζη ψζηε νη ηειεπηαίεο λα κε δξνκνινγήζνπλ καδηθέο απνιχζεηο. Ζ 

Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Οσζίαο πξνρψξεζε ζε ζηαδηαθή ππνηίκεζε ηνπ Ονπβιίνπ, θαηαθέξλνληαο 

λα κελ πξνθιεζεί παληθφο θαη καδηθή απφζπξζε θαηαζέζεσλ. Νξηζκέλεο ηξάπεδεο θαη εηαηξείεο 

παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πέξαζαλ ζηνλ έιεγρν νξγαληζκψλ πνπ ειέγρνληαλ κε 

ηε ζεηξά ηνπο απφ ην Γεκφζην. 
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To 2017, ζχκθσλα κε ηε ξσζηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία, ην ΑΔΞ ηεο ρψξαο δηακνξθψζεθε ζε 92 

ηξηο ξνχβιηα, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 1,5% (έλαληη πηψζεο 0,2% ην 2016), ε νπνία φκσο ήηαλ 

κηθξφηεξε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, παξά ηηο πςειφηεξεο έλαληη ηνπ 2016 

ηηκέο πεηξειαίνπ (+27%, κέζε ηηκή αλά βαξέιη ηα 53 δνι. έλαληη 41,9 δνι. ην 2016). Υο 

απνηέιεζκα εμηζνξξνπήζεθαλ κφλν θαηά ην ήκηζπ νη απψιεηεο ιφγσ ηεο πηψζεο ηνπ ΑΔΞ ηε 

δηεηία  2015-2016.  Πεκεηψλνπκε φηη ε θπβέξλεζε πξνέβιεπε αχμεζε ηνπ ΑΔΞ θαηά 2,1%.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ ΓΛΡ, ην πνζνζηφ ηεο καχξεο νηθνλνκίαο ζηε 

Οσζία αλέξρεηαη ζε 33,7% ηνπ ΑΔΞ.  
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Β. ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

Ζ επηηπρήο δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ αγνξά ηεο Οσζίαο ζπλαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ επηινγή 

ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο (απεπζείαο πσιήζεηο, ζπλεξγαζία κε δηαλνκέα, ίδξπζε 

αληηπξνζσπείαο θαη ξσζηθή ζπγαηξηθή), ιακβάλνληαο ππφςηλ πιεζψξα θξηηεξίσλ. Νη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο επηρεηξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά θπξίσο κέζσ ηεο Κφζραο θαη ηεο 

Αγίαο Ξεηξνχπνιεο, πφιεηο κε ηνλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ θαη εζληθά επηρεηξεκαηηθά θέληξα. Ρα 

θαιά νξγαλσκέλα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε απηέο ηηο δχν 

πφιεηο επεθηείλνληαη ζηαδηαθά θαη ζε άιια ζεκεία ηεο ρψξαο φπσο Λφηηα Οσζία, Ξεξηνρή ηνπ 

Βφιγα, Πηβεξία θ.ά. Ζ εμεχξεζε εηζαγσγέα απνηειεί ην πξψην θαη θπξηφηεξν βήκα γηα ηελ είζνδν 

ζηελ αγνξά. 

 

1. Θεζκηθό πιαΫζην 

Λνκηθέο κνξθέο εηαηξεηψλ 

 

Πηνλ Αζηηθφ Θψδηθα ηεο Οσζηθήο Νκνζπνλδίαο αλαγλσξίδνληαη νη αθφινπζεο λνκηθέο κνξθέο 

επηρεηξεκαηηθψλ (εκπνξηθψλ) νληνηήησλ: 

Δηαηξεία γεληθψλ θαη πεξηνξηζκέλσλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, 

Δηαηξεία επηρεηξεκαηηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, 

Ξαξαγσγηθφο ζπλεηαηξηζκφο, 

Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΞΔ), 

Ζ ΔΞΔ είλαη ην πην επέιηθην είδνο εηαηξείαο, κε ηηο ιηγφηεξν επαρζείο εθ ηνπ λφκνπ 

ππνρξεψζεηο. Δίλαη ην πξνηηκψκελν λνκηθφ πξφζσπν γηα ηηο πιήξσο ειεγρφκελεο ζπγαηξηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αλήθνπλ ζε μέλνπο επελδπηέο. Ρα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ΔΞΔ πεξηιακβάλνπλ ηελ αδπλακία έθδνζεο κεηνρψλ, ην ειάρηζην ηδξπηηθφ θεθάιαην κηαο 

ΔΞΔ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 10.000 RUB θαηαβιεηέν ην αξγφηεξν εληφο 4 κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο. Ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηνπο 50. Κνλαδηθφ ηδξπηηθφ έγγξαθν ηεο εηαηξείαο είλαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο.  

Αλψλπκε εηαηξεία (ΑΔ)  

Ζ αλψλπκε εηαηξεία είλαη κία λνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη κεηνρέο πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη 

θεθάιαηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Νη κέηνρνη γεληθά δελ επζχλνληαη γηα 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ΑΔ θαη ν θίλδπλνο γηα ηνλ θάζε κέηνρν πεξηνξίδεηαη ζηελ αμία ησλ 

κεηνρψλ πνπ θαηέρεη.  

Ρα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο είλαη ε έθδνζε θνηλψλ ή πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ,  ην χςνο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν απφ 100.000 

ξνχβιηα, θαηαβιεηέν θαηά 50% ην αξγφηεξν 3 κήλεο απφ ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηφρσλ. 

Νη ΔΞΔ θαη ΑΔ είλαη θαη νη πην ζπλεζηζκέλεο λνκηθέο κνξθέο εηαηξεηψλ. 
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Νηθνλνκηθή εηαηξηθή ζρέζε (Economic Partnership): 

Ζ κνξθή απηή απεπζχλεηαη θπξίσο ζε εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηλνηνκίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ venture capital). Ζ εηαηξηθή ζρέζε κπνξεί λα 

ζπλαθζεί κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ κεξψλ (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα). Ν κέγηζηνο αξηζκφο 

ζπκκεηερφλησλ είλαη 50 ελψ αλ ν αξηζκφο απηφο μεπεξαζηεί, ηφηε ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

κεηαηξαπεί ζε ΑΔ εληφο ελφο έηνπο. Δθηφο απφ ην θαηαζηαηηθφ κίαο νηθνλνκηθήο εηαηξηθήο 

ζρέζεο, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ζπλάςνπλ θαη ζπκθσλία πνπ ζα νξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε δηαρείξηζε θιπ. Ξαξφιν πνπ ν 

λφκνο πνπ πξνβιέπεη ηελ νηθνλνκηθή εηαηξηθή ζρέζε ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 01.07.2012 δελ έρνπλ 

κέρξη ζήκεξα ηδξπζεί πνιιέο ηέηνηεο εηαηξίεο. 

 

Γηαδηθαζία ίδξπζεο εηαηξείαο 

Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κηαο εηαηξείαο ξπζκίδεηαη απφ: 

- ηνλ ξσζηθφ Αζηηθφ Θψδηθα, 

- ηνλ νκνζπνλδηαθφ Λφκν 14-FZ πεξί Δ.Ξ.Δ. ηεο 08.02.1998 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε), 

- ηνλ νκνζπνλδηαθφ Λφκν 208-FZ πεξί Α.Δ. ηεο 26.12.1995 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε), 

- θαη ηνλ νκνζπνλδηαθφ Λφκν 129-FZ πεξί θαηαρψξηζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηα θξαηηθά κεηξψα ηεο 08.08.2001 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 

Νη ξσζηθέο εηαηξείεο δηαθξίλνληαη ζε «δεκφζηεο» (public) θαη «κε δεκφζηεο» (non-public). Νη 

δεκφζηεο εηαηξείεο είλαη ΑΔ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο πξνζθέξζεθαλ κε δεκφζηα εγγξαθή ή 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην ρξεκαηηζηήξην ή πξνζδηνξίδνληαη σο ηέηνηεο ζην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο. Όζεο εηαηξείεο δελ πιεξνχλ ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα ζεσξνχληαη «κε 

δεκφζηεο». 

Γηα ηελ ίδξπζε κηαο εηαηξείαο απαηηείηαη ε εγγξαθή / θαηαρψξεζή ηεο ζην Δληαίν Θξαηηθφ 

Κεηξψν, ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη θάπνηεο άιιεο ππεξεζίεο. Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο γηα ηα 

νομικά ππόζωπα πεξηιακβάλεη ηελ εγγξαθή ηνπο ζηηο θξαηηθέο θαη θνξνινγηθέο αξρέο, ηελ 

έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζθξαγίδαο ηεο εηαηξείαο, ηελ εγγξαθή ηεο ζηελ Θξαηηθή Πηαηηζηηθή 

Δπηηξνπή θαη ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Ρα Γπαθεία Ανηιπποζωπείαρ και ηα Τποκαηαζηήμαηα ρξεηάδνληαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

Νκνζπνλδηαθήο Φνξνινγηθήο πεξεζίαο, κε ηελ εμαίξεζε θιάδσλ πνπ δηαζέηνπλ δηθνχο ηνπο 

θνξείο πηζηνπνίεζεο (π.ρ. ε Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Οσζίαο γηα ηα γξαθεία αληηπξνζσπείαο μέλσλ 

ηξαπεδψλ θαη ε Νκνζπνλδηαθή πεξεζία Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο γηα ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο). 

Νπνηαδήπνηε μέλε λνκηθή νληφηεηα επηζπκεί λα ηδξχζεη γξαθείν αληηπξνζσπείαο ή 

ππνθαηάζηεκα πξέπεη λα πιεξψζεη έλα θξαηηθφ ηέινο χςνπο 120.000 Ονπβιίσλ (πεξίπνπ € 

1.750). Ζ Νκνζπνλδηαθή Φνξνινγηθή πεξεζία εμεηάδεη ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ εληφο 25 

-30 εξγάζηκσλ εκεξψλ. Κφιηο εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ, ε μέλε λνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα 

ππνβάιεη αίηεζε εγγξαθήο ζηηο θαηά ηφπνπο θνξνινγηθέο αξρέο αιιά θαη λα θαηαρσξίζεη ην 

γξαθείν ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Νκνζπνλδηαθή Πηαηηζηηθή πεξεζία θαη ηα ηακεία θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Ρξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί κπνξνχλ λα αλνηρηνχλ αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο θαη εγγξαθήο ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη ζηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία θαη ε 

δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ηνπο ρξεηάδεηαη 2-4 εβδνκάδεο). 
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Ππλνιηθά, ε δηαδηθαζία δηαξθεί απφ 6 έσο 8 εβδνκάδεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θαηαηεζνχλ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηνλ αξκφδην θνξέα πηζηνπνίεζεο. Θαζψο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλα θαη επηθπξσκέλα (Apostille) θαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο ζηε ξσζηθή, ε φιε δηαδηθαζία ελδέρεηαη λα 

δηαξθέζεη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν.  

Κηα ΕΠΕ ή μια ΑΕ ζεσξείηαη ζπζηαζείζα απφ ηε ζηηγκή ηεο θαηαρψξεζήο ηεο ζηα κεηξψα ησλ 

ξσζηθψλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. Νη δηαδηθαζίεο εγγξαθήο ζηα κεηξψα είλαη παξφκνηεο ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο. Σξεηάδνληαη ζπλήζσο δχν εβδνκάδεο γηα ηελ ίδξπζε κηαο ΑΔ ή κηαο ΔΞΔ θαη άιιεο 

δχν εβδνκάδεο γηα ην άλνηγκα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ηελ νινθιήξσζε άιισλ ζπλαθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Πηελ πεξίπησζε ηεο ΑΔ ρξεηάδνληαη 1,5 έσο 2 κήλεο αθφκε, γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

κεηνρψλ ηεο ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα ηεο Οσζίαο, πξηλ απφ ηελ νπνία νη κεηνρέο δε κπνξνχλ λα 

κεηαβηβαζηνχλ ζε ηξίηνπο.  

Γηα ηελ εγγξαθή κίαο ΑΔ ή ΔΞΔ απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηέινπο χςνπο 4.000 ξνπβιίσλ. Δπηπιένλ, 

εάλ ε ΑΔ ζέιεη λα πξνρσξήζεη ζε εγγξαθή θαη ησλ κεηνρψλ πνπ έρεη εθδψζεη, ηφηε πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί επηπιένλ ηέινο χςνπο 0,2% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ (κέγηζην κέρξη 

200.000 ξνχβιηα). Πηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα έμνδα κεηάθξαζεο, ζεψξεζεο 

θαη επηθχξσζεο ησλ εγγξάθσλ. 

Ξξέπεη ζε απηά λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη ηα έμνδα κεηάθξαζεο θαη ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ηελ 

επηθχξσζε ησλ μέλσλ παξαζηαηηθψλ, έμνδα ζπγγξαθήο θαηαζηαηηθνχ θαη ινηπά δηνηθεηηθά έμνδα 

ηα νπνία εμαξηψληαη θαη απφ ηε δηνηθεηηθή πεξηνρή ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζα ηδξπζεί ε εηαηξεία. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε ακνηβή κίαο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο ζηε Κφζρα, ε νπνία ζα 

αλαιάβεη ηελ ίδξπζε κίαο ΔΞΔ, θπκαίλεηαη απφ 7.000-10.000 δνιάξηα ΖΞΑ, ελψ γηα ηελ ίδξπζε 

κίαο ΑΔ απφ 13.000-16.000 δνι. ΖΞΑ. 

 

Θαζεζηψο Αδεηνδνηήζεσλ 

Γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα δνζνχλ εηδηθέο άδεηεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο αξκφδηεο Αξρέο. Απηέο αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θξππηνγξάθεζεο, παξαγσγήο 

θαξκάθσλ, αεξνζθαθψλ, νπιηζκνχ, εθξεθηηθψλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθψλ, λαξθσηηθψλ θαη 

ςπρνηξνπηθψλ νπζηψλ, απνζήθεπζεο θαη θαηαζηξνθήο ρεκηθψλ φπισλ, πδάηηλσλ κεηαθνξψλ, 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θιπ. 

Ζ δηαδηθαζία ιήςεο ηεο αδεηνδφηεζεο γεληθά αλέξρεηαη ζε 45 εξγάζηκεο εκέξεο θαη εθδίδνληαη 

επ’ αφξηζηνλ θαη αθνξά ην λνκηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν εθδφζεθε. 

 

Ρηκνιφγεζε 

Νη ηηκέο ππφθεηληαη ζε παξαθνινχζεζε απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ φηη 

απηέο αληαλαθινχλ ηηο ζπλζήθεο αγνξάο θαη δελ είλαη απνηέιεζκα ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θνξνινγηθφ βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

παξαθνινχζεζε ησλ ηηκψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε πξφηππα ηνπ ΝΝΠΑ κε νξηζκέλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο. 
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Ηδηνθηεζία γεο 

Ζ ηδηνθηεζία γεο απφ ηδηψηε επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία, ζηελ πξάμε φκσο ε δηαδηθαζία 

κπνξεί λα είλαη πεξίπινθε εμαηηίαο ξπζκίζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ή ζρεηηθψλ κε ηε ρξήζε 

γεο. Ζ καθξφρξνλε κίζζσζε γεο ζπλήζσο αλέξρεηαη ζε 49 έηε θαη ζπλήζσο δηελεξγείηαη κέζσ 

δεκνπξαζηψλ. 

 

Ρεισλεηαθή λνκνζεζία 

Ζ Οσζία σο ην 156ν κέινο ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΞΝΔ) ζηηο 22.08.2012 θαη 

δεζκεχεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ. Ππλεπεία ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλειήθζεζαλ απφ ηε Οσζηθή 

Νκνζπνλδία, ην αλψηαην δαζκνινγηθφ θαηψθιη ην 2017 αλέξρνληαλ θαηά κέζν φξν ζε 7,8%, 

έλαληη 10% θαηά κέζν φξν ην 2011.  

Ζ Οσζία είλαη, επίζεο, κέινο ηεο Δπξαζηαηηθήο Νηθνλνκηθήο Έλσζεο (ΔΝΔ), ε ζπλζήθε 

ζπγθξφηεζεο ηεο νπνίαο ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2015 θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη επίζεο ηε Ιεπθνξσζία, 

ην Θαδαθζηάλ, ηελ Αξκελία θαη ηελ Θηξγηδία. Ζ ΔΝΔ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο Ρεισλεηαθήο Έλσζεο 

Οσζίαο, Ιεπθνξσζίαο θαη Θαδαθζηάλ, πνπ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην 2010. Ρα θξάηε-κέιε έρνπλ 

πηνζεηήζεη θνηλή νλνκαηνινγία γηα ηα αγαζά, ην Δλαξκνληζκέλν Πχζηεκα ηεο ΔΝΔ (κε βάζε ην 

Γηεζλέο Δλαξκνληζκέλν Πχζηεκα) θαη θνηλφ δαζκνιφγην γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαη απφ 

ηξίηεο ρψξεο. 

Απφ 01.01.2018 ηέζεθε ζε ηζρχ ν λένο Ρεισλεηαθφο Θψδηθαο ηεο ΔΝΔ (ΡΘ/ΔΝΔ), ν  νπνίνο 

απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο εθηεισληζκνχ γηα εηζαγσγείο θαη εμαγσγείο θαη εηζάγεη θαηλνηνκίεο 

φπσο ε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ (έληππα ζα επηηξέπνληαη κφλν θαη’ εμαίξεζε), ε 

απηφκαηε απειεπζέξσζε εκπνξεπκάησλ ρσξίο ζπκκεηνρή ηεισλεηαθψλ επηζεσξεηψλ, ε 

απειεπζέξσζε εκπνξεπκάησλ απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο εληφο 4 σξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο, ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ρσξίο ζπλνδεπηηθά 

δηθαηνινγεηηθά, ε επέθηαζε ησλ ηζρπνπζψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο (ΑΔΝ: Authorized Economic Operators) θαη ε θαζηέξσζε εληαίνπ ζεκείνπ επαθήο κεηαμχ 

εηζαγσγέσλ θαη ηεισλεηαθψλ αξρψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα νινθιεξψλνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη 

δηαηππψζεηο. 

