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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΡΩΣΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1
[Περίοδος: 28 Φεβρουαρίου - 26 Απριλίου 2022]

28.02.2022 | Προεδρικό Διάταγμα № 79 της 28.02.2022 για την υποχρεωτική πώληση από τους
εξαγωγείς του 80% των κερδών σε ξένο νόμισμα.
02.03.2022 | Ειδική διαδικασία για τους κατοίκους να πραγματοποιούν ορισμένες συναλλαγές με
αλλοδαπά πρόσωπα που συνδέονται με μη φιλικές χώρες.
04.03.2022 | Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος Νο.79 της 28ης
Φεβρουαρίου 2022 «Περί εφαρμογής ειδικών οικονομικών μέτρων σε σχέση με εχθρικές ενέργειες
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ξένων κρατών και διεθνών οργανισμών που
προσχωρούν σε αυτές».
05.03.2022 | Ειδική διαδικασία για πληρωμές κρατικών χρεών και οφειλών εταιρειών προς
πιστωτές από χώρες που επέβαλαν κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
06.03.2022 | Οι κανόνες για τη λήψη άδειας για συναλλαγές με αλλοδαπά πρόσωπα που
σχετίζονται με μη φιλικές χώρες καθορίζονται με Κυβερνητικό Διάταγμα.
06.03.2022 | Τα μέτρα της Τράπεζας της Ρωσίας για τη διατήρηση τίτλων σε λίστες τιμών.
06.03.2022 | Οδηγίες της Τράπεζας της Ρωσίας σχετικά με την προσωρινή μείωση του όγκου των
δηλώσεων γνωστοποίησης που δημοσιεύουν οι πιστωτικοί οργανισμοί στους ιστοτόπους τους και
στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ρωσίας.
07.03.2022 | Κανόνες για συναλλαγές με ξένες εταιρείες από χώρες και εδάφη μη φιλικά προς τη
Ρωσία.
07.03.2022 | Κατάλογος ξένων κρατών και εδαφών που διαπράττουν εχθρικές ενέργειες κατά της
Ρωσίας, των ρωσικών νομικών οντοτήτων και ιδιωτών.
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08.03.2022 | Πακέτο μέτρων κατά της κρίσης για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων.
08.03.2022 | Προεδρικό Διάταγμα που δίνει εντολή στην Κυβέρνηση να καθορίσει τους
καταλόγους των ξένων χωρών που υπόκεινται σε απαγόρευση εξαγωγής ή εισαγωγής προϊόντων.
09.03.2022 | Προσωρινή διαδικασία για συναλλαγές σε μετρητά νομίσματα.
09.03.2022 | Διευκρινίσεις από την Τράπεζα της Ρωσίας σχετικά με τις κύριες πτυχές του
χρηματοπιστωτικού συστήματος υπό τους περιορισμούς κυρώσεων, ιδίως όσον αφορά το νόμισμα
σε μετρητά, τις τραπεζικές κάρτες, τις διασυνοριακές μεταφορές και πληρωμές, τις επενδύσεις και
ορισμένα άλλα ζητήματα.
09.03.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης με στόχο τη βελτίωση της
βιωσιμότητας της οικονομίας ενόψει αυστηρότερων κυρώσεων.
10.03.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση έχει καθορίσει τον κατάλογο των αγαθών και του εξοπλισμού που
έχουν προσωρινά απαγορευτεί για εξαγωγή από τη Ρωσία. Η απόφαση θα ισχύει μέχρι το τέλος
του 2022.
10.03.2022 | Ένα μορατόριουμ για τις επιχειρηματικές επιθεωρήσεις θα παραμείνει σε ισχύ στη
Ρωσία μέχρι το τέλος του 2022.
10.03.2022 | Η Τράπεζα της Ρωσίας εισήγαγε μια προσωρινή διαδικασία για συναλλαγές σε
μετρητά για νομικά πρόσωπα και μεμονωμένους επιχειρηματίες από τις 10 Μαρτίου έως τις 10
Σεπτεμβρίου.
