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Α. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΡΩΣΙΑΣ 

 
1. Το υπ΄ αριθμ. 1171 από 30 Ιουνίου 2022 Κυβερνητικό Διάταγμα «Περί εισαγωγής 
προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγής ρυζιού και σβώλων ρυζιού από τη Ρωσική Ομοσπονδία 
και τροποποιήσεις σε ορισμένες πράξεις της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας» 
περιορίζει τις εξαγωγές ρυζιού (κωδικός 1006) και σβώλων ρυζιού (1103195000) από την 1η 
Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι περιορισμοί θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των 
κινδύνων της έλλειψής τους και θα εξασφαλίσουν σταθερές τιμές για τα τελικά προϊόντα για 
τους καταναλωτές.  
 
2. Επίσης με το υπ΄αριθμ. 1169 από 30 Ιουνίου 2022 Κυβερνητικό Διάταγμα «Περί εισαγωγής 
προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγής αμινοξέων από τη Ρωσική Ομοσπονδία» από την 1η 
Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, θα έχει περιορισμούς στις εξαγωγές αμινοξέων 
ζωοτροφών (θειική L-λυσίνη, μονοϋδροχλωρική L-λυσίνη (κωδικός 2922410000), DL-μεθειονίνη 
(κωδικός 2930401000, 2930409000). Οι αποφάσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας, διατήρηση σταθερών εγχώριων τιμών για αυτά τα 
προϊόντα, καθώς και στην υποστήριξη της κτηνοτροφίας και της μεταποιητικής βιομηχανίας, 
ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρ/Υπουργείο Γεωργίας. 
Η προσωρινή απαγόρευση δεν ισχύει για τις εξαγωγές αυτών των κωδικών στις χώρες της 
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, την Αμπχαζία, τη Νότια Οσσετία, τις Λαϊκή Δημοκρατία του 
Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και για σκοπούς παροχής διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. 
 
3. Το υπ΄αριθμ. 415 από 30 Ιουνίου 2022 Προεδρικό Διάταγμα «Περί προσωρινής διαδικασίας 
εισαγωγής φυτοφαρμάκων και αγροχημικών στη Ρωσική Ομοσπονδία» παρατείνεται η 
προσωρινή απλοποιημένη διαδικασία εισαγωγής φυτοφαρμάκων και αγροχημικών στη Ρωσική 
Ομοσπονδία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της 
υπογραφής του. 
 

Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΑΠΟ ΕΕ. 
 
Με την Απόφαση 412/27.6.2022 του λ/Υπουργικού Συμβουλίου ανανεώνεται έως 31.12.2022 η 
απαγόρευση εισαγωγής στο έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας ορισμένων 
εμπορευμάτων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, το Βασίλειο της Νορβηγίας, τη Δημοκρατία της 
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Αλβανίας, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το Ηνωμένο 
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, το Μαυροβούνιο, την Ελβετική 
Συνομοσπονδία. 
 
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για απαγόρευση εισαγωγών τροφίμων (νωπά κρέατα, 
γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, λίπη, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αλλαντικά, αλάτι κ.α.) 
από 1.1.2022 ως αντίμετρα στις δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην χώρα. Μεταξύ των 
προϊόντων σε απαγόρευση συμπεριλαμβάνονται φρούτα (φράουλες, ροδάκινα, ακτινίδια, 
κλημεντίνες, πορτοκάλια, λεμόνια, βερίκοκα, δαμάσκηνα), τα οποία η χώρα μας εξήγαγε προς 
την Λευκορωσία. 
  
Από το αρχικό διάταγμα σταδιακά εξαιρέθηκαν των απαγορευμένων προς εισαγωγή ειδών  το 
αλάτι, σπόροι λαχανικών και οσπρίων και ορισμένα φρούτα και λαχανικά (μήλα, αχλάδια, 
μελιτζάνες, κολοκυθάκια κ.α.).  
Με την παρούσα χρονική επέκταση της απαγόρευσης, προστέθηκαν στον κατάλογο των 
εξαιρέσεων   μεταξύ άλλων  ροδάκινα, δαμάσκηνα, λωτοί κ.α. 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