Ζ ξσζηθή ηεισλεηαθή πεξεζία εθαξκφδεη ην θαζεζηψο ηνπ Authorized Economic Operator, ζε 

Οψζνπο εηζαγσγείο θαη εμαγσγείο, ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη θαζεζηψο δηεπθνιχλζεσλ θαηά ηελ 

εηζαγσγή / εμαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο (πξνζσξηλή παξακνλή εκπνξεπκάησλ ζε εηδηθνχο 

ρψξνπο, εθηεισληζκφ ηνπ εκπνξεχκαηνο πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ παξαζηαηηθψλ, 

δηεπθνιχλζεηο ζην θαζεζηψο transit θιπ). Κέρξη ηνλ Ηνχιην 2017 ζπλνιηθά 158 λνκηθά πξφζσπα 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ επλντθνχ θαζεζηψηνο. Ξξφθεηηαη γηα εηαηξείεο, νη 

νπνίεο κέζα απφ ηελ καθξφρξνλε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο έρνπλ απνδείμεη ηελ 

λνκηκνθξνζχλε ηνπο.  

 

Γηαδηθαζία εθηεισληζκνχ 

Αγαζά πνπ εηζάγνληαη ζηε Οσζία κέζσ ηεο επηθξάηεηαο θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΝΔ (Θαδαθζηάλ, 

Ιεπθνξσζία, Αξκελία, Θηξγηδία) ππάγνληαη ζην ηεισλεηαθφ θαζεζηψο transit ζηα εμσηεξηθά 

ζχλνξα ηεο ΔΝΔ θαη ηίζεληαη ηειηθψο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία απφ ηηο ξσζηθέο ηεισλεηαθέο 

αξρέο. Πηε Οσζία, ηα εηζαγφκελα πξντφληα ηίζεληαη λφκηκα ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κφλνλ 
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αθφηνπ νη ξσζηθέο ηεισλεηαθέο αξρέο επηβεβαηψζνπλ ειεθηξνληθά ζηνλ δηαζαθηζηή φηη ηα 

εκπνξεχκαηα έρνπλ απειεπζεξσζεί. Ρα εηζαγφκελα εκπνξεχκαηα ζπλήζσο εθθαζαξίδνληαη ζην 

ηεισλείν, είηε πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπο ζηε Οσζία ή φηαλ ηα θζάλνπλ ζην θαζνξηζκέλν 

ηεισλείν (θαη ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή πξνζσξηλή ηεισλεηαθή απνζήθε εάλ είλαη απαξαίηεην). 

Ν εθηεισληζκφο δηεθπεξαηψλεηαη θαλνληθά απφ ηνλ εηζαγσγέα (ή ηνλ εθηεισληζηή πνπ ελεξγεί 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ) κε ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία εμαξηψληαη απφ ην είδνο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπο φξνπο 

εηζαγσγήο ηνπο.  

Ρν ζχλεζεο απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ είλαη κία εξγάζηκε 

εκέξα κεηά απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο απφ ηηο ξσζηθέο 

ηεισλεηαθέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ππνβιεζεί φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά. Υζηφζν, ζηελ πξάμε ε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ κπνξεί λα δηαξθέζεη 

πεξηζζφηεξν. Ζ λνκνζεζία δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ ηεισλεηαθφ επηζεσξεηή λα παξαηείλεη ην 

δηάζηεκα έσο δέθα εξγάζηκεο εκέξεο, θάηη πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 

επηθεθαιήο ηνπ ηεισλεηαθνχ ζηαζκνχ, εθφζνλ απηφο θξίλεη φηη απαηηνχληαη επηπιένλ 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

Ξξνζσξηλή εηζαγσγή δεηγκάησλ/εθζεκάησλ (ΑΡΑ) 

Νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εθζέζεηο, επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ή δεηγκαηηζκφ 

πξντφλησλ θαη επηζπκνχλ λα θάλνπλ πξνζσξηλή εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηε Οσζηθή 

Νκνζπνλδία ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηα πξντφληα 

απφ παξαζηαηηθφ CARNET ATA. Δλδείθλπηαη ε ζπλεξγαζία κε ην εθηεισληζηηθφ Γξαθείν ηνπ 

δηνξγαλσηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθζεζεο γηα ηνλ επθνιφηεξν εθηεισληζκφ ησλ εθζεκάησλ. 

Πηελ Διιάδα, ην ηεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ CARNET ATA εθδίδεηαη απφ ηα επί κέξνπο 

Δπηκειεηήξηα θαη απαηηείηαη κεηάθξαζε ζηε ξσζηθή γιψζζα.  

Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ηεισλείσλ εηζαγσγήο ζηε 

Οσζηθή Νκνζπνλδία. Ξνιιά ηεισλεία έρνπλ σξάξην 10 πκ έσο 18 κκ. Πηελ πεξίπησζε εκθάληζεο 

πξντφλησλ κε παξαζηαηηθφ CARNET ATA εληφο σξαξίνπ, είλαη επθνιφηεξν λα επηιπζνχλ πηζαλά 

πξνβιήκαηα. Ζ αθξηβήο πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο (θαη ηεο ζχλζεζήο ηνπ) θαζψο θαη ε 

πξνζθφκηζε εκπνξηθνχ θαηαιφγνπ θαη θσηνγξαθηψλ δηεπθνιχλνπλ ην ειεγθηηθφ έξγν ησλ 

ηεισλεηαθψλ αξρψλ. 

Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο πεξηέρνληαη ζηνλ ηζηφηνπν 

ηεο ξσζηθήο Νκνζπνλδηαθήο Ρεισλεηαθήο πεξεζίαο: www.customs.ru θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ηζηνζειίδα 

http://eng.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1956&Itemid=1979. 

 

 

 

 

 

http://www.customs.ru/
http://eng.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1956&Itemid=1979
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Γηαδηθαζίεο εηζαγσγήο / πεξηνξηζκνί εηζαγσγψλ 

 

γεηνλνκηθά θαη επηδεκηνινγηθά κέηξα 

Δθαξκφδνληαη ηα εληαία πγεηνλνκηθά κέηξα ηεο Δπξαζηαηηθήο Νηθνλνκηθήο Έλσζεο (ΔΝΔ) 

πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί φηη ηα αγαζά πνπ εηζάγνληαη θαη δηαλέκνληαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΝΔ 

ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη δελ απνηεινχλ απεηιή γηα ηε δσή θαη ηελ 

πγεία. Αθνξνχλ ηξεηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ: 

- Ξξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζε πγεηνλνκηθφ-επηδεκηνινγηθφ έιεγρν (ζρεδφλ φια ηα 

ηξφθηκα θαη θαηαλαισηηθά αγαζά). Δκπνξεχκαηα απηήο ηεο ιίζηαο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θαζηεξσκέλεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

- Ξξντφληα πνπ ππφθεηληαη ζε θξαηηθή θαηαρψξεζε (state registration), ε νπνία 

απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο πγεηνλνκηθέο -

επηδεκηνινγηθέο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη ηζρχεη γηα παηδηθέ ηξνθέο, 

νηθηαθά ρεκηθά πξντφληα, αιθννινχρα πνηά θιπ.  

- Ξξντφληα πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θξαηηθήο θαηαρψξηζεο (π.ρ. 

εθζεζηαθά εθζέκαηα) 

Ν πγεηνλνκηθφο - επηδεκηνινγηθφο έιεγρνο γίλεηαη ζηα ηεισλεηαθά ζεκεία εηζφδνπ ηεο ΔΝΔ φηαλ 

ηα εκπνξεχκαηα δηαζρίδνπλ ηα ηεισλεηαθά ζχλνξα ηεο ΔΝΔ, θαζψο θαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΝΔ. 

Ρν πηζηνπνηεηηθφ θξαηηθήο θαηαρψξηζεο γηα ηα ειεγρφκελα πξντφληα ζα πξέπεη λα εθδνζεί πξηλ 

απφ ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΝΔ. Αξκφδηα αξρή είλαη ε 

Rospotrebnadzor (Νκνζπνλδηαθή πεξεζία Γηθαησκάησλ Θαηαλαισηή θαη Αλζξψπηλεο 

Αζθάιεηαο). 

 

Ρερληθνί Θαλνληζκνί (επηβεβαίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο) 

Ζ επηβεβαίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πξντφλησλ κε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη 

αζθάιεηαο ηνπ θαηαλαισηή βαζίδεηαη ζηνπο ξσζηθνχο εζληθνχο θαλνληζκνχο θαη ζηε λνκνζεζία 

ηεο Δπξαζηαηηθήο Νηθνλνκηθήο Έλσζεο (ΔΝΔ) θαη πεξηιακβάλεη :  

- εληαίν θαηάινγν πξντφλησλ, γηα ηα νπνία ε επηβεβαίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο είλαη 

ππνρξεσηηθή (κε ηε κνξθή ηεο πηζηνπνίεζεο ή ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο), 

- εληαία κνξθή εληχπσλ (πηζηνπνίεζεο θαη δήισζεο ζπκκφξθσζεο) πνπ εθδίδνληαη απφ 

ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο θαη ηα εξγαζηήξηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΝΔ θαη 

ηζρχνπλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΝΔ θαη 

- ηερληθνχο θαλνληζκνχο, νη νπνίνη νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.  

Κέρξη ζήκεξα έρνπλ εθδνζεί 45 ηερληθνί θαλνληζκνί ηεο ΔΝΔ (κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο, 

αλειθπζηήξεο, εμνπιηζκφο ρακειήο ηάζεο, ελδχκαηα, ζηηεξά, ηξφθηκα, ρπκνί, αξψκαηα - 

θαιιπληηθά, παηρλίδηα, πξντφληα θαπλνχ, ππξνηερλήκαηα, είδε ζπζθεπαζίαο, ηρζπεξά, ρεκηθά 

πξντφληα, λεξφ θιπ). Ξιήξε ιίζηα ησλ ηερληθψλ θαλνληζκψλ ζηε ξσζηθή ζα βξείηε ζηελ 

ηζηνζειίδα 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/Технические%20регламенты%20Таможенного

%20союза.aspx.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.aspx


13 

 

Νη ηερληθνί θαλνληζκνί ηεο ΔΝΔ νδεγνχλ ζε θαηάξγεζε ησλ (ξσζηθψλ θιπ) εζληθψλ  

πξνδηαγξαθψλ γηα ηα ίδηα πξντφληα. Πηελ πξάμε κπνξεί λα δεηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά πνπ ηεξνχλ 

θαη ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο αιιά θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΝΔ. 

Ξξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί θαη λα βειηησζεί ην ξσζηθφ ζχζηεκα ηερληθψλ θαλνληζκψλ, ζηα 

ηέιε ηνπ 2011 ηδξχζεθε ε Νκνζπνλδηαθή πεξεζία Ξηζηνπνίεζεο, θνξέαο αξκφδηνο γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο θαη ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ, ηελ ηήξεζε κεηξψσλ θαη ηελ 

θξαηηθή επνπηεία (http://fsa.gov.ru). 

Βάζεη ησλ ππνρξεσηηθψλ ηερληθψλ θαλνληζκψλ Οσζίαο θαη ΔΝΔ θαη ηεο ξσζηθήο λνκνζεζίαο γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ, εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο απαηηήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηα ειεγρφκελα πξντφληα: 

- ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηερληθήο αζθάιεηαο, 

- ππνρξεσηηθή πηζηνπνίεζε / δήισζε ζπκκφξθσζεο, 

- ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο ζήκαλζεο, 

- ρξήζε εηδηθψλ ζπκβφισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ζήκαηνο θπθινθνξίαο 

ζηελ αγνξά ("EAC": Eurasian Conformity Mark). 

Δπηπιένλ, νξηζκέλεο εηδηθέο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα ηζρχνπλ φζνλ αθνξά ζηα 

εκπνξεχκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ππξαζθάιεηαο (βι. ζρεηηθά δνκηθά πξντφληα), θαζψο θαη γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη άιισλ ηχπσλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Φπηνυγεηνλνκηθφο θαη θηεληαηξηθφο έιεγρνο 

Ζ εηζαγσγή ζηε Οσζία νξηζκέλσλ ηχπσλ πξντφλησλ, φπσο ηα δψληα δψα, νη δσηθέο ηξνθέο, ην 

θξέαο θαη πξντφληα θξέαηνο, ηα ηρζπεξά, ηα θπηά θιπ., ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο ειέγρνπο, 

ζχκθσλα κε ηνπο εληαίνπο θηεληαηξηθνχο θαη θπηνυγεηνλνκηθνχο θαλφλεο ηεο Δπξαζηαηηθήο 

Νηθνλνκηθήο Έλσζεο (ΔΝΔ). Ρα αγαζά απηά εηζάγνληαη ζηε Οσζία, ζχκθσλα κε ηηο ελνπνηεκέλεο 

θηεληαηξηθέο απαηηήζεηο ηεο ΔΝΔ θαη κε εηδηθή άδεηα (θηεληαηξηθφ ή θπηνυγεηνλνκηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ) πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Νκνζπνλδηαθή πεξεζία Θηεληαηξηθήο θαη 

Φπηνυγεηνλνκηθήο Δπνπηείαο ηεο Οσζηθήο Νκνζπνλδίαο (Rosselkhoznadzor). Ζ ηειεπηαία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αλσηέξσ αγαζψλ θαη ηεξεί κεηξψν εγθεθξηκέλσλ μέλσλ 

εηαηξεηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα εμάγνπλ νξηζκέλα πξντφληα ζηε Οσζία, θαζψο θαη θαηαιφγσλ 

πξντφλησλ ησλ νπνίσλ ε εηζαγσγή ζηε Οσζία απφ ηξίηεο ρψξεο απαγνξεχεηαη.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ εμαγσγή πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο ζηε Οσζία 
ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γ/λζε Θηεληαηξηθήο ηνπ ειιεληθνχ πνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο 
θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο φηη πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο ΔΝΔ, νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ 
εθείλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Ρα ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο ειιεληθήο ππεξεζίαο είλαη ηα εμήο: 
 
πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ 
Γελ. Γ/λζε Θηεληαηξηθήο, Γ/λζε Θηεληαηξηθήο Γεκφζηαο γείαο 
Βεξαλδέξνπ 46, Ρει.: 210 212 5759, Φαμ: 210 823 0439, e-mail: ka6u016@minagric.gr 
 
Ζ πξναλαθεξζείζα ππεξεζία, αθνχ εμαθξηβψζεη φηη ε ειιεληθή επηρείξεζε ηεξεί ηα 

πξναλαθεξφκελα standards, δηαβηβάδεη πξνο ηελ ειιεληθή Ξξεζβεία ζηε Κφζρα (Γξαθείν 

http://fsa.gov.ru/
mailto:ka6u016@minagric.gr


14 

 

Νηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ πνζέζεσλ) ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηε 

Rosselkhoznadzor.  

Ζ ξσζηθή ππεξεζία, αθνχ εμεηάζεη ηελ αίηεζε, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηηο ειιεληθέο Αξρέο ηε 

δηελέξγεηα επηζεψξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ελδηαθεξφκελεο ειιεληθήο επηρείξεζεο, σο 

πξνυπφζεζε ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο εμαγσγήο πξντφλησλ ζηε ξσζηθή επηθξάηεηα. Ξξνο ηνχην, 

θιηκάθην ηεο Rosselkhoznadzor κεηαβαίλεη ζηελ Διιάδα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ειιεληθέο Αξρέο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ. Ζ 

πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα θαη ηα ηειεπηαία έηε ιφγσ ησλ εθαηέξσζελ 

θπξψζεσλ (κεηαμχ ΔΔ θαη Οσζίαο) γηα ην ζέκα ηεο Νπθξαλίαο δελ ηεξείηαη. 

 

Πήκαλζε / πηζηνπνίεζε πξντφλησλ (εηηθέηηεο, πηζηνπνηήζεηο) 

Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 ζηε Οσζία (αιιά θαη ζηηο ρψξεο – κέιε ηεο Δπξαζηαηηθήο Νηθνλνκηθήο 

Δλσζεο) ηζρχεη ε λνκνζεζία ηνπ ινγφηππνπ EAC, κε ην νπνίν δειψλεηαη φηη ηα αγαζά πνπ 

εηζήιζαλ ζηελ αγνξά ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηερληθνχο 

θαλνληζκνχο (βι. παξαπάλσ). Ρν ινγφηππν EAC πξέπεη λα ππάξρεη επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ 

πξντφληνο.  

Δθαξκφδνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο θαη γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ (βάζεη ηνπ ηερληθνχ 

θαλνληζκνχ πεξί αζθάιεηαο ζηε ζπζθεπαζία TR CU 005/2011 – βι. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%D0%A0%D0%

B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1

%82%D0%B0%2018.10.2016%20%E2%84%96%2096.pdf ), ηδηαίηεξα εάλ πξφθεηηαη γηα ηξφθηκα, 

παηδηθέο ηξνθέο, ζπφξνπο, δσνηξνθέο, δεκεηξηαθά πνπ πξνέξρνληαη απφ γελεηηθά 

κεηαιιαγκέλνπο νξγαληζκνχο, πξντφληα θνζκεηηθήο θαη αξψκαηα. Πε θάζε ηερληθφ θαλνληζκφ 

αλαιχνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε ζπζθεπαζία. 

Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηα πξντφληα ηνπ θσδηθνχ ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο 4303 (Δλδχκαηα, 

εμαξηήκαηα ηεο έλδπζεο θαη άιια είδε απφ γνπλνδέξκαηα) ην θάζε πξντφλ ζα πξέπεη λα θέξεη 

έλα ειεθηξνληθφ chip RFID (Radio Frequency Identification) ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ δηαδηθαζία 

αληρλεπζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο. Αξκφδηα είλαη ε νκνζπνλδηαθή θνξνινγηθή ππεξεζία.  

 

Άδεηεο εηζαγσγήο/εμαγσγήο 

Άδεηα εηζαγσγήο/εμαγσγήο απαηηνχληαη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΝΔ  πεξί κε δαζκνινγηθψλ 

κέηξσλ, γηα πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη επαίζζεηα γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο, πγείαο, 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη εθπιήξσζεο δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ. Πην επίπεδν ηεο ΔΝΔ 

έρεη ζεζπηζηεί ελνπνηεκέλνο θαηάινγνο πξντφλησλ γηα ηα νπνία ηζρχνπλ πεξηνξηζκνί / 

απαγνξεχζεηο (π.ρ. ιηπάζκαηα, ζπάληα δψα θαη θπηά, αγαζά κε πςειφ επίπεδν θξππηνγξαθηθήο 

πξνζηαζίαο, επηθίλδπλα απφβιεηα, θάξκαθα, αληηθείκελα πνιηηηζηηθήο αμίαο, πνιχηηκνη ιίζνη θαη 

κέηαιια θιπ) θαη απαηηείηαη εηδηθή άδεηα εηζαγσγήο / εμαγσγήο.  