11.03.2022 | Η Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι τράπεζες απαγορεύεται να χρεώνουν
προμήθειες για την έκδοση μετρητών μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.
11.03.2022 | Σχετικά με την αναστολή των επιθεωρήσεων συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί
νομισμάτων όσον αφορά τις παραβιάσεις που ορίζονται από τον ομοσπονδιακό νόμο "Σχετικά με
τη νομισματική ρύθμιση και τον έλεγχο συναλλάγματος".
11.03.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση ενέκρινε τη λίστα των κλάδων για τη χορήγηση πιστωτικών διακοπών
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
11.03.2022 | Η Κυβέρνηση της Μόσχας έχει αναπτύξει ένα σχέδιο υποστήριξης για τους
Μοσχοβίτες και τις επιχειρήσεις υπό αυξανόμενες πιέσεις κυρώσεων.
12.03.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας διευκρίνισε την προσωρινή διαδικασία ανάληψης
κεφαλαίων από καταθέσεις σε ξένο νόμισμα και λογαριασμούς πολιτών, με ισχύ έως τις 9
Σεπτεμβρίου 2022.
12.03.2022 | Διαγραφή ποσών καταπτώσεων (πρόστιμα, ποινές) λόγω μη εκπλήρωσης ή
πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση.
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13.03.2022 | Η ψηφιακή υπηρεσία «Ανταλλαγή Υποκατάστασης Εισαγωγών» δημιουργήθηκε από
το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου και το Υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης.
14.03.2022 | Ο Κώδικας Αεροπορίας τροποποιήθηκε για να επιτρέπει στις ρωσικές αεροπορικές
εταιρείες να διατηρούν στόλο ξένων αεροσκαφών και να τους επιτρέπουν να εκτελούν δρομολόγια
σε εσωτερικά δρομολόγια.
14.03.2022 | Οι κάτοικοι να μεταφέρουν συνάλλαγμα στους λογαριασμούς τους σε ξένες τράπεζες
για τη χρηματοδότηση τρεχουσών δραστηριοτήτων.
14.03.2022 | Η Τράπεζα της Ρωσίας θα αλλάξει τη διαδικασία για τον υπολογισμό και τη
δημοσίευση των επίσημων συναλλαγματικών ισοτιμιών.
14.03.2022 | Ο Ρώσος ΠΘ Μιχαήλ Μισούστιν υπέγραψε το Διάταγμα για την αυτόματη παράταση
κατά 12 μήνες της ισχύος των αδειών και άλλων τύπων αδειών και την απλοποιημένη λήψη ή
επανέκδοσή τους το 2022.
14.03.2022 | Η ρ/Κυβέρνηση έχει καθορίσει τις παραμέτρους των δανείων για αιτήσεις των
πολιτών για «πιστωτικές διακοπές». Καθόρισε τα ανώτατα ποσά των δανείων για τα οποία οι
πολίτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση στις τράπεζες για την παροχή «πιστωτικών
διακοπών».
15.03.2022 | Ο Ρώσος Π/Θ Μιχαήλ Μισούστιν υπέγραψε Διάταγμα για την αναστολή της
συμφωνίας με τις Βερμούδες για την επίβλεψη των αεροσκαφών και τη μεταφορά αεροσκαφών
στο κρατικό μητρώο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
15.03.2022 | Για να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την κάλυψη της ζήτησης των νοικοκυριών, η
Τράπεζα της Ρωσίας αναστέλλει τις αγορές χρυσού από πιστωτικά ιδρύματα από τις 15 Μαρτίου
2022.
16.03.2022 | Προεδρικό Διάταγμα «Σχετικά με τα μέτρα για τη διασφάλιση της
κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας και την προστασία του πληθυσμού στη Ρωσική Ομοσπονδία».
16.03.2022 | Η Μόσχα να επεκτείνει τη στήριξη των ΜΜΕ και να αυξήσει την αποζημίωση για το
κόστος εξοπλισμού έργων υψηλής τεχνολογίας έως και 50%.