Πηε Οσζία, απηέο νη άδεηεο εθδίδνληαη απφ ην πνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ, ζχκθσλα κε 

ηνπο εληαίνπο θαλφλεο αδεηνδφηεζεο ηεο ΔΝΔ. Γηα ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ φπσο 

θξππηνγξαθηθέο ζπζθεπέο / ππεξεζίεο, γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη άδεηα εηζαγσγήο (δειαδή νη 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη ινγηζκηθνχ, φπσο ειεθηξνληθά, 

ηειέθσλα, ππνινγηζηέο, modem, ινγηζκηθφ θιπ.) απαηηείηαη ελεκέξσζε ηεο Οσζηθήο 

Νκνζπνλδηαθήο πεξεζίαο Αζθαιείαο. Οσζηθή άδεηα εηζαγσγήο ζπλεπάγεηαη ηε δπλαηφηεηα 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%2018.10.2016%20%E2%84%96%2096.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%2018.10.2016%20%E2%84%96%2096.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%2018.10.2016%20%E2%84%96%2096.pdf
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εηζαγσγήο εκπνξεπκάησλ κφλν ζηε Οσζία θαη ην δηθαίσκα δηακεηαθφκηζεο ησλ ελ ιφγσ 

εκπνξεπκάησλ κέζσ ηεο επηθξάηεηαο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΝΔ. 

 

Δξγαζηαθφ Θαζεζηψο 

Λνκηθή βάζε απνηειεί ν «Δξγαζηαθφο Θψδηθαο» ν νπνίνο ζέηεη ηα ειάρηζηα standards ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνκέα ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ πιεζψξα λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ. Αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε φιε ηελ ηεξαξρία. Θαλέλα είδνο εξγαζηαθνχ ζπκβνιαίνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

ρεηξφηεξν ηνπ ειάρηζηνπ πνπ ζέηεη ν εξγαζηαθφο Θψδηθαο. Απφ ηε λνκνζεζία πξνβιέπνληαη 

ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο (πρ. 40 ψξεο εξγαζία αλά εβδνκάδα, πιαίζην 

ππεξσξηψλ, άδεηεο 28 εκεξψλ εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ θιπ). Ρεξείηαη βηβιίν εξγαζίαο γηα θάζε 

εξγαδφκελν. Αιινδαπνί εξγαδφκελνη νθείινπλ λα έρνπλ άδεηα εξγαζίαο.  

Ζ ξσζηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη θαηψηαην κηζζφ ν νπνίνο απφ 01.07.2018 αληηζηνηρεί ζε 9.489 

ξνχβιηα αλά κήλα,  ν νπνίνο φκσο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη γεσγξαθηθά (ζηε Κφζρα πρ 

αλέξρεηαη ζε 18.742 ξνχβιηα). Ζ πιεξσκή ηεο ακνηβήο εξγαζίαο γίλεηαη θάζε 15ήκεξν. 

Ρν ξσζηθφ εκεξνιφγην πεξηιακβάλεη 14 αξγίεο εηεζίσο. 

Νη απνιχζεηο ξπζκίδνληαη απζηεξά απφ ηε λνκνζεζία θαη γίλνληαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο.  

 

2. ΠηξαηεγηθΪ εηζόδνπ 

Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηε Οσζία 

ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 

Απεπζείαο πσιήζεηο   

Απνζηνιή αγαζψλ θαηεπζείαλ απφ ην εμσηεξηθφ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο ζηελ Δπξαζηαηηθή 

Νηθνλνκηθή Δλσζε (ΔΝΔ : Οσζία, Ιεπθνξσζία, Θαδαθζηάλ, Αξκελία, Θηξγηζηάλ) ρσξίο ηελ 

επηβνιή εηαηξηθήο θνξνινγίαο ή ηελ ππνρξέσζε ίδξπζε εηαηξείαο ζηε ρψξα. Ν εηζαγσγέαο είλαη 

αξκφδηνο γηα ηελ ηεισλεηαθή δηαδηθαζία εηζαγσγήο ελψ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ Φπα θαη 

δαζκνί. Νη δαζκνί αλέξρνληαη ζε 5% - 20% γηα ρψξεο κε ξήηξα Most Favored Nation (MFN).  

 

Ππκβφιαην κε εηαηξεία δηαλνκήο  

Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο ζχκβαζεο δηαλνκήο πξντφλησλ κε ξσζηθή επηρείξεζε. Πε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ θνξνινγείηαη ε μέλε επηρείξεζε, ελψ ν εηζαγσγέαο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηνλ εθηεισληζκφ θαη ηελ πιεξσκή ΦΞΑ, δαζκψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ. Ζ ελ ιφγσ κνξθή 

ζπλεξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ξσζηθή αληηκνλνπσιηαθή λνκνζεζία. 
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Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο ή πνθαηάζηεκα  

Κέζσ ηεο ίδξπζεο Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ή πνθαηαζηήκαηνο μέλεο εηαηξείαο δηεπθνιχλεηαη 

ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη ν έιεγρνο ηεο πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο ησλ 

πξντφλησλ. Πχκθσλα κε ηνλ ξσζηθφ Αζηηθφ Θψδηθα, ηα γξαθεία αληηπξνζσπείαο θαη ηα 

ππνθαηαζηήκαηα δε ζεσξνχληαη λνκηθά πξφζσπα, αιιά γίλνληαη αληηιεπηά σο κνλάδεο ησλ 

μέλσλ λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ ηα ίδξπζαλ, κε απνηέιεζκα ε δηνίθεζε ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο λα 

επζχλεηαη πιήξσο γηα ηηο ελέξγεηεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ππνθαηαζηήκαηνο θαη γξαθείνπ αληηπξνζσπείαο έγθεηηαη ζηε θχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαζέλα δηθαηνχηαη λα αλαπηχμεη. Δηδηθφηεξα, ην γξαθείν αληηπξνζσπείαο 

απνηειεί κνλάδα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληά ηεο ζηε Οσζία θαη δελ 

επηηξέπεηαη λα αλαπηχζζεη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξά κφλν πξνπαξαζθεπαζηηθέο θαη 

επηθνπξηθέο εξγαζίεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο. Αληίζεηα, ην ππνθαηάζηεκα επηηξέπεηαη λα 

αλαπηχζζεη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Υζηφζν, νη ξσζηθέο ηεισλεηαθέο αξρέο πξνζπαζνχλ 

ζπρλά λα εληνπίζνπλ ηνπο ηειηθνχο Οψζνπο αγνξαζηέο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ακθηζβεηνχλ ην δηθαίσκα ελφο ππνθαηαζηήκαηνο κίαο μέλεο λνκηθήο νληφηεηαο λα εθηεισλίζεη 

ηα πξντφληα. 

 

Ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο (βι. ζεζκηθφ πιαίζην) 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη πην ζπλεζηζκέλεο λνκηθέο κνξθέο εηαηξεηψλ είλαη ε Δηαηξεία 

Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΞΔ, ζηα ξσζηθά ΝΝΝ) θαη ε Αλψλπκε Δηαηξεία (ΑΔ, ζηα ξσζηθά АО ή 

ПАО). 

 

Γίθηπα Γηαλνκήο 

 

Bαζηθά ζεκεία εηζφδνπ ησλ πξντφλησλ ζηελ αραλή ξσζηθή επηθξάηεηα είλαη ε Aγία Ξεηξνχπνιε 

(γηα ηελ επξσπατθή Οσζία) θαη ην Βιαδηβνζηφθ (γηα ηελ ξσζηθή Απσ Αλαηνιή). Ρα εκπνξεχκαηα 

κεηαθέξνληαη εληφο ηεο ξσζηθήο επηθξάηεηαο θπξίσο κε ην ζηδεξφδξνκν αθνχ ην νδηθφ δίθηπν 

είλαη ιηγφηεξν επεθηεηακέλν. 

Πηε Κφζρα, ηελ Αγία Ξεηξνχπνιε θαη άιιεο κεγάιεο ξσζηθέο πφιεηο ηα θαλάιηα δηαλνκήο έρνπλ 

θαιή νξγάλσζε θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα επέθηαζή ηνπο θαη ζηελ ππφινηπε πεξηθέξεηα.  

 

Νη βαζηθνί ηχπνη θαλαιηψλ δηαλνκήο ζηε Οσζία είλαη : 

- ππεξαγνξέο : ζπλήζσο εθηφο ησλ κεγάισλ πφιεσλ κε εηδίθεπζε ζηελ πψιεζε ηξνθίκσλ, 

εηδψλ ζπηηηνχ, έλδπζεο, θνζκεκάησλ, ειεθηξνληθψλ. Βαζηθνί παίθηεο είλαη ε Real θαη 

(γαιιηθή) Auchan. 

- Supermarkets : ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο θνληά ζε metro ή θχξηα νδηθή αξηεξία κε 

ελδηαθέξνλ γηα πψιεζε ηξνθίκσλ, εηδψλ ζπηηηνχ, θνζκεκάησλ. Βαζηθνί παίθηεο ε 

Perekrestok (X5), Sedmoi Continent, Mega, (νιιαλδηθή) Spar, (γαιιηθή) Auchan Atak, 

(γεξκαληθή) Billa. 

- Cash and Carry : Βαζηθνί παίθηεο Lenta, Linia, Lakmin, (γεξκαληθέο) Metro θαη Selgros. 
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- Eμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα : εληφο ή εθηφο ησλ πφιεσλ εληφο κεγάισλ Mall. 

Σαξαθηεξηζηηθά θαηαζηήκαηα είλαη Ηntersport, Sportmaster, Ikea, Shatura, Leroy merlin, 

Castrorama, Collins θιπ. 

- Discount Centers : ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο θπξίσο γηα ηξφθηκα. Βαζηθνί παίθηεο Diksy, 

Magnit, Pyatoritska (X5). 

- Tνπηθά θαηαζηήκαηα : ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο θπξίσο γηα ηξφθηκα, αλνηθηα 24 ψξεο. 

Βαζηθφο παίθηεο ε Kvartal 

- Kηφζθηα : θπξίσο θνληά ζε ζηαζκνχο metro ή Mall κε εμεηδίθεπζε ζε κηθξφ αξηζκφ 

πξντφλησλ πρ. ξνθήκαηα, θαθέ, εζψξνπρα, cds, θνζκήκαηα, εηθφλεο, θξνχηα-ιαραληθά, 

θαπλφ θιπ. 

- Αλνηρηέο αγνξέο : παδάξηα φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη λνηθηάδνπλ ρψξν. πάξρνπλ πνιιέο 

ζηηο κεγάιεο πφιεηο θαη αθνξνχλ ηξφθηκα ή άιια πξντφληα φπσο Ismailovskiy (αμεζνπάξ, 

θαπέια, αληίθεο), Gorbushka (ειεθηξνληθά) θιπ. 

 

Ξξνψζεζε – Γηαθήκηζε1 

 

Ζ ηειεφξαζε απνηειεί ην πην δεκνθηιέο κέζν καδηθήο επηθνηλσλίαο (ΚΚΔ) ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξηθέξεηα θαη γηα απηφ απνξξνθά ην 40,7% ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο. 

Ν Ρχπνο είλαη επίζεο έλα δεκνθηιέο κέζν κε 400 ζπλνιηθά εκεξήζηεο εθεκεξίδεο λα 

θπθινθνξνχλ ζε φιε ηε Οσζία, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν θαηαλαισηήο παλ-ξσζηθά. Πηε 

Κφζρα θαη ηελ Αγία Ξεηξνχπνιε πθίζηαληαη θαη δίγισζζεο εθδφζεηο. Πηνλ Ρχπν αληηζηνηρεί ην 

2,2-3,8% ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο. 

Ρν ξαδηφθσλν απνηειεί κία θαιή ελαιιαθηηθή ιχζε έλαληη ηεο ηειεφξαζεο κε ην 40% ησλ 

ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ λα πθίζηαληαη ζηε Κφζρα. Πην ξαδηφθσλν αληηζηνηρεί ην 4,7% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο. 

Ρν δηαδίθηπν αλαπηχζζεηαη ζπλερψο θαη ζην ηξίην ηέηαξην ηνπ 2017 γηα πξψηε θνξά ε 

δηαθεζηηθή δαπάλε ζε απηφ μεπέξαζε ηε δαπάλε ζηελ ηειεφξαζε. Νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ην 

2017 αλέξρνληαλ ζε 110 εθ. άηνκα.  

O βαζηθφο Λφκνο πεξί δηαθήκηζεο είλαη ηδηαίηεξα απζηεξφο. Γηα ηα αιθννινχρα πνηά θαη ηα 

πξντφληα θαπλνχ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν επηβιαβήο ηνπο ραξαθηήξαο, γηα ηα θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα απαγνξεχεηαη παξαδείγκαηα αηφκσλ πνπ έρνπλ επσθειεζεί απφ απηά, ε ρξήζε μέλσλ 

ιέμεσλ απαγνξεχεηαη αλ πθίζηαηαη θίλδπλνο αιιαγήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιεξνθνξηψλ θιπ. 

 

Ξξαθηηθέο νδεγίεο 

 

Νη ελδηαθεξφκελνη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε Οσζία πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ηηο 

αθφινπζεο παξακέηξνπο: 

                                                        

1 https://en.portal.santandertrade.com 
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Ξιεξσκέο 

Νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαδεηνχλ ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαηαβνιήο ησλ 

νθεηιφκελσλ πνζψλ ζηηο νξηδφκελεο εκεξνκελίεο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη νη Οψζνη επηρεηξεκαηίεο 

είλαη ελ γέλεη αμηφπηζηνη, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πιεξσκήο, π.ρ. κέζσ αλνίγκαηνο ηξαπεδηθήο πίζησζεο, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή 

άιισλ κεζφδσλ. Πηε  Οσζία δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιιέο μέλεο ηξάπεδεο θαη ππάξρνπλ κεγάιεο 

ξσζηθέο ηξάπεδεο, κε ηηο νπνίεο νη ειιεληθέο εηαηξείεο δχλαληαη λα ζπλεξγάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ 

θεξεγγπφηεηα ησλ ξσζηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο.   

 

Ρνπηθνί ζπλεξγάηεο θαη ηνπνζέηεζε ζηειερψλ απφ ηελ Διιάδα 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ ε ηνπνζέηεζε ηθαλψλ ζηειερψλ απφ ηελ Διιάδα, κε εμεηδηθεπκέλε 

εκπεηξία θαη γλψζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη λννηξνπίαο θαη ε πξνζεθηηθή επηινγή Οψζνπ 

ζπλεξγάηε / εηζαγσγέα / αληηπξνζψπνπ. Ρα ζηειέρε απηά κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε άιισλ ζηειερψλ ζηε Οσζία. Πε πεξηπηψζεηο επελδπηηθήο παξνπζίαο κε κφληκε 

εγθαηάζηαζε, ζπλεζίδεηαη ε ηνπνζέηεζε Έιιελα δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ κε γλψζε ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο.  

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμεχξεζε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ κέζσ 

εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Πηελ πεξίπησζε επηινγήο Οψζνπ 

πνιίηε σο έκκηζζνπ ζπλεξγάηε ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο, απαηηείηαη ε εμαθξίβσζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ. Ν αξηζκφο ησλ Οψζσλ ζπλεξγαηψλ κε γλψζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, 

ησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο αγγιηθήο γιψζζαο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Ζ επηηπρήο 

δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ αγνξά εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ 

ζπλεξγάηε, θαζψο νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί κεηαβάιινληαη ζπρλά, ε πιεξνθφξεζε γηα ηα 

πεξηζζφηεξα ζέκαηα δηαηίζεηαη κφλν ζηε ξσζηθή, ηα έληππα πνπ ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζνχλ 

πξέπεη επίζεο λα ζπληάζζνληαη ζηε ξσζηθή θαη ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα είλαη ζχλεζεο 

θαηλφκελν.  

Ξξνζεθηηθή δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο θαη ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο  

Ππληζηάηαη ε πξνζεθηηθή δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο, ηνπ κεγέζνπο ηεο, ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο γηα 

ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ή ηελ πινπνίεζε επέλδπζεο ζηε Οσζία. Αξρηθά, ελδείθλπηαη ε 

δεκηνπξγία κίαο απιήο θαη κηθξήο δνκήο, κε παξάιιειν outsourcing νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ 

αθνξνχλ λνκηθά θαη θνξνινγηθά δεηήκαηα θαη ζέκαηα πιεξνθνξηθήο.  

Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηα ινγηζηηθά γξαθεία – ιφγσ ησλ ζπρλψλ θαη πνιιέο θνξέο ρξνλνβφξσλ 

ειέγρσλ ηεο Δθνξίαο – ε αλάζεζε ελφο έξγνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν ζαθή, εηδηθά σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ ινγηζηή.  

Ρα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαιιήισο πξνζαξκνζκέλα. Ιφγσ ηνπ κεγέζνπο 

ηεο ρψξαο, απαηηείηαη ελδερνκέλσο ε επηινγή πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο εηζαγσγέσλ, γηα λα 

θαιχπηνπλ επαξθψο νιφθιεξε ηε Οσζία.  

Ππλήζσο, ζεκεία εθθίλεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε Κφζρα θαη ε Αγία Ξεηξνχπνιε. Ζ Κφζρα  

απνξξνθά ην 40% ηεο θαηαλάισζεο εηζαγφκελσλ πξντφλησλ θαη αθνινπζεί ε Αγία Ξεηξνχπνιε. 

πάξρνπλ φκσο θαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζηελ πεξηθέξεηα. 



19 

 

 

Ξξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαηαλφεζε ηεο εγρψξηαο λννηξνπίαο  

Νη εθπξφζσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε Οσζία, θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα απνθηήζνπλ γλψζε ηεο λννηξνπίαο ηνπ Οψζνπ επηρεηξεκαηία θαη λα επηδηψθνπλ ηελ 

θαιιηέξγεηα πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Νη Οψζνη επηρεηξεκαηίεο είλαη ζπλήζσο ζπγθξαηεκέλνη ζην 

ζηάδην ησλ ζπζηάζεσλ θαη ζπάληα επηδεηθλχνπλ νηθεηφηεηα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή. Αθνχ 

δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, κπνξεί λα αλακέλεηαη πην εθδεισηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Ζ Οσζία είλαη κία ρψξα φπνπ ε πξνζσπηθή ζρέζε θαη ε νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο 

είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία.  

Πηελ θαζεκεξηλή δσή, νη Οψζνη ζπλεξγάηεο εθηηκνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ξσζηθφ πνιηηηζκφ θαζψο θαη ηελ 

πξνζπάζεηα εθκάζεζεο ιίγσλ ιέμεσλ ηεο ξσζηθήο. Νη ζπδεηήζεηο δηεμάγνληαη ζπλήζσο ζηε 

ξσζηθή κε δηεξκελέα θαη ζπαληφηεξα ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  

Ζ απιή απνζηνιή επηζηνιψλ email θαη δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ δελ είλαη δπλαηφ λα ππνθαηαζηήζεη 

ηελ ακεζφηεηα ηεο πξνζσπηθήο επαθήο. Ππρλά νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ θαηαιφγνπο 

κε ζηνηρεία επαθήο εηζαγσγέσλ θαη άιισλ δπλεηηθψλ ζπλεξγαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

πξνηείλνπλ κέζσ email λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ή άιιεο ζπλεξγαζίεο. Όπσο είλαη θπζηθφ 

ηα email απηά αληηκεησπίδνληαη σο spam ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε σο δηαθήκηζε, θαζψο 

πξνέξρνληαη απφ αγλψζηνπο. Ζ πξαθηηθή απηή έρεη θάπνηα αμία αιιά δελ επαξθεί γηα ην θιείζηκν 

ζπκθσληψλ. Ππλήζσο απαηηείηαη πην νπζηαζηηθή θαη κεζνδηθή δξαζηεξηνπνίεζε, κε καθξνρξφλην 

νξίδνληαη, ελψ επηβάιιεηαη ε θπζηθή παξνπζία ζηε ρψξα θαη ε απεπζείαο επαθή κε ξσζηθέο 

επηρεηξήζεηο, κέζσ ηεο εδψ επίζθεςεο γηα Β2Β ζπλαληήζεηο, ζπκκεηνρέο ζε εθζέζεηο, ζπλέδξηα, 

θιπ. Ρν Γξαθείν ΝΔ Κφζραο αζθαιψο θαη ζα ππνζηεξίμεη ηέηνηεο πξνζπάζεηεο Διιήλσλ 

επηρεηξεκαηηψλ πνπ επηδηψθνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε Οσζία.  

Πηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα δηεπζέηεζε ζεκάησλ 

αδεηνδνηήζεσλ, παξαιαβήο δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ζπιινγήο ινηπψλ πιεξνθνξηψλ, νη 

Έιιελεο ζπλαιιαζζφκελνη πξέπεη λα ηεξνχλ ηα σξάξηα ρσξίο θαζπζηεξήζεηο θαη ππεξνπηηθή 

ζπκπεξηθνξά.  

Ζ αμία ησλ επαγγεικαηηθψλ γεπκάησλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε Οσζία, φπσο αθξηβψο θαη ζηηο 

άιιεο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο. Ζ επίζθεςε ζηε Οσζία γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ζπρλά 

ελδείθλπηαη λα έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ κίαο εβδνκάδαο. 

 

Γηαπξαγκαηεχζεηο - επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο  

Γελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλνληαη κεγάιεο παξαρσξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ (πιελ κεξηθψλ εθπηψζεσλ). Δίλαη πξνηηκφηεξν νη ζέζεηο απέλαληη ζηνπο 

Οψζνπο επηρεηξεκαηίεο λα είλαη ζε εηιηθξηλή βάζε θαη λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Πηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο, νη Οψζνη επηρεηξεκαηίεο εθηηκνχλ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ θαιή 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Γηα ηνλ πξνεηνηκαζία κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπλάληεζεο απαηηείηαη ζπρλά πξνεξγαζία 

εβδνκάδσλ (επηθνηλσλία κέζσ e-mail, fax ή ηειεθψλνπ). Γπζηπρψο, κεξηθέο θνξέο 

παξαηεξνχληαη αθπξψζεηο ρσξίο επαξθή αηηηνινγία. Δάλ θάπνηνο δελ νκηιεί ηε ξσζηθή, είλαη 

πξνηηκφηεξν λα ζπλνδεχεηαη ζηηο ζπλαληήζεηο απφ δηεξκελέα.  
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Πε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη Οψζνη ζπλνκηιεηέο πξνηηκνχλ κία ζπλάληεζε ζην επράξηζην 

πεξηβάιινλ ελφο μελνδνρείνπ ή ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηνπο (ιφγσ ηνπ έληνλνπ θπθινθνξηαθνχ 

πξνβιήκαηνο), ελψ πνιιέο θνξέο είλαη πξφζπκνη λα παξαζηνχλ ζε επαγγεικαηηθά γεχκαηα.  

Δίλαη ζεκαληηθφ ε ζπλάληεζε λα γίλεηαη κε ηνλ Γ/ληή ηεο εηαηξείαο θαη ζηειέρε κε απνθαζηζηηθή 

αξκνδηφηεηα, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ αξθεηά ζπγθεληξσηηθή 

δηνίθεζε. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ αληαιιάζζνληαη ειεχζεξα 

επαγγεικαηηθέο θάξηεο, νη νπνίεο είλαη θαιφ λα είλαη ηππσκέλεο ζηελ αγγιηθή θαη ζηε ξσζηθή 

γιψζζα. Ρν ίδην ηζρχεη γηα ηνπο θαηαιφγνπο πξντφλησλ θαη γεληθφηεξα γηα ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο Οψζνπο ζπλνκηιεηέο (αλ έλαο θαηάινγνο είλαη ηππσκέλνο ζηελ αγγιηθή, 

είλαη ρξήζηκε ε πξνζζήθε ελφο θχιινπ κεηάθξαζεο ηνπιάρηζηνλ ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ζηε 

ξσζηθή).  

Κηθξά δψξα (π.ρ. θάηη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ μέλνπ επηρεηξεκαηία) 

γίλνληαη δεθηά, αιιά δελ ζεσξνχληαη δεδνκέλα θαη δελ αλακέλνληαη. Πε πεξίπησζε ζεηηθήο 

θαηάιεμεο ησλ ζπλνκηιηψλ-δηαπξαγκαηεχζεσλ, επηβάιιεηαη λα δίλεηαη ε δένπζα πξνζνρή θαηά 

ηε ζχληαμε ηεο ζπκθσλίαο (ζχκβαζεο) ζπλεξγαζίαο.  

 

Ρειεθσληθή επηθνηλσλία 

Νη ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο ζηε Οσζία θαη ηδηαίηεξα ζηε Κφζρα θαη ζηελ Αγία Ξεηξνχπνιε είλαη 

θαιήο πνηφηεηαο. 

Γηα θιήζεηο απφ ηελ Διιάδα ζηε Οσζία: 007- θσδηθφο πφιεο - αξηζκφο ζπλδξνκεηή  

Γηα θιήζεηο απφ ηε Οσζία ζηελ Διιάδα: 810 - 30 - θσδηθφο πφιεο - αξηζκφο ζπλδξνκεηή 

Δηδηθά ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη γηα φια ηα ζνβαξά ζέκαηα, πξέπεη λα 

πξνηηκάηαη ε γξαπηή επηθνηλσλία, θαζψο ππάξρνπλ ζνβαξά γισζζηθά εκπφδηα πνπ θάλνπλ 

δχζθνιε ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κέζσ ηειεθψλνπ. 

                                                                          

Visa 

Απαηηείηαη ζεψξεζε εηζφδνπ γηα φιε ηε ξσζηθή επηθξάηεηα. Θεσξήζεηο εηζφδνπ εθδίδνληαη απφ 

ηηο ξσζηθέο πξνμεληθέο αξρέο ζηελ Διιάδα θαη απφ ηα Θέληξα Θεσξήζεσλ. 

 

Ζκέξεο Αξγίαο 

πάξρνπλ 14 επίζεκεο αξγίεο ζηε Οσζηθή Νκνζπνλδία: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 θαη 8 Ηαλνπαξίνπ: Αξγίεο ηεο Ξξσηνρξνληάο 

7 Ηαλνπαξίνπ: Σξηζηνχγελλα 

23 Φεβξνπαξίνπ: Ζκέξα ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο Κεηέξαο Ξαηξίδαο 

8 Καξηίνπ: Ξαγθφζκηα Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο 

1 Καΐνπ: Αξγία ηεο Άλνημεο θαη Δξγαζίαο 

9 Καΐνπ: Ζκέξα ηεο Λίθεο 

12 Ηνπλίνπ: Ζκέξα ηεο Οσζίαο 
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4 Λνεκβξίνπ: Ζκέξα Δζληθήο Δλφηεηαο 

 

3. ΘαηαλαιωηηθΨ πξόηππα2 

Ν Οψζνο θαηαλαισηήο ζπλήζσο αγνξάδεη παξνξκεηηθά, ειθχεηαη απφ ηα επψλπκα πξντφληα θαη 

ηελ πνηφηεηα, επηδεηθλχεη αθνζίσζε ζηηο «κάξθεο». Δμαηηίαο ηεο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

ιφγσ θπξψζεσλ ε ηηκή έρεη επίζεο αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα κεγάιε θαηεγνξία 

ηνπ πιεζπζκνχ, κε ηάζε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ηηκψλ. Γελ πθίζηαηαη ηάζε πξνο απνηακίεπζε 

εηζνδήκαηνο κε ην 80% απηνχ λα θαηαλαιψλεηαη.  

Ρν 65% ησλ Οψζσλ εθηηκά φηη ηα ςψληα είλαη «αλαγθαίν θαθφ» θαη κφλν ην 16% ην ζεσξεί σο 

απνιαπζηηθή εκπεηξία.  

Ρν 53% ησλ Οψζσλ ςσλίδεη γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα (έλαληη 45% ζε παγθφζκην επίπεδν). 

Ρν 73% ηνπ πιεζπζκνχ δεη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα θαη θαηέρεη ην 85% ηεο ζπλνιηθήο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο.  

Νη πέληε κεγαιχηεξεο πφιεηο απφ άπνςε πιεζπζκνχ είλαη ε Κφζρα, Αγία Ξεηξνχπνιε, 

Λνβνξνζίζθ, Δθαηεξίλελκπνπξγθ θαη Λίδλη Λνβγθφξνλη. 

Ρν 60,7% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη κεηαμχ 25- 69 εηψλ θαη ην 14,4% κεηαμχ 16- 24 εηψλ.  Πηε Οσζία 

εθηηκάηαη φηη πθίζηαληαη πεξίπνπ 54,6 εθ. λνηθνθπξηά κε κέζν κέγεζνο 2,7 άηνκα. Ρν 37% ησλ 

λνηθνθπξηψλ δηαζέηεη 3-4 άηνκα, ην 28,5% δχν άηνκα θαη ην 25,7% έλα άηνκν. 

Ρν 30% ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαηαλαιψλεηαη ζε ηξφθηκα θαη κε αιθννινχρα πνηά, ην 

12,2% ζε κεηαθνξηθά κέζα, ην 10,1% ζε ελνίθην, ελέξγεηα θαη χδξεπζε, ην 9% ζε έλδπζε, 

ππφδπζε, ην 8,1% ζε αιθνφι, θαπλφ, ην 5,1% ζε πνιηηηζηηθά αγαζά, ην 4,9% ζε έπηπια, εμνπιηζκφ 

ζπηηηνχ, ην 4,6% ζε  επηθνηλσλία, ην 3,6% ζε πγεία, ην 3,3% ζε ζίηηζε, μελνδνρεία θαη ην 1% ζε 

εθπαίδεπζε. 

 

4. ΒηνκεραληθΪ ηδηνθηεζΫα 

Ζ λνκνζεζία πεξί βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Αζηηθφ Θψδηθα / Ρκήκα IV θαη 

πιεζψξα άιισλ λφκσλ. Θάζε μέλν λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα αλαδεηήζεη πξνζηαζία γηα ζέκαηα 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο  εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο εθ ηνπ λφκνπ.  

Αξκφδηα αξρή είλαη ε Rospatent (http://old.rupto.ru/start?lang=en).  

Πηε Οσζία πθίζηαληαη εμεηδηθεπκέλα δηθαζηήξηα επίιπζεο δηαθνξψλ ζε ζέκαηα βηνκεραληθήο 

ηδηνθηεζίαο απφ ην 2013. 

 

  

                                                        

2 Βι. https://en.portal.santander.com 

 

http://old.rupto.ru/start?lang=en
https://en.portal.santander.com/
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Γ. ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ - ΓΑΠΚΝΙΝΓΖΠΖ 

Βαζηθφ λνκνζεηηθφ θείκελν απνηειεί ν Φνξνινγηθφο Θψδηθαο. Γηαθξίλνπκε ηξία επίπεδα 

θνξνιφγεζεο : νκνζπνλδηαθφ (ΦΞΑ, εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο, θνξνινγία θεξδψλ, θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο, εμφξπμεο, εηδηθά θνξνινγηθά θαζεζηψηα θιπ), πεξηθεξεηαθφ (εηαηξηθή θνξνινγία, 

θνξνινγία κεηαθνξψλ θαη θνξνινγία ηπρεξψλ παηγλίσλ) θαη ηνπηθφ (θφξνο ηδηνθηεζίαο, γεο θαη 

εκπνξίνπ). 

 

1. ΠπκθωλΫα ΑπνθπγΪο ΓηπιΪο ΦνξνινγΫαο 

Νη ζπκβάζεηο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ή/θαη Θεθαιαίνπ πνπ έρεη ζπλάςεη ε 

Διιάδα κε ζεηξά ρσξψλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

Ζ ζρεηηθή ζπκθσλία κε ηε Οσζηθή Νκνζπνλδία θπξψζεθε κε ηνλ Λ.3047/2002 

(www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/ddos/sadf/FEK_RUSSIAN.pdf) θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ.3679/2008 

(http://publicrevenue.gr/elib/printview?d=/gr/act/2008/3679). 

Ζ Οσζία έρεη ζπλάςεη 89 ζπκβάζεηο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. 

 

2. ΦνξνινγΫα Φπζηθώλ Ξξνζώπωλ 

Ρα θπζηθά πξφζσπα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί θάηνηθνη (δηακνλή ζηε ρψξα γηα 183 

κέξεο θαη πεξηζζφηεξν εληφο 12 ζπλερψλ κελψλ) ππνρξενχληαη ζε θνξνινγία γηα ην ζχλνιν ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο (απνθηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ). Νη κε θνξνινγηθνί θάηνηθνη 

θνξνινγνχληαη κφλν γηα ην εηζφδεκα πνπ ιακβάλνπλ απφ ξσζηθέο πεγέο. 

Ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηνπο θνξνινγηθνχο θαηνίθνπο Οσζίαο αλέξρεηαη ζε 13% γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο κνξθέο εηζνδήκαηνο, ελψ επηβάιιεηαη ζπληειεζηήο 35% γηα εηζφδεκα απφ ηπρεξά 

παηρλίδηα. 

Γηα ηνπο κε θνξνινγηθνχο θαηνίθνπο Οσζίαο, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο αλέξρεηαη ζην 30% γηα 

φια ηα είδε εηζνδήκαηνο πνπ απνθηψληαη ζηε Οσζία. 

 

3. Φνξνιόγεζε ΔπηρεηξΪζεωλ 

Ν κέγηζηνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ αλέξρεηαη ζε 20%. Δμ’ απηνχ ην 

3% θαηαβάιιεηαη ζηνλ νκνζπνλδηαθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην 17% θαηαβάιιεηαη ζηνλ 

πεξηθεξεηαθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Ξξνβιέπεηαη επλντθή θνξνιφγεζε γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ (πρ γηα επελδχζεηο ζηε 

ξσζηθή Άπσ Αλαηνιή). 

 

 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos
http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/ddos/sadf/FEK_RUSSIAN.pdf
http://publicrevenue.gr/elib/printview?d=/gr/act/2008/3679
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4. Δηδηθόηεξνη θόξνη 

Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο  

Ν θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη έλαο πεξηθεξεηαθφο θφξνο. Ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα 

ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, επί ηεο νπνίαο ε θνξνινγηθή βάζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ θαζαξή 

ινγηζηηθή αμία, αλέξρεηαη ζε 2,2%. Υζηφζν απφ νξηζκέλεο πεξηθεξεηαθέο αξρέο παξέρεηαη 

κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ή θαη απαιιαγή, πνπ ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ. 

 

Φφξνο γεο 

Ν θφξνο γεο επηβάιιεηαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηεο θηεκαηνινγηθήο 

αμίαο. Νη ηνπηθέο αξρέο θαζνξίδνπλ ηνλ ζπληειεζηή ηνπ θφξνπ γεο, αιιά απηφο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 0,3% εθφζνλ ε ρξήζε ζα είλαη γεσξγηθή ή νηθηζηηθή θαη ην 1,5% γηα ινηπέο ρξήζεηο. 

 

Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΞΑ)  

Ν ΦΞΑ επηβάιιεηαη ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο, φπσο νη πσιήζεηο πξντφλησλ θαη ε παξνρή 

ππεξεζηψλ. Ν ΦΞΑ αλέξρεηαη ζε 18% ελψ απφ 01.01.2019 ζα δηακνξθσζεί ζε 20%. 

Ηζρχεη ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο 10% γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αγαζψλ (θαξκαθεπηηθά, 

ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, νξηζκέλα ηξφθηκα θαη πεξηνδηθά). 

Κεδεληθφο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη ζε αθίλεηα, ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαη ππεξεζίεο, κεξίζκαηα 

θαη ζπλαιιαγέο repos, δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο). 

 

Φφξνο κεηαθνξψλ 

Φφξνο πνπ επηβάιιεηαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε μέλα ή ξσζηθά λνκηθά πξφζσπα εθφζνλ 

θαηέρνπλ νρήκαηα (απηνθίλεηα, κνηνζηθιέηεο, ζθνχηεξ, ιεσθνξεία, αεξνζθάθε, ειηθφπηεξα, 

ζθάθε, snowmobiles θιπ). Υζηφζν, ηα αεξνζθάθε, ηα πινία - ζθάθε ησλ πνηακψλ πνπ αλήθνπλ 

ζε εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε κεηαθνξά επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ 

απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν απηφ, φπσο επίζεο θαη ηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

γεσξγηθή παξαγσγή. Ζ θνξνινγηθή βάζε εμαξηάηαη απφ ηνλ θπβηζκφ ηεο κεραλήο, ην ηνλάδ θαη 

ηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο. Ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο θπκαίλεηαη κεηαμχ 0-200 ξνπβιίσλ αλά 

κνλάδα ηππνδχλακεο. 