17.03.2022 | Το ρ/Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου ενέκρινε τη διαδικασία για την έκδοση
αδειών για εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων εκτός Ρωσίας.
17.03.2022 | Η ρ/Κυβέρνηση παρέτεινε κατά δύο χρόνια την προθεσμία για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από συμφωνίες επιδότησης για εξαγωγικές εταιρείες στο πλαίσιο
του εθνικού έργου «Διεθνής Συνεργασία και Εξαγωγές».
17.03.2022 | Επεκτείνεται ο κατάλογος των αγαθών που δεν υπόκεινται στην απαγόρευση
εξαγωγής εκτός Ρωσίας.
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18.03.2022 | Οι βιομηχανικές εταιρείες που επηρεάζονται από τις κυρώσεις ενδέχεται να λάβουν
περίοδο χάριτος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει συμφωνιών επιδότησης.
18.03.2022 | Οι χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAEU) υιοθέτησαν κοινά μέτρα για
τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Ο κατάλογος των μέτρων περιλαμβάνει ακύρωση εισαγωγικών
δασμών σε 458 είδη, επέκταση της χρήσης των εθνικών νομισμάτων στο αμοιβαίο εμπόριο,
απλοποίηση των διαδικασιών εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αντιγράφων
πιστοποιητικών καταγωγής.
18.03.2022 | Με Προεδρικό Διάταγμα η Τράπεζα της Ρωσίας έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει το
ύψος των συναλλαγών για τη μεταφορά κεφαλαίων σε ξένα νομικά και φυσικά πρόσωπα.
18.03.2022 | Εγκρίθηκε ο προσωρινός αλγόριθμος για την εισαγωγή μεταφορέων στις διεθνείς
αεροπορικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.
19.03.2022 | Η Rosreestr εξηγεί πώς να καταχωρίσετε συναλλαγές για άτομα με διπλή υπηκοότητα.
19.03.2022 | Η RusAcreditation μείωσε τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και απλοποίησε
τη διαδικασία δήλωσης προϊόντων.
20.03.2022 | Το καθεστώς των λογαριασμών τύπου "C" θεσπίστηκε για διακανονισμούς και
εκτέλεση συναλλαγών (πράξεων) προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις που αναφέρονται
στο Διάταγμα του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας № 95 της 5ης Μαρτίου 2022.
21.03.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αποφάσισε να ορίσει προσωρινά τη μέγιστη αξία των
προμηθειών απόκτησης για την περίοδο από τις 18 Απριλίου έως τις 31 Αυγούστου 2022 σε 1% για
εταιρείες που πωλούν κοινωνικά σημαντικά αγαθά ή παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
22.03.2022 | Οι Ρώσοι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές που αφορούν την
πώληση και την αγορά ακίνητης περιουσίας με μη κατοίκους.
23.03.2022 | Η ρ/Κυβέρνηση έχει καθορίσει τους όρους για την είσοδο πλοίων από μη φιλικά
κράτη στα ρωσικά λιμάνια. Σύμφωνα με το Διάταγμα που ενέκρινε η κυβέρνηση, η απόφαση για
την εισαγωγή ή μη εισαγωγή πλοίων συγκεκριμένου εχθρικού κράτους σε θαλάσσιους λιμένες
εσωτερικού θα εγκριθεί με χωριστή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
23.03.2022 | Οι εγχώριες αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να κατοχυρώνουν δικαιώματα
ιδιοκτησίας σε ξένα αεροσκάφη που λειτουργούν και να τα καταχωρούν στο κρατικό μητρώο εντός
πέντε ημερών. Η ασφάλιση, η αντασφάλιση και η συντήρηση των αεροπλάνων θα
πραγματοποιούνται στη Ρωσία.