 

Φφξνο λεξνχ  

Δπηβάιιεηαη κφλν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαλαιψλνπλ λεξφ γηα εηδηθνχο θαη ζαθψο νξηδφκελνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο. Νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο δηαθέξνπλ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο θαηαλάισζεο θαη ππνινγίδνληαη ζε ξνχβιηα αλά 1.000 θ.κ. λεξνχ. 

 

Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηε Οσζία θαηαβάιινληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο κε ηε κνξθή 

ησλ ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ. Γηα ην 2018 αλέξρνληαη ζε 10%-22% (ζπληαμηνδνηηθή εηζθνξά) ζε 

2,9% (θνηλσληθή αζθάιηζε) θαη 5,1% (ηαηξηθή αζθάιηζε). Δπηπιένλ πθίζηαηαη αζθάιηζε έλαληη 
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εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,2% ( πρ. εξγαζία γξαθείνπ) - 8,5% αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο εξγαζίαο. 

 

5. ΓαζκνΫ 

Ρεισλεηαθνί δαζκνί 

Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ρξεζηκνπνηείηαη ην 

Δλαξκνληζκέλν Πχζηεκα Ξεξηγξαθήο θαη Θσδηθνπνίεζεο ησλ Δκπνξεπκάησλ (ΔΠ). Ν 

ζπληειεζηήο ηνπ επηβαιιφκελνπ θαη’ αμίαλ δαζκνχ (ad valorem customs duty) θπκαίλεηαη απφ 0% 

σο 80%, αλάινγα κε ηε δαζκνινγηθή θαηεγνξία ηνπ εηζαγφκελνπ αγαζνχ. Ζ κνξθή ησλ 

ηεισλεηαθψλ δαζκψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηεισλεηαθφ θψδηθα.  

Ζ βάζε δεδνκέλσλ Market Access Database ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο παξέρεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλνηηθή νλνκαηνινγία θαη ηα πνζνζηά ηεισλεηαθψλ δαζκψλ πνπ 

επηβάιινληαη θαηά ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ ζηε Οσζία. Ζ πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ 

ελ ιφγσ βάζε είλαη δσξεάλ θαη δπλαηή κέζσ ηνπ ηζηφηνπνπ http://madb.europa.eu.  

Δπηπιένλ, πιεξνθνξίεο γηα ην χςνο ησλ δαζκψλ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 

ξσζηθήο Νκνζπνλδηαθήο Ρεισλεηαθήο πεξεζίαο (www.customs.ru θαη http://eng.customs.ru) 

θαη ζηνλ ηζηφηνπν “Alta” (https://www.alta.ru/ett/). 

 

Δηδηθφο Φφξνο Θαηαλάισζεο (Δ.Φ.Θ.)  

Ν ΔΦΘ επηβάιιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα (αηζπιηθή αιθνφιε, νηλνπλεπκαηψδε, πξντφληα 

θαπλνχ, πξντφληα πνιπηειείαο, νξηζκέλα πξντφληα πεηξειαίνπ). Νη ζπληειεζηέο ηνπ ΔΦΘ 

θπκαίλνληαη κεηαμχ20% θαη 570% ( αλαιπηηθά βι. άξζξν 193 ηνπ θνξνινγηθνχ θψδηθα ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα : https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-russian-tax-code-part-two-

eng/$FILE/EY-russian-tax-code-part-two-eng.pdf ). 

 

6. ΔηδηθΩο ΝηθνλνκηθΩο Εώλεο 

Νη Δηδηθέο Νηθνλνκηθέο Εψλεο (ΔΝΕ) απνηεινχλ έλα απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε Οσζία. Ζ δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο 

ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Νκνζπνλδηαθφ Λφκν ππ’ αξηζ. 116 ηεο 22 Ηνπιίνπ 2005 “Ξεξί ησλ Δηδηθψλ 

Νηθνλνκηθψλ Εσλψλ ηεο Οσζηθήο Νκνζπνλδίαο”. Γεκηνπξγνχληαη γηα ρξνληθή πεξίνδν κερξη 49 

έηε θαη δίλνπλ ζηνλ επελδπηή ην δηθαίσκα αγνξάο γεο ζε κεησκέλε ηηκή κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δληφο ησλ ΔΝΕ εθαξκφδνληαη ηδηαίηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο νη 

νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή επλντθφηεξσλ θνξνινγηθψλ, δαζκνινγηθψλ κέηξσλ θαη 

εγγπήζεσλ γηα ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ησλ δσλψλ. Δθηηκάηαη φηη ε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο γηα 

ιεηηνπξγία εληφο ησλ ΔΝΕ αλέξρεηαη ζε 30% - 40% ζπγθξηηηθά κε ηε ιεηηνπξγία εθηφο απηψλ.  

Νη ΔΝΕ δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

- 9 Βηνκεραληθέο Εψλεο (Αζηξαράλ, Ραηαξζηάλ, Ιίπεηζθ, Πακάξα, Πβεξληιφβζθ, 

Ξζθφθ, Θαινχγθα, Ρνχια θαη Κφζρα) κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαγσγή 

http://madb.europa.eu/
http://www.customs.ru/
http://eng.customs.ru/
https://www.alta.ru/ett/
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-russian-tax-code-part-two-eng/$FILE/EY-russian-tax-code-part-two-eng.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-russian-tax-code-part-two-eng/$FILE/EY-russian-tax-code-part-two-eng.pdf
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κεραλψλ νρεκάησλ, δνκηθψλ πιηθψλ, ρεκηθψλ θαη πεηξνρεκηθψλ, ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

- 6 Εψλεο ςειήο Ρερλνινγίαο & Θαηλνηνκίαο (Κφζρα, Αγία Ξεηξνχπνιε, Ρνκζθ, 

Ληνχκπλα, Ηζηνθ θαη Ραηαξζηάλ) κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα λαλνηερλνινγία, 

βηνηερλνινγία, ηαηξηθή, ειεθηξνληθή, ηειεπηθνηλσλίεο, ΗΡ, εμνπιηζκφο αλάιπζεο θαη 

ππξεληθή θπζηθή. 

- 9 Ρνπξηζηηθέο Εψλεο (Αιηάη, Κπνπξγηαηία, Ηξθνχηζθ, Βφξεηνο Θαχθαζνο θαη Ρβεξ. 

- 3 Εψλεο Logistics (ζηηο Ξεξηθέξεηεο Νπιηάλνθζθ θαη Κνπξκάλζθ θαη ζηελ Δπηθξάηεηα 

Σακπάξνβζθ). 

Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαλείο ζηνλ ηζηφηνπν http://eng.russez.ru/ 
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Γ. ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

 

1. Αλαπηπμηαθόο Λόκνο – ΘΫλεηξα Δπελδύζεωλ 

Νη μέλεο επελδχζεηο ζηε Οσζηθή Νκνζπνλδία ξπζκίδνληαη ηφζν ζε νκνζπνλδηαθφ φζν θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ λνκνζεζία γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο (Νκνζπνλδηαθφο Λφκνο ππ’ αξηζ. 

160 απφ 9 Ηνπιίνπ 1999 «Ξεξί ησλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηε Οσζηθή Νκνζπνλδία», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Λ. 106/05.05.2014) εμαζθαιίδεη ζηνπο μέλνπο επελδπηέο ίζα δηθαηψκαηα 

κε ηνπο Οψζνπο επελδπηέο θαηά ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Νη 

πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηνπο μέλνπο επελδπηέο ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη κε ηελ εζληθή αζθάιεηα. 

Πηνπο μέλνπο επελδπηέο παξέρεηαη απφ ηνλ σο άλσ λφκν πιήξεο πξνζηαζία έλαληη κε επλντθψλ 

αιιαγψλ ζηε ξσζηθή λνκνζεζία, ππφ πξνυπνζέζεηο. Ν λφκνο επηηξέπεη επελδχζεηο ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο  ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο (κεηνρέο, ρξεφγξαθα δεκνζίνπ, νκφινγα, άκεζεο 

επελδχζεηο, θνηλνπξαμίεο θιπ) θαη θαζνξίδεη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο ηνκείο ησλ ηξαπεδψλ, 

αζθαιηζηηθψλ, κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο, αεξνκεηαθνξψλ θαη ινηπψλ κε εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Ξιαίζην επελδπηηθψλ θηλήηξσλ 

Ζ ξσζηθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη ελεξγά ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

νηθνλνκηθνχ θιάδνπο, γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεεο αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα μέλα ή 

εγρψξηα θεθάιαηα.  

Πε απηφ ην πιαίζην πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα φπσο: 

Skolkovo Innovation Center : αλαθέξεηαη θαη σο Silicon Valley. Πθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε πξνζέιθπζε θαη ζηήξημε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ζέκαηα 

ελέξγεηαο, Ζ/, βηνηαηξηθήο, ππξεληθήο θπζηθήο θαη δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο. 

Eιδικέρ Οικονομικέρ Ζώνερ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο φπσο 

θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο, ιηκάληα θιπ. 

Πεπιθεπειακέρ Αναπηςξιακέρ Ζώνερ γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ 

πεξηνρψλ  

Πποσωπημένερ Αναπηςξιακέρ Ζώνερ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηε ξσζηθή Απσ 

Αλαηνιή θαη ηελ Αλ. Πηβεξία. 

Ειδικά επενδςηικά ζςμβόλαια κε ηα νπνία παξέρνληαη ηδηαίηεξεο δηεπθνιχλζεηο (ζηαζεξφ 

πξνηηκεζηαθφ θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα 10 έηε) ζηνλ επελδπηή κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

παξαγσγηθήο κνλάδαο. Δρνπλ δνζεί έκθαζε ζηνπο θιάδνπο απηνθηλήησλ, θαξκάθσλ, ρεκηθψλ, 

πγείαο, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ειαθξάο βηνκεραλίαο θαη ειεθηξνληθψλ. 

Δπηπιένλ ν λφκνο δίλεη ην δηθαίσκα ζηηο Ξεξηθέξεηεο ηεο Οσζηθήο Νκνζπνλδίαο θαη ζηηο Αξρέο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, λα παξέρνπλ πξνλφκηα ζηνπο 

μέλνπο επελδπηέο, ππφ ηε κνξθή ρξεκαηνδνηηθψλ εγγπήζεσλ ή άιινπ είδνπο ζηήξημεο. Έηζη, θάζε 

Ξεξηθέξεηα πξνζθέξεη ηα δηθά ηεο θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Πηε δηαδηθηπαθή 
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πχιε ηνπ Οσζηθνχ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο http://www.ved.gov.ru/eng/investing 

παξαηίζεηαη πιήξεο θαηάινγνο ησλ ξσζηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, ζηελ ηζηνζειίδα www.investinregions.ru/en, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο πεξεζίαο Πηξαηεγηθψλ Ξξσηνβνπιηψλ ηεο Οσζηθήο Νκνζπνλδίαο 

(Agency for Strategic Initiatives), παξνπζηάδνληαη επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηηο ξσζηθέο 

πεξηθέξεηεο, θαζψο θαη ηα παξερφκελα επελδπηηθά θίλεηξα θαη ππνζηεξηθηηθά κέηξα. Σξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο πεξηέρνληαη θαη ζηνλ ηζηφηνπν www.investment-in-russia.com ηνπ θξαηηθνχ 

νξγαληζκνχ πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ Russian Investment Agency. 

 

Μέλεο Δπελδχζεηο ζε Πηξαηεγηθνχο Ρνκείο  

Ζ Οσζία δηαζέηεη εηδηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηηο μέλεο επελδχζεηο ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο. Ζ 

θχξηα ξπζκηζηηθή λνκνζεζία είλαη ν Νκνζπνλδηαθφο Λφκνο ππ’ αξηζ. 57 απφ 29.04.2008 “Ξεξί 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο μέλσλ επελδχζεσλ ζε εηαηξείεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ εζληθή άκπλα θαη ηελ θξαηηθή αζθάιεηα”, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, γλσζηφο θαη σο 

“Λφκνο Πηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ”. Πηνλ ελ ιφγσ λφκν κλεκνλεχεηαη ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη ζηξαηεγηθέο θαη ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο (πρ.ππξεληθή 

βηνκεραλία, ζηξαηησηηθνί εμνπιηζκνί, αεξνπιντα θιπ). 

Πε απηφ ην πιαίζην απαηηείηαη πξνέγθξηζε γηα δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο 

φπσο : άκεζνο ή έκκεζνο έιεγρνο πνζνζηνχ άλσ ηνπ 50% ησλ ςήθσλ ηνπ ΓΠ, ην δηθαίσκα 

πξφζιεςεο δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θιπ. Αξκφδηα Αξρή γηα ηελ παξνρή πξνεγθξίζεσλ είλαη ε 

Νκνζπνλδηαθή Αληηκνλνπσιηαθή Αξρή (FAS). 

 

2. Θαζεζηώο ΗδηωηηθνπνηΪζεωλ 

Bαζηθφ λνκνζεηηθφ θείκελν απνηειεί ν «Λφκνο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθήο θαη δεκνηηθήο 

πεξηνπζίαο» απφ 21.12.2001. Βάζεη ηνπ Λφκνπ νη ηδησηηθνπνίεζεηο γίλνληαη κέζσ δηαγσληζκψλ. 

Ξαξά ηελ πηνζέηεζε ηνπ ηξίηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ 2017 – 2019 απφ ηελ 

ξσζηθή θπβέξλεζε ζηηο 08.02.2017 (εθηειεζηηθφ δηάηαγκα 227), ην νπνίν πεξηειάκβαλε πιεζψξα 

ηδησηηθνπνηήζεσλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ (πρ. λαππεγείν Sovcomflot, πψιεζε κεξηδίνπ ηνπ δεχηεξνπ 

κεγαιχηεξνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο VTB θιπ) θακία αμηφινγε ηδησηηθνπνίεζε δελ 

πινπνηήζεθε θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 θαη ηνπ ελλεάκελνπ 2018.  

Βαζηθνί ιφγνη είλαη ε επηβνιή θπξψζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη αλαζθάιεηα ζηνπο μέλνπο 

επελδπηέο θαη κείσζε ηεο αμίαο ησλ ξσζηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ε απξνζπκία ηνπ 

ξσζηθνχ Γεκνζίνπ γηα ηελ εθπνίεζε δεκφζηαο πεξηνπζίαο αθνχ πιένλ δελ ζπληξέρνπλ 

ρξεκαηνδνηηθά θελά.  

Ζ θαηάζηαζε εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί θαη ζην άκεζν κέιινλ. 

 

3. ΞηζηνιεπηηθΪ ηθαλόηεηα – ΘΫλδπλνη θαη πξννπηηθΩο 

Πχκθσλα κε ηε Κννdy’s (18.04.2018) ε Οσζία ράξηλ ηνπ ρακεινχ εμσηεξηθνχ ηεο ρξένπο θαη ησλ 

ηζρπξψλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζα κπνξέζεη λα απνξξνθήζεη ηηο αλαηαξάμεηο απφ ηηο 

http://www.ved.gov.ru/eng/investing
http://www.investinregions.ru/en
http://www.investment-in-russia.com/
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ακεξηθαληθέο θπξίσο θπξψζεηο, ππνζηεξηδφκελε απφ ηηο πςειέο ηηκέο πεηξειαίνπ θαη ηελ πςειή 

ξεπζηφηεηα. 

Πχκθσλα κε ηελ Standard and Poor’s (20.07.2018) ε ρψξα ράξε ζηα πιενλαζκαηηθά ηζνδχγηα 

εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ θαη δεκφζησλ ινγαξηαζκψλ κπνξεί λα απνξξνθήζεη ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ησλ θπξψζεσλ θαη γη’απηφ δηαηεξήζεθε ε βαζκίδα ΒΒΒ-/Α-3. 

Ππκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη πσο κέρξη ζηηγκήο ε ξσζηθή νηθνλνκία δείρλεη αληνρή έλαληη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ θπξψζεσλ, ρσξίο φκσο λα είλαη δπλαηή νπνηαδήπνηε πξφβιεςε, ηδίσο ελφςεη 

κειινληηθψλ θπξψζεσλ εθ κέξνπο ησλ ΖΞΑ, φπσο έρεη αλαθνηλσζεί. Πην θφζηνο φκσο ησλ 

θπξψζεσλ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ε απψιεηα επθαηξηψλ γηα ηαρεία νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

πνπ ζα εμαζθάιηδε ηε ζχγθιηζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. 

Ζ θαηάζηαζε κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο, φπσο απηή αμηνινγείηαη απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο δηεζλείο νίθνπο, είλαη πξνζβάζηκε ζηελ ηζηνζειίδα 

https://de.tradingeconomics.com/russia/rating. 

  

https://de.tradingeconomics.com/russia/rating
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Δ. ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ – ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ 

Ρν ζχζηεκα ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ζηε Οσζία βαζίδεηαη ζηα θξηηήξηα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο), νηθνλνκίαο (ε ηηκή είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

θξηηήξην), ηηκηφηεηαο (πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο), δηαθάλεηαο (έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο) θαη 

ππεπζπλφηεηαο (έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ). Δπηπιένλ δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηε 

ζηήξημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ησλ ΚΚΔ, ησλ θνξέσλ κε ΑΚΔΑ θαη ιακβάλεηαη ππφςηλ ε 

εζληθή αζθάιεηα (απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή μέλσλ εηαηξεηψλ θαη εηζαγφκελσλ πξντφλησλ γηα 

πξνκήζεηεο ζε ηνκείο εζληθήο θαη θξαηηθήο αζθάιεηαο). 

Ρν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ νκνζπνλδηαθψλ Λφκσλ 44 θαη 223 

(http://roszakupki.com/en/pages/laws.htm) κε αξκφδηνπο θνξείο ηελ Νκνζπνλδηαθή 

Αληηκνλνπσιηαθή πεξεζία θαη ην π. Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. 

Ρν 56,5% (2016) ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ ζηε Οσζία πινπνηείηαη κε ηε κνξθή ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο θαη αληηζηνηρεί ζε 3 δηο ξνχβιηα (αλάδνρνο νξίδεηαη φπνηνο πξνζθέξεη ηε 

ρακειφηεξε ηηκή). Ρν 23,76% (ή 1,2 δηο ξνχβιηα) γίλεηαη κε απεπζείαο αλάζεζε (εθαξκφδεηαη 

φηαλ δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ αγαζνχ / ππεξεζίαο ή δελ είλαη εχθνινο ν 

ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ κνλνπσιίσλ, ηεο 

επείγνπζαο αλάγθεο θιπ.). Γηα ην 12,92% (ή 693 δηο ξνχβιηα) δηελεξγνχληαη αλνηρηνί δεκφζηνη 

δηαγσληζκνί (ληθεηήο είλαη φπνηνο πξνζθέξεη ηνπο θαιχηεξνπο φξνπο ζχκθσλα κε ηελ 

πξνθήξπμε). Ρέινο, ην 5,79% (ή 310 δηο ξνχβιηα) γίλεηαη κε άιιεο κνξθέο θαη ην 1% ( 50 δηο 

ξνχβιηα) κε αίηεκα γηα ππνβνιή πξνζθνξάο (αθνξά ηελ αγνξά κηθξήο πνζφηεηαο αγαζψλ, ηα 

νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηελ αγνξά κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ ηηκή). 

Νη δχν βαζηθφηεξνη ηξφπνη ζπκκεηνρήο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ (ειεθηξνληθή δεκνπξαζία θαη 

αλνηρηφο δηαγσληζκφο) δελ επηδέρνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο πνπ 

αλαθνίλσζε ην δηαγσληζκφ θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφλ.  

Πηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html θαη 

https://torgi.gov.ru αλαθνηλψλεηαη ην ζχλνιν ησλ ξσζηθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ (ζε 

νκνζπνλδηαθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη δεκνηηθφ επίπεδν), εθφζνλ ην πνζφ ηνπ δεηνχκελνπ αγαζνχ/ 

ππεξεζίαο μεπεξλά ηα 1.500 δνιάξηα. Ππλνιηθά 280.000 ρξήζηεο εθ κέξνο ηνπ ξσζηθνχ Γεκνζίνπ 

είλαη εληαγκέλνη ζην ζχζηεκα. 

Πηελ πξάμε βέβαηα ε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζε ξσζηθέο δεκφζηεο πξνκήζεηεο είλαη κηα ηδηαίηεξα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία απαηηείηαη εκπεηξία θαη ρξφλνο. Ηδηαίηεξα κεηά ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ απφ ηελ ΔΔ θαη ηηο ΖΞΑ, ην ξσζηθφ Γεκφζην απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εγρψξηα 

παξαγσγή θαη αλαδεηεί ηξφπνπο λα κεηψζεη ηε ζπκκεηνρή μέλσλ εηαηξεηψλ ή εηζαγφκελσλ 

πξντφλησλ κε ζεηξά λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ.  

Δηζη ζηελ ηζηνζειίδα http://government.ru/docs/24284/  ππάξρεη αλαξηεκέλνο θαηάινγνο εηζαγφκελσλ 

ηξνθίκσλ, ζηελ ηζηνζειίδα http://government.ru/docs/29901/ θαηάινγνο πξντφλησλ ειαθξάο 

βηνκεραλίαο,  ζηελ ηζηνζειίδα http://government.ru/docs/28388/ θαηάινγνο ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ 

θαη ζηηο ηζηνζειίδεο http://government.ru/docs/25559 θαη http://government.ru/docs/20833/  θαηάινγνη 

θαξκάθσλ - ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, γηα ηα νπνία απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ εηζαγφκελσλ 

πξντφλησλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο.  

 

http://roszakupki.com/en/pages/laws.htm
http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://torgi.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102407249&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+22+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2016+%E3.+%B9832
http://government.ru/docs/29901/
http://government.ru/docs/28388/
http://government.ru/docs/25559/
http://government.ru/docs/25559/
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ΠΡ. ΘΙΑΓΝΗ ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΝ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 

Ζ ξσζηθή νηθνλνκία παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ θξαηηθά δηεπζπλφκελε, πξάγκα πνπ επηβάιεη 

εηδηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη πξνυπνζέηεη γλψζε θαη κεζνδηθφηεηα, ψζηε λα ππάξμεη επηηπρέο 

απνηέιεζκα.  

Ρα εκπφδηα θπηνυγεηνλνκηθψλ / ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηίζεληαη θαηά θαηξνχο ζηηο 

εηζαγσγέο πξντφλησλ, ε ζπλερήο κεηαβνιή ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ, ε παξνρή ηεο 

απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο κφλν ζηε ξσζηθή γιψζζα θαη ηα πάζεο θχζεσο γξαθεηνθξαηηθά 

εκπφδηα είλαη ζπρλφ θαηλφκελν.  

Ξαξά ηαχηα παξακέλνπλ ηα αληηθεηκεληθά πιενλεθηήκαηα – επθαηξίεο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο,  ε 

νπνία είλαη κηα κεγάιε αγνξά, κε θαηαλαισηηθέο αλάγθεο, πςειφ ελδηαθέξνλ γηα λέα πξντφληα, 

ηξφπνπο δσήο, πξνζιακβάλνπζεο παξαζηάζεηο θαη βεβαία απνηειεί είζνδν θαη γηα άιιεο 

γεηηνληθέο αγνξέο. 

Ζ ξσζηθή αγνξά δελ ελδείθλπηαη γηα πξφζθαηξεο θαη επθαηξηαθέο εμαγσγέο, αιιά πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεθζνχλ κε επηηπρία νη πξνζπάζεηεο δηείζδπζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απαηηείηαη θαιφο 

ζρεδηαζκφο θαη επηκνλή. Πηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αζθαιψο θαη ζα 

έρνπλ ηελ αξσγή ησλ εθάζηνηε ππνζηεξηθηηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη εηδηθά ηνπ Γξαθείνπ 

Νηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ πνζέζεσλ Κφζραο, ζην νπνίν κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά, ηηο δηαδηθαζίεο, πηζαλνχο εκπνξηθνχο εηαίξνπο θαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 

Νξηζκέλνη ηνκείο κε επλντθέο πξννπηηθέο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη νη εμήο: 

1) Ρξφθηκα-πνηά, γηα ηα νπνία ε εγρψξηα παξαγσγή δελ είλαη ελ γέλεη ζε ζέζε λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο ηφζν ζε πνζφηεηα φζν θαη ζε πνηφηεηα, κε ηε ζηαδηαθή βειηίσζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Ζ επηβνιή ηεο απαγφξεπζεο εηζαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

βεβαίσο δεκηνπξγεί πξφζζεηα πξνβιήκαηα γηα ζεηξά πξντφλησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

2) Άιια θαηαλαισηηθά αγαζά, π.ρ. γνχλεο, είδε κφδαο θαη έλδπζεο, θαιιπληηθά, είδε 

νηθηαθήο ρξήζεο, θιπ.  

3) Γνκηθά πιηθά θαη εμνπιηζκφο θηηξίσλ, φπσο κάξκαξν, κνλσηηθά ή ζηεγαλσηηθά πιηθά, 

ρξψκαηα θαη άιια. Έλα πνιχ ελδηαθέξνλ παξάδεηγκα απνηειεί ε εδξαίσζε ησλ 

ειιεληθψλ αλειθπζηήξσλ ζηε ξσζηθή αγνξά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ θαη ζε θιάδνπο πςειφηεξεο 

πξνζηηζέκελεο, πέξαλ ησλ γλσζηψλ θαη θνξεζκέλσλ παξαδνζηαθψλ θιάδσλ ζηνπο 

νπνίνπο επηθεληξψλεηαη ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο. Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ 

θηηξίσλ θαη θαηαζθεπψλ ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ αξεηέο επηρεηξήζεηο κε θαηλνηφκα 

πξντφληα. 

4) Ζ Οσζία είλαη κία απφ ηηο πιένλ εμειηγκέλεο ρψξεο ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ηερλνινγίαο, 

φπσο ε πιεξνθνξηθή, ηειεπηθνηλσλίεο, ε λαλνηερλνινγία, ε βηνηερλνινγία, 

αεξνδηαζηεκηθή, θιπ. Ππρλά φκσο ηα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα δελ 

ζπλδπάδνληαη κε επηηπρεκέλε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο, ιφγσ κε αλαπηπγκέλεο 

επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο. Νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηερλνινγίαο ζπρλά έρνπλ επίζεο 

αμηφινγα επηηεχγκαηα. Ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηεο ηερλνινγίαο ζηηο ζχγρξνλεο 
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νηθνλνκίεο, είλαη πξνθαλέο φηη ζε  κηα ρψξα κε κεγάια επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα, φπσο ε 

Οσζία,  ππάξρνπλ πάληα επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζίεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.   

5) Ζ Οσζία εθαξκφδεη κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο, κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ή ηελ απφθηεζε απηάξθεηαο 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εγρψξηαο παξαγσγηθήο δνκήο ζε άιινπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

παξέρεη θίλεηξα γηα επελδχζεηο, πξνσζεί ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ 

γηα θαιιηέξγεηεο, επελδχεη ζηελ έξεπλα θαη εληζρχεη ηελ εγρψξηα επεμεξγαζία ησλ πξψησλ 

πιψλ. Ζ πνιηηηθή απηή ζε κεγάιν βαζκφ δηεπθνιχλζεθε απφ ηελ απαγφξεπζε εηζαγσγήο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, πνπ επηβιήζεθε σο αληίκεηξν ζηηο θπξψζεηο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ 

έλαληη ηεο Οσζίαο. Δληππσζηαθά είλαη ηα απνηειέζκαηα ζε ηνκείο φπσο ηα γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα, ηα αιιαληηθά, ηα θξαζηά θαη άιια, γηα ηα νπνία ππήξμε κεγάιε άλνδνο ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο, ρσξίο φκσο αμηφινγε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε έληνλε απηή δξαζηεξηνπνίεζε δεκηνπξγεί 

επθαηξίεο ηηο νπνίεο εθκεηαιιεχηεθαλ επηηπρψο ρψξεο ζαλ ηε Γαλία, ηελ Νιιαλδία,  ηε 

Γεξκαλία θαη άιιεο, νη νπνίεο αληηζηάζκηζαλ ηηο απψιεηεο απφ ην γεσξγηθφ εκπάξγθν κε 

ηελ αχμεζε ηεο εμαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γεσξγηθήο ηερλνινγίαο. Νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ επίζεο θαηλνηφκεο θαη αληαγσληζηηθέο ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ 

λα εμάγνπλ. Δδηθά ζηε Λφηηα Οσζία πνπ επηδηψθεη λα αλαπηχμεη θαιιηέξγεηεο πνπ είλαη 

ήδε αλαπηπγκέλεο ζηελ Διιάδα (π.ρ. θξνχηα θαη ιαραληθά, ακπεινθαιιηέξγεηα, θιπ.), 

ππάξρνπλ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεχζνπλ αξδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

αγξνηνρεκηθά γηα εηδηθέο ρξήζεηο, εμνπιηζκφ γηα ζεξκνθήπηα, πιαζηηθά θηικ θαη άιια 

θαηλνηφκα πξντφληα. Ρειεπηαία ππάξρεη δήηεζε γηα εηζαγσγή δσληαλψλ αηγνπξνβάησλ. 

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ λα 

νξγαλψζνπλ, λα θαηαζθεπάζνπλ ή λα ζπλεθκεηαιιεπηνχλ γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, 

ζεξκνθήπηα θαη κνλάδεο κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

6) Πηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ε Οσζία είλαη απφ ηηο πιένλ πξνηθηζκέλεο ρψξεο παγθνζκίσο θαη 

επνκέλσο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ρειεπηαία ππήξμε 

δξαζηεξηνπνίεζε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαηαζθεπή αηνιηθψλ 

θαη ειηαθψλ πάξθσλ ζηε Λφηηα Οσζία θπξίσο, αιιά θαη ζε  άιιεο πεξηνρέο. Πηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ππάξρνπλ αξθεηέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ θαη δηαζέηνπλ πνιχηηκε ηερλνγλσζία.         

7) Ρνπξηζκφο, πεξίπνπ 900 ρηιηάδεο Οψζνη επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο εηεζίσο θαη ππάξρεη 

ζεκαληηθφ πεξηζψξην αχμεζήο ηνπο, θαζψο ππάξρεη πνιχ ζεηηθή εηθφλα γηα ηε ρψξα καο, 

ράξε θαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο δεζκνχο ησλ δχν ιαψλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ ν ηαηξηθφο θαη ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο. Δπεηδή ζε κεγάιν βαζκφ νη 

ξσζηθέο ξνέο ηνπξηζηψλ ζην εμσηεξηθφ είλαη θεληξηθά ειεγρφκελεο απφ κηθξφ αξηζκφ 

κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, επηβάιιεηαη παξάιιεια κε ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη ε 

πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. 

8) πήξμαλ νξηζκέλεο αμηφινγεο ξσζηθέο επελδχζεηο ζηνλ Ρνπξηζκφ, π.ρ. Όκηινο Κνπδελίδε, 

Όκηινο Παββίδε, Cronwell), ελψ δχν πνιχ κεγάιεο επελδχζεηο ξσζηθέο ηνπξηζηηθέο 

επελδχζεηο απφ ηε Mirum θαη ηνλ ξψζν επηρεηξεκαηία Οηκπνιφβιεθ είλαη ζην ηειηθφ 

ζηάδην αδεηνδφηεζήο ηνπο. Νη δπλαηφηεηεο ειιελνξσζηθήο ζπλεξγαζίαο γηα επελδχζεηο 

ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη πνιχ κεγάιεο.   

9) Ξαξάιιεια ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ ζηε Οσζία γηα αγνξά εμνρηθψλ θαηνηθηψλ ζηελ 

Διιάδα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηνλ ηνκέα απηφ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο 
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επθαηξίεο θαη ήδε πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηε δηάζεζή 

ηνπξηζηηθψλ θπξίσο αθηλήησλ ζηε ξσζηθή αγνξά, επσθεινχκελεο απφ ν πξφγξακκα 

Golden Visa πνπ παξέρεη θαζεζηψο κφληκεο θαηνηθίαο ζηνπο μέλνπο αγνξαζηέο αθηλήησλ 

ζηελ Διιάδα. 

10) Ρα αλσηέξσ είλαη απιψο ελδεηθηηθά, θαζψο ζε κηα ηφζν κεγάιε αγνξά, φζεο δπζθνιίεο θαη 

λα ππάξρνπλ γηα ηελ πξφζβαζή ζε απηή, πάληα ππάξρνπλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ φκσο ρξεηάδεηαη κηα νξγαλσκέλε θαη κεζνδηθή πξνζπάζεηα κε 

καθξνρξφληα πξννπηηθή.  

 

Πηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο/επελδπηέο πνπ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε 

ξσζηθή αγνξά, κηα πξψηε εηζαγσγηθή εηθφλα πξνζθέξνπλ ηα ζηνηρεία ηεο αθφινπζεο ζπλνπηηθήο 

αλάιπζεο SWOT: 

Αλάιπζε SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)   

Δςναηά ημεία (Strengths) 

Κεγάιε αγνξά 

Γεσγξαθηθή εγγχηεηα κε ΔΔ, Θίλα, Θεληξηθή 

Αζία 

Ππλέπεηα ζε επίπεδν πιεξσκψλ θαη 

παξάδνζεο πξνκεζεηψλ 

Αθζνλία πξψησλ πιψλ 

Απμεκέλε πξνζθνξά απνθνίησλ 

παλεπηζηεκίσλ 

Αδύναηα ημεία (Weaknesses) 

ςειά επηηφθηα δαλεηζκνχ  

Ξαιαηφηεηα δηθηχνπ κεηαθνξψλ, ηδηαίηεξα 

ζηελ Άπσ Αλαηνιή 

Κεγάιεο απνζηάζεηο  

Αλεπάξθεηεο φζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο 

εμαξηεκάησλ 

Αλεπαξθήο πξνζθνξά θαηαξηηζκέλσλ 

ηερληηψλ 

Εςκαιπίερ (Opportunities) 

Αλάγθεο - απμεκέλε δήηεζε γηα επελδπηηθά 

θαη θαηαλαισηηθά αγαζά 

Κεησκέλν εξγαζηαθφ θφζηνο  

Ξξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ επελδχζεσλ θαη 

ησλ επελδπηψλ 

Βηνκεραληθά θαη ηερλνινγηθά πάξθα 

Απειλέρ (Threats) 

Θπξψζεηο θαη αληίκεηξα 

Κεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ 

πιεζπζκνχ 

Γξαθεηνθξαηία  

Κεησκέλε επελδπηηθή ηζρχο ηνπ θξάηνπο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ 

Απμεκέλνο πξνζηαηεπηηζκφο 
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Z. ΣΟΖΠΗΚΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 

ΓξαθεΫν Νηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ 

πνζΩζεωλ Κόζραο: 

Γ/λζε: 4, Leontievsky pereulok,  
Moscow 125009 
Ρει.: +7 (495) 539 2970,  
E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr  
Website: www.agora.mfa.gr  

 

1. ΔιιεληθΩο ΑξρΩο 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΞΟΔΠΒΔΗΑ     
Γ/λζε: 4, Leontievsky pereulok, Moscow 125009 
Ρει.: +7(495) 539 2941,  
E-mail: gremb.mow@mfa.gr 
Website: http://www.mfa.gr/russia 
                                                                          
ΓΔΛΗΘΝ ΞΟΝΜΔΛΔΗΝ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΠΡΖ  ΚΝΠΣΑ 
Γ/λζε: 14, Spiridonovka str., Moscow 123001 
Ρει: +7 (495) 539 3840,         
E-mail: grgencon.mow@mfa.gr 
Website: http://www.mfa.gr/russia 
 
ΓΔΛΗΘΝ ΞΟΝΜΔΛΔΗΝ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΠΡΖΛ AΓΗΑ ΞΔΡΟΝΞΝΙΖ 
Γ/λζε: 17, Chernyshevskogo Prospect, St Petersburg 191123 
Ρει. +7(812) 334 3586,  
E-mail: grgencon.spb@mfa.gr 
 