23.03.2022 | Προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των υποχρεωτικών αποθεματικών σε τράπεζες
με καθολικές άδειες και μη τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα με λογαριασμούς τύπου "C" που
χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 95 της 5ης Μαρτίου
2022, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έχει άλλαξε τη διαδικασία δέσμευσης υποχρεώσεων σε
τέτοιους λογαριασμούς.
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23.03.2022 | Ο μηχανισμός υποστήριξης για τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος συμβάλλει στην
αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους των προγραμματιστών, παρατείνεται μέχρι το τέλος του
2022. Σχετικό Διάταγμα υπεγράφη από τον Πρόεδρο της ρ/Κυβέρνησης Mikhail Mishustin .
23.03.2022 | Η Μόσχα έχει αναπτύξει πρόσθετα μέτρα για την υποστήριξη προγραμματιστών,
επιχειρήσεων εμπορίου και υπηρεσιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων ενοικιαστών
ακινήτων της πόλης.
23.03.2022 | Προσωρινή διαδικασία για την έκδοση αδειών για την εξαγωγή ορισμένων τύπων
οχημάτων, των εξαρτημάτων και των εξαρτημάτων τους εκτός του εδάφους της Ρωσικής
Ομοσπονδίας προτείνει το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας.
23.03.2022 | Ορίστηκε η διαδικασία περαιτέρω λειτουργίας ξένων αεροσκαφών από ρωσικούς
αερομεταφορείς.
24.03.2022 | Διάταγμα της Ρ/Κυβέρνησης για τη δημιουργία πρόσθετων κινήτρων για την
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
24.03.2022 | Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας Daniel Egorov
πραγματοποίησε ενημέρωση για φορολογικά θέματα και μέτρα στήριξης υπό κυρώσεις.
25.03.2022 | Η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία έχει ετοιμάσει σχέδιο νόμου που
απαγορεύει τη δέσμευση των τιμών των εγχώριων συμβολαίων στη συναλλαγματική ισοτιμία.
25.03.2022 | Κρατικά μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων ελαφριάς βιομηχανίας.
25.03.2022 | Κρατικά μέτρα στήριξης του κατασκευαστικού κλάδου.
26.03.2022 | Ομοσπονδιακός νόμος για φορολογικά μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας υπό
κυρώσεις κατά Ρώσων φυσικών και νομικών προσώπων.
26.03.2022 | Το ρ/Υπουργείο Οικονομικών έχει αναπτύξει νέα μέτρα για την υποστήριξη πελατών
και συμμετεχόντων στις προμήθειες.
26.03.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση αύξησε το ποσό των επιδοτήσεων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές
αγροτικών προϊόντων.
27.03.2022 | Θεσπίζονται μέτρα στήριξης για συμμετέχοντες στην ξένη οικονομική δραστηριότητα.
27.03.2022 | Νέα ρύθμιση για την αναβολή υποχρεωτικών απαιτήσεων που δεν μπορούν να
εκπληρωθούν λόγω τεχνολογικών περιορισμών.
28.03.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση ενέκρινε τους κανόνες προνομιακού δανεισμού για μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.
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28.03.2022 | Οι επιχειρηματίες που παράγουν αγαθά από ανακυκλωμένα απόβλητα θα λάβουν
κρατική στήριξη.
29.03.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας διευκρίνισε τους κανόνες για την κυκλοφορία των
νομισμάτων μετρητών.
29.03.2022 | Προεδρικό Διάταγμα Νο. 95 για την έκδοση αδειών σε κατοίκους για εκπλήρωση
υποχρεώσεων προς ξένους πιστωτές από «μη φιλικές» χώρες.
29.03.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση διεύρυνε τον κατάλογο των περιφερειών που θα μπορούν να λάβουν
κρατική στήριξη για τη δημιουργία βιομηχανικών πάρκων και τεχνοπάρκων .
29.03.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση θα παρατείνει κατά ένα έτος την προθεσμία εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων των επενδυτών για δημιουργία ή εκσυγχρονισμό δασικών υποδομών και
επεξεργασίας ξυλείας.
30.03.2022 | Το Κυβερνητικό Διάταγμα για τις παράλληλες εισαγωγές νομιμοποιεί και επιτρέπει
την εισαγωγή ξένων αγαθών σε ζήτηση χωρίς τη συγκατάθεση των κατόχων δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας.
30.03.2022 | Τα νομοσχέδια για την αναγνώριση των κυρώσεων των μη φιλικών κρατών ως
περιστάσεων ανωτέρας βίας βρίσκονται επί του παρόντος υπό συζήτηση στην κυβέρνηση της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και στην Κρατική Δούμα.
30.03.2022 | Σύμφωνα με το Διάταγμα του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι κυβερνητικές
υπηρεσίες και οι πελάτες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν ξένο λογισμικό στις εγκαταστάσεις
υποδομής πληροφοριών ζωτικής σημασίας τους από την 1η Ιανουαρίου 2025.
30.03.2022 | Η κυβέρνηση ανέβαλε την καθιέρωση της υποχρεωτικής επισήμανσης των
γαλακτοκομικών προϊόντων για τις εκμεταλλεύσεις και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς έως την 1η
Δεκεμβρίου 2023.
30.03.2022 | Η κυβέρνηση εξέτασε την τέταρτη δέσμη προτάσεων για τη βελτίωση της
βιωσιμότητας της ρωσικής οικονομίας.
30.03.2022 | Οι καλοί ενοικιαστές αστικής ιδιοκτησίας μη οικιστικής ιδιοκτησίας θα εξαιρούνται
από τις υποχρεωτικές πληρωμές ενοικίων για τους τελευταίους πέντε μήνες κατά την ανανέωση
της μίσθωσης για νέα περίοδο.
31.03.2022 | Διάταγμα «Σχετικά με την ειδική διαδικασία για τους ξένους αγοραστές να
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τους Ρώσους προμηθευτές φυσικού αερίου».
31.03.2022 | Σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 172 του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 31ης
Μαρτίου 2022, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας καθιέρωσε καθεστώς τραπεζικών λογαριασμών
τύπου "K" ώστε να διεκπεραιώνονται διακανονισμοί με ξένους αγοραστές φυσικού αερίου.
6
LeontievskyPereulok 4, 125009, Μόσχα, ΡωσικήΟμοσπονδία
Τηλ.: +7 495 539 2970, Fax: +7 495 539 2974,E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
31.03.2022 | Σύμφωνα με το διάταγμα αριθ.660-r, της 30ης Μαρτίου 2022, η ρ/Κυβέρνηση
διεύρυνε τον κατάλογο των ζωτικών βασικών φαρμάκων για την προστασία της υγείας των
πολιτών.
31.03.2022 | Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας αριθ. 5930-U της Κεντρικής Τράπεζας της
Ρωσίας, της 15ης Σεπτεμβρίου 2021, "Σχετικά με τη μορφή και τους όρους αναχρηματοδότησης
των εξασφαλισμένων δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα" έχει αναπροσαρμοστεί.
31.03.2022 | Σύμφωνα με το κυβερνητικό διάταγμα, παρατάθηκε για έξι μήνες η προθεσμία
καταβολής του φόρου στο πλαίσιο του απλοποιημένου φορολογικού συστήματος για το 2021 και
το πρώτο τρίμηνο του 2022 για μεμονωμένους επιχειρηματίες και οργανισμούς σε ορισμένους
τομείς της οικονομίας.
31.03.2022 | Στη Ρωσία έχει θεσπιστεί μορατόριουμ έως την 1η Οκτωβρίου 2022 για την έναρξη
της διαδικασίας πτώχευσης με βάση τις αιτήσεις πιστωτών.
01.04.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έχει θέσει νέα όρια για τα φυσικά πρόσωπα στα ποσά
των μεταφορών χρημάτων στο εξωτερικό.
01.04.2022 | Αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο η προθεσμία καταβολής του τέλους ανακύκλωσης για
το 1ο 3 τρίμηνο 2022 για εγχώριους κατασκευαστές αγροτικών, κατασκευαστικών, οδικών και
δημοτικών μηχανημάτων, καθώς και ρυμουλκούμενων.