ΓΔΛΗΘΝ ΞΟΝΜΔΛΔΗΝ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΠΡΝ NOBOΟΝΠΠΗΠΘ 
Γ/λζε: 13, Mira, Novorossisk 353905 
Ρει.: +7 8617 646 452,  
E-mail: mailto:grgencon.nov@mfa.grgrgencon.nov@mfa.gr 
 
 

2. ΟωζηθΩο ΑξρΩο 

ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΟΥΠΗΑΠ       
 4ε Δπξσπατθή Γ/λζε, Ρκήκα Διιάδαο θαη Θχπξνπ 
Ρει. +7-499-244 4922,  
Website: www.mid.ru 
 
ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ  
Γ/λζε ρσξψλ Δπξψπεο, Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη Γηεζλψλ Νξγαληζκψλ,  
Ρει.: +7-495-651-79-38 
πεξεζία Μέλσλ Δπελδχζεσλ                            
Ρει: +7-495 2098069/2000353/9509263 
Website: www.economy.gov.ru 
 
ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ    
Ρει.: +7 495 987 9101,    
Website: www.minfin.ru 
 
 
 

mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/
mailto:gremb.mow@mfa.gr
http://www.mfa.gr/russia
mailto:grgencon.mow@mfa.gr
http://www.mfa.gr/russia
mailto:grgencon.spb@mfa.gr
mailto:grgencon.nov@mfa.gr
mailto:grgencon.nov@mfa.gr
mailto:grgencon.nov@mfa.gr
http://www.mid.ru/
http://www.economy.gov.ru/wps/portal/ministry
http://www.minfin.ru/
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ΞΝΟΓΔΗΝ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΝ 
 Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Πρέζεσλ          
Ρει.: +7 495 539 2187,  
Website: http://minpromtorg.gov.ru/ 
 
ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  
Ρει.: 7 (919) 779-98-27,  
Website: https://minenergo.gov.ru/ 
 
ΞΝΟΓΔΗΝ THΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ & MAZIKHΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 
Ρει+7 (495) 771-80-00,  
Website: www.minsvyaz.ru 
 
ΞΝΟΓΔΗΝ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ   
Ρει.: +7 499 495 00 00,  
Website: www.mintrans.ru                                                                            
 
ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΥΟΓΗΑΠ 
Ρει.: ++7 (495) 607-81-10,                                                                            
Website: http://mcx.ru/en/   
 
MΖΡΟΝΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΓΖΚΝΠ ΚΝΠΣΑΠ 
13, Tverskaya Ulitsa, Moscow 103032 
Ρει.: +7(495) 2296360,  
Website: https://www.mos.ru/en/ 
 
ΚΖΡΟΝΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΓΖΚΝΠ  ΑΓ. ΞΔΡΟΝΞΝΙΖΠ 
Δπηηξνπή Γηεζλψλ Πρέζεσλ θαη Ρνπξηζκνχ  
1 Smolny, St. Petersburg 191060  
Ρει.: (812) 576-41-11,  
Website: https://www.gov.spb.ru/en/ 
 

3. ΔκπνξηθΨ & ΒηνκεραληθΨ ΔπηκειεηΪξηα (ΔΒΔ) 

 
ΔΒΔ ΟΥΠΗΑΠ  
Ρει. +7 495 620-00-09  
E-mail: tpprf@tpprf.ru 
Website: www.tpprf.ru 
 
ΔΒΔ MΝΠΣΑΠ  
Ρει. +7 495 276 1219 
E-mail: mostpp@mostpp.ru 
Website: www.mostpp.ru         
 mailto:daif@tpprf.ru 
 
ΔΒΔ ΑΓΗΑΠ ΞΔΡΟΝΞΝΙΖΠ    
Ρει. +7 812 579 84 52   
E-mail: spbcci@spbcci.ru 
Website: http://spbtpp.ru/ 
 
EBE ΘΟΑΠΛΝΛΡΑΟ 
Ρει./θαμ +7 861 992 03 27 
E-mail: tppkk@tppkuban.ru 
Website: http://kuban.tpprf.ru 

http://www.minsvyaz.ru/
http://www.mintrans.ru/
tel:+7%20(495)%20607-81-10
http://www.tpprf.ru/
file:///C:\Users\OEY11\Documents\ISO\2016\mostpp@mostpp.ru
https://www.mostpp.ru/about?lang=en-us
mailto:daif@tpprf.ru
file:///C:\Users\OEY11\Documents\ISO\2016\spbcci@spbcci.ru
http://spbtpp.ru/
file:///C:\Users\OEY11\Documents\ISO\2016\tppkk@tppkuban.ru
http://kuban.tpprf.ru/
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ΔΒΔ ΛOΒΝΠΗΚΞΗΟΠΘ 
Ρει. +7(383) 223 8020 
E-mail: info@ngtpp.ru 
Website : http://e.ngtpp.ru/    
 
ΔΒΔ ΡΝΚΠΘ 
Ρει. +7 (3822) 43-31-30,   
E-mail: mail@tomsktpp.ru 
Website:  http://tpp.tomsk.ru/        
 
ΔΒΔ ΡΑΓΘΑΛΟΝΓΘ 
Ρει.  +7 8634 314 423 
E-mail: office@ticci.ru  
Website:  http://www.ticci.ru      
 
ΔΒΔ ΛΗΕΛΗ ΛΝΒΓΘΝΟΝΛΡ 
Ρει. +7 831 419-42-10,    
E-mail: tpp@tpp.nnov.ru   
Website:  http://www.tpp.nnov.ru/         
 
ΔΒΔ ΟΝΠΡΥΒ (ROSTOV-ON-DON) 
Ρει. +7 863 268 7600,  
E-mail: tpp@tppro.ru 
Website:  http://www.tppro.ru/ 
 
ΔΙΙΖΛΝΟΥΠΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ  
25εο Καξηίνπ 71, 154 51, Λέν Τπρηθφ, Αζήλα. 
Ρει:+30. 210 69 81 127,  
E-mail: info@hrcc.gr 
Website: http://www.hrcc.gr   

 
 
4. ΘιαδηθνΫ ζύλδεζκνη 

 
 
ΟΥΠΗΘΖ ΔΛΥΠΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΥΛ (ΔΟΓΝΓΝΡΥΛ)  
Ρει.: +7 495 663 0404,    
E-mail: rspp@rspp.ru 
Website: www.rspp.ru 
 
ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 
European Business Association 
Ρel.: +7(495) 234 2794,  
Email: info@aerbrus.ru  
Website: www.aebrus.ru 
 
All Russia Public Organisation 
Tει.: +7 (495) 649-18-26 
Website Q https://deloros.ru/ 
Email : intdep@deloros.ru 
 

mailto:info@ngtpp.ru
file:///C:\Users\OEY11\Documents\ISO\2016\mail@tomsktpp.ru
http://tpp.tomsk.ru/
mailto:office@ticci.ru
http://www.ticci.ru/
mailto:tpp@tpp.nnov.ru
http://www.tpp.nnov.ru/
file:///C:\Users\OEY11\Documents\ISO\2016\tpp@tppro.ru
http://www.tppro.ru/
mailto:info@hrcc.gr
file:///C:\Users\OEY11\Documents\ISO\2016\rspp@rspp.ru
http://www.rspp.ru/
mailto:info@aerbrus.ru
http://www.aebrus.ru/index.php
mailto:intdep@deloros.ru
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Association of Industrial Parks 
Tει. +7 495 517 45 68 
Website : http://www.indparks.ru/  
Email : gr@indparks.ru  
 
United Aircraft Corporation 
Tει. +7(495) 926-1420 
Email : office@uacrussia.ru 
Website : http://www.uacrussia.ru/ 
 
Russian Union of Exhibition and Fairs 
Website : http://uefexpo.ru 
 
 

5. ΡξΨπεδεο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΟΥΠΗΑΠ 
Ρει. +7 495 771 9100,     
www.cbr.ru 

 
VTB 
Ρει. +7 495 2317554 
www.vtb.ru 
 
SBERBANK 
Ρει. +7 495 5005550  
http://www.sberbank.ru/         
 
B&N Bank (Οσζηθή Ρξάπεδα κε ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα - https://bnbank.gr/) 
Tel:+7-495-755 5075  
https://eng.binbank.ru/ 
 
BANK OF MOSCOW  
Ρει. +(495) 777-4-888 
https://mkb.ru/en/ 
 
ALPHA BANK CYPRUS LTD (ΓΟΑΦΔΗΝ ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΗΑΠ) 
Moscow Representative Office 
https://www.alphabank.com.cy/english/units.shtm  
Tel.: +7 495 937 5687 
mro@alphabank.com.cy 
 
ASSOCIATION OF RUSSIAN BANKS 
Ρει. +7 (495) 691 87 8   
http://arb.ru/ 
 
 
 
 
 
 

mailto:gr@indparks.ru
http://www.cbr.ru/
http://www.vtb.ru/
http://www.sberbank.ru/
tel:+7-495-755
https://eng.binbank.ru/
https://mkb.ru/en/
mailto:mro@alphabank.com.cy
http://arb.ru/
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6. ΓηνξγαλωηΩο ΔθζΩζεωλ 

 
EΛΥΠΖ ΔΘΘΔΠΗΑΘΥΛ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ΟΥΠΗΑΠ  
Tel. +7-831-227 5695   
http://www.uefexpo.ru 
email: info@uefexpo.ru 
 
EXPOCENTR  
Ρει. +7 499 707 3799    
www.expocentr.ru 
 
 ITE GROUP 
Ρει. +7 495 750 08 28    
www.ite-expo.ru 
 
VVCENTRE   
Ρει. +7 495 544 3400,    
www.vvcentre.ru  
      
CROCUS EXPO   
Ρει. +7 495 727 2626,    
www.crocus-expo.ru  
  
KRASNODAREXPO 
Ρει. +7 861 200 12 34 
http://www.krasnodarexpo.ru/        
 
EXPOFORUM St. Petersburg 
Tel.  +7 (812) 240 40 40 
E-mail: info@expoforum.ru  
http://www.expoforum.ru/en 
 
ITE Siberia 
Tel.: +7(383) 363 00 63 
http://www.ite-siberia.ru 
 
 

7. ΜελνδνρεΫα 

 
NATIONAL  
Ρει. +7 495 258 7000   
www.national.ru 
 
METROPOL HOTEL    
Ρει. +7 495 266 01 68    
www.metropol-moscow.ru  
    
MARRIOTT  
Ρει. +7 495 937 1000 
www.marritott.com  
 
   
 

http://www.uefexpo.ru/
mailto:info@uefexpo.ru
http://www.expocentr.ru/
http://www.ite-expo.ru/
http://www.vvcentre.ru/
http://www.crocus-expo.ru/
http://www.krasnodarexpo.ru/
mailto:info@expoforum.ru
http://www.national.ru/
http://www.metropol-moscow.ru/
http://www.marritott.com/
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BALTSCHUG KEMPINSKI MOSCOW  
Ρει. +7 495 287 2000   
www.kempinski-moscow.com  
 
ARARAT PARK HAYATT MOSCOW  
Ρει. +7 495 783 1234 
www.moscow.park.hyatt.com  
 
 
MARCO POLO  
Ρει. +7 495 660 06 06 
http://www.presnja.ru/en/default.html  
 
GOLDEN RING HOTEL  
Ρει. +7 495 725 0100   
www.hotel-goldenring.ru    
 
RITZ-CARLTON MOSCOW  
Ρει. +7 495 225 8888 
www.ritzcarlton.com 
 
RENAISSANCE MOSCOW HOTEL  
Ρει. +7 495 931 9000 
www.renaissancemoscow.com   
 
 

8. ΔιιεληθΩο ΝκνγελεηαθΩο Δλώζεηο 

 
Πύιινγνο ΔιιΪλωλ Κόζραο  
Ρειέθσλν:  + 7-499-236-47-16, E-mail: info@greekmos.ru  
http://www.greekmos.ru/  
 
Πύιινγνο ΔιιΪλωλ ΒνξνλΩδ  
Ρει./Φαμ:  +7 (4732) 71-52-05 
 
Πύιινγνο ΔιιΪλωλ Δθαηεξηλκπνύξγθ  
θηλεηφ +7 922 181 30 88 
E-mail: http://web.u-greek.ru/kontakty/napisite-nam  
http://web.u-greek.ru 
 
Πύιινγνο ΔιιΪλωλ Ηξθνύηζθ  
Ρει.: (3952)383744 
E-mail: vv2005@mail.ru  
 
Πύιινγνο ΔιιΪλωλ ΛνβνζηκπΫξζθ  
Ρει. 89231246022 / 8(383)22-11-666 
E-mail: elpida.hope@mail.ru  
 
Πύιινγνο ΔιιΪλωλ ΘξαζλνγηΨξζθ 
Ρει. 8(3912) 448-716, ηει/θαμ 227-655, 233-525 
 
Πύιινγνο ΔιιΪλωλ Όκζθ  
Ρει. /Φαμ: 8 (3812) 24-96-95; e-mail: gago71@mail.ru  
 

http://www.kempinski-moscow.com/
http://www.moscow.park.hyatt.com/
http://www.presnja.ru/en/default.html
http://www.hotel-goldenring.ru/
http://www.ritzcarlton.com/
http://www.renaissancemoscow.com/
mailto:info@greekmos.ru
http://www.greekmos.ru/
mailto:vv2005@mail.ru
mailto:elpida.hope@mail.ru
mailto:gago71@mail.ru
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Πύιινγνο ΔιιΪλωλ Ρνκζθ 
Ρει. (3822) 78-20-73 
http://grek.tomsk.ru/ 
 
Πύιινγνο ΔιιΪλωλ Γηαθνύηζθ 
Ρει. (4112) 34-60-03 
E-mail: hellas@taatta.ru  
 
Πύιινγνο ΔιιΪλωλ ΝπθΨ / ΓεκνθξαηΫα ΚπαζθνξηνζηΨλ 
Ρει.: (3472) 32-616 
 
 
9. ΑληηπξνζωπεΫεο δηεζλώλ θαη επξωπαϊθώλ νξγαληζκώλ ζηε ΟωζΫα 
 

 
ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΗΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ ΠΡΖ ΟΥΠΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ 
Ρει. +7 495 721 2000,  Φαμ: +7 495 721 2020    
https://eeas.europa.eu/delegations/russia/719/about-european-union-delegation-russian-
federation_en 
 
ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΖΛΥΚΔΛΥΛ ΔΘΛΥΛ   
www.unrussia.ru, email : info@unrussia.ru 
 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΑΛΑΠΓΘΟΝΡΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ  
(EBRD) 
Tει.: +7 (812) 703 5525 
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1395236558140&d=Mobile&pagename=EBRD
%2FPage%2FCountry 
 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΑΓΘΝΠΚΗΑΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ  
Tel.: +7(495) 745 7000,  
http://www.worldbank.org/en/country/russia 
 
ΓΗΔΘΛΔΠ ΛΝΚΗΠΚΑΡΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ  
Tel.: +7(095) 7059200,  
Website: www.imf.org/external/country/rus 
 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΖΛΥΚΔΛΥΛ ΔΘΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ  (UNDP) 
Website: http://www.undp.ru/  
 
ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΖΛΥΚΔΛΥΛ ΔΘΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ  
(UNIDO) 
Websitehttp://www.unido.ru/eng/ 
 
ΠΑΓΙΟΜΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (WFP)  
http://www.wfp.org/content/moscow 
 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΖΛΥΚΔΛΥΛ ΔΘΛΥΛ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ  (UNEP) 
http://www.unrussia.ru/en/agencies/united-nations-environment-programme-unep 
 
 
10. Άιιεο Γεκόζηεο πεξεζΫεο  
 
ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΖΠ ΟΥΠΗΑΠ/ ROSSTAT 
Ρει.: +7(495) 607 49 02  

http://grek.tomsk.ru/
mailto:hellas@taatta.ru
https://eeas.europa.eu/delegations/russia/719/about-european-union-delegation-russian-federation_en
https://eeas.europa.eu/delegations/russia/719/about-european-union-delegation-russian-federation_en
http://www.unrussia.ru/
mailto:info@unrussia.ru
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1395236558140&d=Mobile&pagename=EBRD%2FPage%2FCountry
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1395236558140&d=Mobile&pagename=EBRD%2FPage%2FCountry
http://www.worldbank.org/en/country/russia
http://www.imf.org/external/country/rus
http://www.wfp.org/content/moscow
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/ 
  
ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΖ ΡΔΙΥΛΔΗΑΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 
Ρει.: +7(495) 449 7205  
http://eng.customs.ru/ 
 
ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΦΡΝΧΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΔΞΗΒΙΔΤΖΠ   
Ρει.+7 495 607 51 11      
http://www.fsvps.ru/fsvps/main.html?_language=en 
 
ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΝΟΗΠΚΝ 
https://www.russiatourism.ru/en/ 
 
ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΥΛ & ΚΔΡΟΝΙΝΓΗΑΠ 
http://standard.gost.ru/wps/portal/ 
 
EMΞΝΟΗΘΝ ΚΖΡΟΥΝ 
https://www.onrc.ro/index.php/en/about-ntro 
 
ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΑΟΣΖ 
www.nalog.ru  
 
ΟΥΠΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ (ROSPATENT) 
http://www.rupto.ru/en 
 
ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΖ ΑΛΡΗΚΝΛΝΞΥΙΗΑΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 
11, Sadovaya Kudrinskaya str., D-242, GSP-5, 123995 Moscow 
Ρει.:+7 (499) 7957653 
http://www.fas.gov.ru/english/ 
 
 
11. ΑεξνπνξηθΩο εηαηξεΫεο θαη αεξνδξόκηα 
 
AEGEAN AIRLINES 
Tel: +7 495 139 87 90, + 
e-mail: ru.helpdesk@aegeanair.com 
https://ru.aegeanair.com/ 
 
AEROFLOT 
Tel: +7 (495) 223 5555,   
www.aeroflot.ru  
 
ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ-SHEREMETYEVO 1 
http://svo.aero/  
 
 
ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ-DOMODEDOVO  
www.domodedovo.ru 
 
ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ-VNUKOVO 
http://www.vnukovo.ru/rus/index.wbp  
  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/
http://eng.customs.ru/
http://www.fsvps.ru/fsvps/main.html?_language=en
https://www.russiatourism.ru/en/
http://standard.gost.ru/wps/portal/
https://www.onrc.ro/index.php/en/about-ntro
http://www.nalog.ru/
http://www.rupto.ru/en
http://www.fas.gov.ru/english/
file:///C:\Users\OEY11\Documents\ISO\2016\ru.helpdesk@aegeanair.com
https://ru.aegeanair.com/
http://www.aeroflot.ru/
http://svo.aero/
http://www.domodedovo.ru/
http://www.vnukovo.ru/rus/index.wbp
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Ε. ΞΖΓΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 

 

1. Βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε γεσγξαθία, ηνλ πιεζπζκφ, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ηηο 

εμσηεξηθέο ζρέζεηο, ηελ νηθνλνκία ηεο Οσζηθήο Νκνζπνλδίαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο 

Διιάδνο-Οσζίαο πεξηέρνληαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γξαθείνπ Νηθνλνκηθψλ & 

Δκπνξηθψλ πνζέζεσλ ηεο ειιεληθήο Ξξεζβείαο Κφζραο.  