01.04.2022 | Το Διάταγμα "Σχετικά με την προσωρινή διάταξη των οικονομικών υποχρεώσεων στον
τομέα των μεταφορών προς ορισμένους ξένους πιστωτές" θα επιτρέψει στις ρωσικές εταιρείες να
πληρώνουν για τη μίσθωση σε ρούβλια μέσω λογαριασμών που έχουν ανοίξει σε ρωσικές
τράπεζες.
03.04.2022 | Η ρωσική κυβέρνηση θα διαθέσει 20 δισεκατομμύρια ρούβλια για τη στήριξη έργων
υποκατάστασης εισαγωγών.
03.04.2022 | Η ρωσική κυβέρνηση θα διαθέσει 21,5 δισεκατομμύρια ρούβλια φέτος για μέτρα
στήριξης της βιομηχανίας πληροφορικής.
04.04.2022 | Έκδοση Προεδρικού Διάταγμα για αμοιβαία μέτρα έκδοσης βίζας για πολίτες 48 μη
φιλικών χωρών.
04.04.2022 | Διευκρίνιση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: N 79 της 28ης Φεβρουαρίου 2022 και N 95 της 5ης
Μαρτίου 2022, σχετικά με την υποχρεωτική πώληση συναλλάγματος και την προσωρινή διαδικασία
για τους Ρώσους οφειλέτες των υποχρεώσεών τους προς ξένους πιστωτές .
04.04.2022 | Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου έχει καταρτίσει κατάλογο προϊόντων για τα
οποία δεν επιτρέπεται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τη μορφή δήλωσης
συμμόρφωσης βάσει των αποδεικτικών στοιχείων του ίδιου του αιτούντος.
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04.04.2022 | Έχει θεσπιστεί προσωρινή διαδικασία για τις αεροπορικές εταιρείες να εκπληρώσουν
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι ορισμένων ξένων πιστωτών σε ρούβλια.
04.04.2022 | Έχει θεσπιστεί προσωρινή διαδικασία για τις αεροπορικές εταιρείες να εκπληρώσουν
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι ορισμένων ξένων πιστωτών σε ρούβλια.
05.04.2022 | Ειδικό πρόγραμμα πίστωσης για τη στήριξη συστημικών επιχειρήσεων της
βιομηχανίας καυσίμων και ενέργειας ξεκινά η κυβέρνηση.
05.04.2022 | Η κυβέρνηση αποφάσισε να απλοποιήσει τη διαδικασία για την κρατική καταχώριση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
05.04.2022 | Η κυβέρνηση λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, η περίοδος ισχύος των νέων εγγράφων που επιβεβαιώνουν την παραγωγή
βιομηχανικών προϊόντων στη Ρωσία έχει παραταθεί από 1 σε 3 χρόνια.
06.04.2022 | Η Κρατική Δούμα ενέκρινε σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση νομοσχέδιο για μέτρα
στήριξης του κλάδου των μεταφορών σε συνθήκες κυρώσεων.
07.04.2022 | Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί των πιο επηρεαζόμενων τομέων που έχουν λάβει
προνομιακά δάνεια στο πλαίσιο του προγράμματος "Payroll Fund 3.0" θα μπορούν να
επωφεληθούν από την αναβαλλόμενη αποπληρωμή δανείου.
07.04.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας προχώρησε σε προσαρμογές στην τιμολογιακή της
πολιτική για την αγορά χρυσού από πιστωτικά ιδρύματα σε τιμή διαπραγμάτευσης.
08.04.2022 | Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας αποφάσισε να μειώσει
το βασικό επιτόκιο κατά 300 μονάδες βάσης στο 17,00% ετησίως.
08.04.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας χαλάρωσε την προσωρινή διαδικασία για συναλλαγές
σε μετρητά σε νομίσματα.
08.04.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αμβλύνει τους κανόνες για την αγορά και την πώληση
ξένου συναλλάγματος μέσω χρηματιστών και τραπεζών.
08.04.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση έχει επεκτείνει τις επιχορηγήσεις για εγχώριες εταιρείες
πληροφορικής.
08.04.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση έχει διαθέσει κεφάλαια για προνομιακή πίστωση των βασικών
επιχειρήσεων της βιομηχανίας καυσίμων και ενέργειας.
09.04.2022 | Σχέδιο νόμου για τροποποιήσεις του ομοσπονδιακού νόμου "για τις μετοχικές
εταιρείες" και του άρθρου 8 του ομοσπονδιακού νόμου "για την αγορά κινητών αξιών.
09.04.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει την παραγωγή του φαρμάκου για τον κορωνοϊό
MIR 19.
8
LeontievskyPereulok 4, 125009, Μόσχα, ΡωσικήΟμοσπονδία
Τηλ.: +7 495 539 2970, Fax: +7 495 539 2974,E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

09.04.2022 | Στις 7 Απριλίου 2022, η Κρατική Δούμα ψήφισε νόμο που απαγορεύει την τοποθέτηση
αποδείξεων θεματοφύλακα για τίτλους ρωσικών εταιρειών σε συνάλλαγμα. Οι τρέχουσες
αποδείξεις αποθετηρίου θα πρέπει να διαγραφούν.
11.04.2022 | Οι βασικές επιχειρήσεις της φαρμακευτικής και ιατρικής βιομηχανίας, καθώς και οι
διανομείς τέτοιων προϊόντων και οι αλυσίδες φαρμακείων θα μπορούν να λάβουν πρόσθετη
στήριξη από το κράτος.
11.04.2022 | Οι ρωσικές περιφέρειες θα λάβουν περισσότερα από 35,1 δισεκατομμύρια ρούβλια
για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την παροχή δωρεάν ιατρικής περίθαλψης στους
πολίτες.
12.04.2022 | Οι ασφαλιστές πρότειναν να επισκευάσουν αυτοκίνητα με μεταχειρισμένα
ανταλλακτικά. Νομοθέτες και ειδικοί θεωρούν αυτή την πρωτοβουλία πρόωρη.
12.04.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί προγράμματα περιφερειακής
βιομηχανικής ανάπτυξης το 2022 και θα διαθέσει περισσότερα από 3,7 δισεκατομμύρια ρούβλια
για αυτά.
13.04.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση καθορίζει τη διαδικασία για την εκτέλεση το 2022 των συμβάσεων
αγοράς, μίσθωσης και μίσθωσης αεροσκαφών.
13.04.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση ενέκρινε τους κανόνες πληρωμών για μίσθωση, ενοικίαση και αγορά
ξένων αεροσκαφών.
13.04.2022 | Η Ρ/Κυβερνητική Επιτροπή Ελέγχου Ξένων Επενδύσεων αποφάσισε να σταματήσει
την έκδοση αδειών για πληρωμές σε ευρωομόλογα με τη διαδικασία που ορίζεται στα έγγραφα
έκδοσης.
13.04.2022 | Από την 1η Ιουλίου 2022, πληροφορίες για τη χρήση φυτοφαρμάκων και
αγροχημικών θα είναι διαθέσιμες σε πολίτες, επιχειρήσεις, περιβαλλοντολόγους, αγρότες και
ειδικούς.
13.04.2022 | Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ενέκρινε νόμο για την επιβολή νομικών πράξεων στον
τομέα της τελωνειακής ρύθμισης.
14.04.2022 | Νέα διαδικασία για την έκδοση αδειών εξαγωγής ορισμένων τύπων βιομηχανικών
προϊόντων.
14.04.2022 | Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους ασφαλιστές έχουν χαλαρώσει.
15.04.2022 | Νόμος για τη στήριξη του κλάδου των μεταφορών στο πλαίσιο των κυρώσεων.
15.04.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας εφαρμόζει σειρά πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη
του χρηματοπιστωτικού τομέα και της ικανότητάς του να δανείζει τη ρωσική οικονομία.