2. O νδεγφο Doing Business in Russia ηεο Ξαγθφζκηαο Ρξάπεδαο 

(http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/r/russia/RUS.pdf) 

3. Ν επηρεηξεκαηηθφο νδεγφο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο KPMG 

(https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-en-doing-business-in-

russia-300718.pdf) 

4. Ν επηρεηξεκαηηθφο νδεγφο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο Baker & McKenzie 

(https://www.bakermckenzie.com/-

/media/files/insight/publications/2018/04/mosdms55858107v1doingbusinessinrussia20

18.pdf?la=en). 

 

  

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/r/russia/RUS.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-en-doing-business-in-russia-300718.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-en-doing-business-in-russia-300718.pdf
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2018/04/mosdms55858107v1doingbusinessinrussia2018.pdf?la=en
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2018/04/mosdms55858107v1doingbusinessinrussia2018.pdf?la=en
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2018/04/mosdms55858107v1doingbusinessinrussia2018.pdf?la=en
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Ζ. ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΘΟΥΠΔΥΛ 

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΑΞΑΓΝΟΔΠΖΠ ΔΗΠΑΓΥΓΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ 
πξνΩιεπζεο ΖΞΑ, Δ.Δ., ΘαλαδΨ, ΑπζηξαιΫαο, ΛνξβεγΫαο, ΝπθξαλΫαο, ΑιβαλΫαο, 

ΚαπξνβνπλΫνπ, ΗζιαλδΫαο θαη ΙηρηελζηΨηλ 
ζηε ΟωζηθΪ ΝκνζπνλδΫα κΩρξη θαη ηελ 31ε ΓεθεκβξΫνπ 2019 

 

Θωδηθόο 

ΠπλδπαζκΩλεο 

ΝλνκαηνινγΫαο 

ΞεξηγξαθΪ εκπνξεύκαηνο * / *** 

0103 (εμαηξείηαη ν 

θσδηθφο 0103 10 0000) 

Zψληεο ρνίξνη 

0201 Θξέαηα βννεηδψλ, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε 

0202 Θξέαηα βννεηδψλ, θαηεςπγκέλα 

0203 Θξέαηα ρνηξνεηδψλ, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα 

0207 Θξέαηα θαη παξαπξντφληα βξψζηκα, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή 

θαηεςπγκέλα, πνπιεξηθψλ ηεο θιάζεο 0105  

0206  

εμαηξνχληαη νη  θσδηθνί  

0206 10 1000, 

0206 22 0001, 

0206 29 1000, 

0206 30 0001, 

0206 30 0003, 

0206 41 0001, 

0206 49 0001, 

0206 80 1000, 

0206 90 1000.**** 

Ξαξαπξντφληα ζθαγίσλ βξψζηκα, βννεηδψλ, ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, 

αηγνεηδψλ, αιφγσλ, γατδνπξηψλ ή κνπιαξηψλ, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή 

ςχμε ή θαηεςπγκέλα 

0210** Θξέαηα αιαηηζκέλα ή ζε άξκε, απνμεξακέλα ή θαπληζηά 

0301 Τάξηα δσληαλά (πέζηξνθεο, ρέιηα, θππξίλνη, ζνινκνί) 

0302 Τάξηα λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε, κε εμαίξεζε ηα θηιέηα θαη άιιε 

ζάξθα ςαξηψλ ηεο θιάζεο 0304, δειαδή ζνινκνεηδή (πέζηξνθεο, 

ζνινκνί), πιαηχςαξα (γισζζνεηδή) ηφλνη, ξέγγεο, κπαθαιηάξνη, άιια 

ςάξηα (ζαξδέιεο, γάδνη, ζθνπκπξηά, ρέιηα, γαχξνη, ιηζξίληα, θαγθξηά, 

μηθίαο, ζαπξίδηα ιαπξάθηα, ηζηπνχξεο 

 

0303 Τάξηα θαηεςπγκέλα, κε εμαίξεζε ηα θηιέηα θαη άιιε ζάξθα ςαξηψλ ηεο 

θιάζεο 0304, δειαδή ζνινκνί, άιια ζνινκνεηδή (πέζηξνθεο), πιαηχςαξα 

https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
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(γισζζνεηδή), ηφλνη, ξέγγεο, κπαθαιηάξνη, άιια ςάξηα (ζαξδέιεο, γάδνη, 

ζθνπκπξηά, ρέιηα, γαχξνη, ιηζξίληα, θαγθξηά, μηθίαο, ζαπξίδηα ιαπξάθηα, 

ζπθψηηα, απγά θαη ζπέξκαηα 

0304 Φηιέηα θαη άιιε ζάξθα ςαξηψλ (έζησ θαη αιεζκέλα), λσπά, δηαηεξεκέλα 

κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα  

0305 Τάξηα απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε. Τάξηα θαπληζηά έζησ θαη 

ςεκέλα πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαπλίζκαηνο. Αιεχξηα, ζθφλεο θαη 

ζπζζσκαησκέλα πξντφληα κε κνξθή ζβφισλ (πειέηεο ςαξηψλ, θαηάιιεια 

γηα ηε δηαηξνθή αλζξψπσλ) δειαδή αιεχξηα, ζπθψηηα, απγά θαη ζπέξκαηα 

ςαξηψλ, θηιέηα ςαξηψλ απνμεξακέλα, ςάξηα θαπληζηά, ςάξηα αιαηηζκέλα 

0306 Καιαθφζηξαθα, έζησ θαη ρσξίο ην φζηξαθφ ηνπο, δσληαλά, λσπά, 

δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε 

άξκε. Καιαθφζηξαθα κε ην φζηξαθφ ηνπο, βξαζκέλα ζε λεξφ9 ή αηκφ, 

έζησ θαη δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, 

αιαηηζκέλα ή ζε άξκε. Αιεχξηα, ζθφλεο θαη ζπζζσκαησκέλα πξντφληα κε 

κνξθή ζβφισλ καιαθνζηξάθσλ θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ησλ 

αλζξψπσλ (θαξαβίδεο, αζηαθνί, γαξίδεο, θαβνχξηα 

0307 Καιάθηα, έζησ θαη ρσξηζκέλα απφ ην θνρχιη ηνπο, δσληαλά, λσπά, 

δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε 

άξκε. Αζπφλδπια πδξφβηα, άιια απφ ηα καιαθφζηξαθα θαη ηα καιάθηα, 

δσληαλά, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, 

αιαηηζκέλα ή ζε άξκε. Αιεχξηα, ζθφλεο θαη ζπζζσκαησκέλα πξντφληα κε 

κνξθή ζβφισλ (πειέηεο) αζπφλδπισλ πδξφβησλ άιισλ απφ ηα 

καιαθφζηξαθα, θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ (ζηξείδηα, 

ρηέληα, κχδηα, ζνππηέο, ρηαπφδηα, ζαιηγθάξηα).  

0308 Αζπφλδπια πδξφβηα, άιια καιαθφζηξαθα θαη καιάθηα, δσληαλά, λσπά, 

δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε, θαηεςπγκέλα απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε 

άξκε. Αζπφλδπια πδξφβηα, άιια απφ ηα καιαθφζηξαθα θαη ηα καιάθηα, 

δσληαλά, λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, 

αιαηηζκέλα ή ζε άξκε. Αιεχξηα, ζθφλεο θαη ζπζζσκαησκέλα πξντφληα κε 

κνξθή ζβφισλ (πειέηεο) αζπφλδπισλ πδξφβησλ άιισλ απφ ηα 

καιαθφζηξαθα, θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ (Νινζνχξηα, 

αρηλνί, Κέδνπζεο). 

0401 Γάια θαη θξέκα γάιαθηνο (αλζφγαια) πνπ δελ είλαη ζπκππθλσκέλα θαη δελ 

πεξηέρνπλ δάραξε ή άιια γιπθαληηθά.  

0402 Γάια θαη θξέκα γάιαθηνο(αλζφγαια), ζπκππθλσκέλα ή κε πξνζήθε 

δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ.  

0403 Βνπηπξφγαια, πεγκέλν γάια θαη πεγκέλε θξέκα, γηανχξηη, θεθίξ θαη άιια 

γάιαηα θαη θξέκεο πνπ έρνπλ ππνζηεί δχκσζε ή έρνπλ θαηαζηεί φμηλα, 

έζησ θαη ζπκππθλσκέλα ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ ή 

αξσκαηηζκέλα ή κε πξνζζήθε θξνχησλ ή θαθάνπ. 

0404 Νξφο γάιαθηνο, έζησ θαη ζπκππθλσκέλνο ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ 

γιπθαληηθψλ. Ξξντφληα πνπ απνηεινχληα απφ θπζηθά ζπζηαηηθά ηνπ 
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γάιαθηνο, έζησ θαη κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ πνπ δελ 

θαηνλνκάδνληαη νχηε πεξηιακβάλνληαη αιινχ.  

0405 Βνχηπξα θαη άιιεο ιηπαξέο νπζίεο πξνεξρφκελεο απφ ην γάια. Γαιαθηηθέο 

ιηπαξέο χιεο γηα επάιεηςε.  

0406 Ρπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 

0701  Ξαηάηεο λσπέο ή δηαηεξεκέλεο κε απιή ςχμε  

0702 00 000 Ληνκάηεο λσπέο ή δηαηεξεκέλεο κε απιή ςχμε 

0703  Θξεκκχδηα αζθαιψληα, ζθφξδα, πξάζα θαη άιια παξφκνηα ιαραληθά, λσπά 

ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε  

0704 Θξάκβεο, θνπλνππίδηα, θξάκβεο ζγνπξέο, γνγπινθξάκβεο θαη παξφκνηα  

βξψζηκα πξντφληα ηνπ γέλνπο Brassica, λσπά ε δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε 

0705 Καξνχιηα (Lactuca sativa) θαη ξαδίθηα (Cichorium spp.), λσπά ή 

δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε 

0706 Θαξφηα, γνγγχιηα, θνθθηλνγνχιηα γηα ζαιάηα, ιαγφρνξηo (ζθνπιί), 

ξαπαλνζέιηλα, ξαπάληα θαη παξφκνηεο βξψζηκεο ξίδεο, λσπά ή 

δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε 

0707 00 Αγγνχξηα θαη αγγνπξάθηα, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε. 

0708 Ιαραληθά ινβνθφξα, κε ή ρσξίο ινβφ, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε 

0709 Άιια ιαραληθά, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε 

(αγθηλάξεο, ζπαξάγγηα κειηηδάλεο, ζέιηλα καληηάξηα θαη ηξνχθεο, 

πηπεξηέο, ζπαλάθηα, ΔΙΗΔΠ, θάππαξε, κάξαζν, θνινθπζάθηα) 

0710 Ιαραληθά άβξαζηα ή βξαζκέλα ζην λεξφ ή ζηνλ αηκφ, θαηεςπγκέλα 

0711 Ιαραληθά δηαηεξεκέλα πξνζσξηλά (π.ρ. κε δηνμείδην ηνπ ζείνπ ή ζε άξκε, 

ζεησκέλν λεξφ ή ζε λεξφ ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί άιιεο νπζίεο πνπ 

ρξεζηκεχνπλ γηα λα εμαζθαιηζζεί πξνζσξηλά ε δηαηήξεζή ηνπο), αιιά 

αθαηάιιεια γηα δηαηξνθή ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη (Διηέο, 

Θάππαξε, αγγνχξηα, καληηάξηα θαη ηξνχθεο, άιια ιαραληθά) 

0712 Ιαραληθά μεξά, έζησ θαη θνκκέλα ζε ηεκάρηα ή ζε θέηεο ή θαη ηξηκκέλα ή 

ζε ζθφλε, αιιά φρη αιιηψο παξαζθεπαζκέλα  

0713  Όζπξηα μεξά, ρσξίο ινβφ, έζησ θαη μεθινπδηζκέλα ή ζπαζκέλα  

0714 Οίδεο καληφθαο, αξαξνχηεο ή ζαιεπηνχ, θφλδπινη ειηαλζνχ 

(ςεπδνθνινθάζηα), γιπθνπαηάηεο θαη παξφκνηεο ξίδεο θαη θφλδπινη κε 

πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζ άκπιν ή ηλνπιίλε, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή 

ςχμε, θαηεςπγκέλα ή απνμεξακέλα, έζησ θαη θνκκέλα ζε ηεκάρηα ή 

ζπζζσκαησκέλα ζε κνξθή ζβφισλ). 

0801 Θαξχδηα θνθνθνηλίθσλ, θαξχδηα Βξαδηιίαο θαη θαξχδηα αλαθαξδηνεηδψλ, 

λσπά ή μεξά, έζησ θαη ρσξίο ην θέιπθνο ή ηε θινχδα ηνπο 

0802 Άιινη θαξπνί κε θέιπθνο, λσπνί ή μεξνί, έζησ θαη ρσξίο ην θέιπθνο ή ηε 
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θινχδα ηνπο 

0803 Κπαλάλεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηνπ είδνπο ησλ Αληηιιψλ, 

λσπέο ή μεξέο 

0804 Σνπξκάδεο, ζχθα, αλαλάδεο, αριάδηα ησλ πνηθηιηψλ avocats θαη goyaves, 

κάγγεο θαη καγγνχζηεο, λσπά ή μεξά 

0805 Δζπεξηδνεηδή, λσπά ή μεξά 

0806 Πηαθχιηα, λσπά ή μεξά 

0807 Ξεπφληα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θαξπνχδηα) θαη θαξπνί 

παπαίαο, λσπά 

0808 Κήια, αριάδηα θαη θπδψληα, λσπά 

0809 Βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα brugnons 

θαη nectarines), δακάζθελα θαη αγξηνδακάζθελα, λσπά 

0810 Άιινη θαξπνί θαη θξνχηα λσπά 

0811 Θαξπνί θαη θξνχηα, άςεηα ή ςεκέλα ζηνλ αηκφ ή βξαζκέλα ζην λεξφ, 

θαηεςπγκέλα, έζησ θαη κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ 

0813 Θαξπνί θαη θξνχηα απνμεξακέλα, άιια απφ εθείλα ησλ 

θιάζεσλ 0801 κέρξη θαη 0806. Κείγκαηα απνμεξακέλσλ θαξπψλ θαη 

θξνχησλ ή θαξπψλ κε θέιπθνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ 

1501 Σνηξηλά ιίπε θαη ιίπε πνπιεξηθψλ 

1502 Ιίπε βννεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ ή αηγνεηδψλ 

1503 00 Πηεαηίλε, ιάδη κε ηελ νλνκαζία «saindoux», ειαηνζηεαηίλε, 

ειαηνκαξγαξίλε θαη ζηεαηέιαην, πνπ δελ έρνπλ γαιαθησκαηνπνηεζεί νχηε 

αλακεηρζεί oχηε αιιηψο παξαζθεπαζζεί 

1601 00 Ινπθάληθα, ζαιάκηα θαη παξφκνηα πξντφληα, απφ θξέαο, παξαπξντφληα 

ζθαγίσλ ή αίκα. Ξαξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο κε βάζε ηα πξντφληα απηά 

1901 90 110 0 Δθρπιίζκαηα βχλεο, πεξηεθηηθφηεηαο ζε μεξφ εθρχιηζκα ίζεο ή αλψηεξεο 
ηνπ 90 % θαηά βάξνο 

1901 90 910 0 Άιια πξντφληα, πνπ δελ πεξηέρνπλ ιηπαξέο χιεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 
γάια, δαραξφδε, ηζνγιπθφδε, γιπθφδε, άκπια θάζε είδνπο ή πνπ πεξηέρνπλ 
θαηά βάξνο ιηγφηεξν ηνπ 1,5 % ιηπαξέο χιεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην γάια, 
ιηγφηεξν ηνπ 5 % δαραξφδε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηκβεξηνπνηεκέλνπ 
δάραξνπ) ή ηζνγιπθφδε, ιηγφηεξν ηνπ 5 % γιπθφδε ή άκπια θάζε είδνπο, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο ζε ζθφλε απφ πξντφληα 
ησλ θιάζεσλ 0401 κέρξη 0404 

2106 90 920 0 

2106 90 980 4 

2106 90 980 5 

2106 90 980 9 

Ξαξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη αιινχ.  
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* Ζ εθαξκνγή ηνπ σο άλσ θαηαιφγνπ ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ηνπο θσδηθνχο ΠΝ. Ζ 

πεξηγξαθή ηνπ εκπνξεχκαηνο παξαηίζεηαη γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο 

** Ζ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ θσδηθνχ ιακβάλεη ρψξα ηφζν βάζεη ηνπ θσδηθνχ ΠΝ φζν θαη βάζεη 

ηεο πεξηγξαθήο ηνπ εκπνξεχκαηνο. 

*** Κε ηελ εμαίξεζε πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα παηδηθή δηαηξνθή. 

**** Κε ηελ εμαίξεζε πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

Πεκεηψλνπκε φηη ζηελ ηζηνζειίδα https://sanctionsmap.eu ηεο ΔΔ ππάξρεη ράξηεο ζηνλ νπνίν 

απεηθνλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ θπξψζεσλ παγθνζκίσο πνπ έρνπλ επηβιεζεί έλαληη εηαηξεηψλ, 

αηφκσλ θαη πξντφλησλ, είηε απφ ηελ ΔΔ είηε απφ ηνλ ΝΖΔ. Κάιηζηα ζε θάζε πεξίπησζε 

αλαθέξνληαη θαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο λνκηθήο πξάμεο επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ. 

 

Ρέινο ζηελ ηζηνζειίδα https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο 

ξσζηθψλ εηαηξηψλ πνπ ηεινχλ ππφ ακεξηθαληθέο θπξψζεηο. 

https://sanctionsmap.eu/