9
LeontievskyPereulok 4, 125009, Μόσχα, ΡωσικήΟμοσπονδία
Τηλ.: +7 495 539 2970, Fax: +7 495 539 2974,E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΣΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

17.04.2022 | Ο κατάλογος των βιομηχανιών για τους οποίους χαλαρώνουν οι συναλλαγματικοί
έλεγχοι στις συμβάσεις εξωτερικού εμπορίου έχει διευρυνθεί.
17.04.2022 | Διευκρίνιση από την Κεντρική Τράπεζα για τη μεταφορά ρουβλίων σε λογαριασμούς
εξωτερικού.
17.04.2022 | Οι υφιστάμενες ποσοστώσεις εξαγωγής για τους Ρώσους παραγωγούς ορυκτών
λιπασμάτων έχουν αυξηθεί προσωρινά κατά σχεδόν 700.000 τόνους.
18.04.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα επανέλαβε τη δυνατότητα πώλησης συναλλάγματος σε μετρητά
από τράπεζες σε πολίτες.
19.04.2022 | Διαδικασία κυκλοφορίας μετοχών ρωσικής έκδοσης εκτός Ρωσίας.
19.04.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας καθιέρωσε απαιτήσεις για κανόνες διαχείρισης
καταπιστεύματος αμοιβαίων κεφαλαίων για μη ειδικευμένους επενδυτές.
19.04.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση έχει εισαγάγει νέες απαιτήσεις για στεγαστικά δάνεια των τραπεζών.
20.04.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας άμβλυνε τους όρους νομισματικής ρύθμισης για τους
Ρώσους εξαγωγείς μη ενεργειακών αγαθών. Η προθεσμία για την υποχρεωτική πώληση εσόδων σε
ξένο νόμισμα παρατάθηκε από 3 σε 60 εργάσιμες ημέρες.
20.04.2022 | Η Κρατική Δούμα ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη μεταφορά πληροφοριών από ρωσικές
τράπεζες σε ξένες ρυθμιστικές αρχές.
21.04.2022 | Οι έλεγχοι βάρους και μεγέθους για φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν τρόφιμα και
βασικά προϊόντα θα καταργηθούν στα ρωσικά σύνορα.
21.04.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αποφάσισε να αμβλύνει τις απαιτήσεις υποχρεωτικής
πώλησης των κερδών σε συνάλλαγμα, για όλες τις εξαγωγικές εταιρείες.
22.04.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας εισήγαγε κανόνες για την πώληση επενδυτικών
προϊόντων μέσω τραπεζών.
22.04.2022 | Η Ρ/Κκυβέρνηση θέσπισε ένα νέο εργαλείο υποστήριξης των ρ/αερομεταφορέων. Τα
νέα μέτρα θα αντισταθμίσουν εν μέρει το κόστος διεξαγωγής εσωτερικών πτήσεων.
24.04.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση θα δώσει επιπλέον χρόνο στις γαλακτοκομικές εταιρείες για να
εφαρμόσουν τεχνολογίες παρακολούθησης των προϊόντων κατά τη μετάβαση στην υποχρεωτική
επισήμανση.
24.04.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση υποχρέωσε τους παραγωγούς πετρελαίου να πωλούν περισσότερα
καύσιμα στα χρηματιστήρια.
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25.04.2022 | Υιοθέτηση μέτρων στήριξης της ελαφριάς βιομηχανικής παραγωγής.
25.04.2022 | Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας άλλαξε τη διαδικασία υπολογισμού των επίσημων
συναλλαγματικών ισοτιμιών.
25.04.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση επέκτεινε τα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς πατάτας και άλλων
λαχανικών.
26.04.2022 | Η Ρ/Κυβέρνηση άμβλυνε τις απαιτήσεις λήψης κρατικών επιδοτήσεων για τη
δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών για βιομηχανικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, για τις
ρωσικές εταιρείες πληροφορικής.
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