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Θέμα: Διοργάνωση web seminar για τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων σε ρωσική 
ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου.  

  

Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσική 
Ομοσπονδία το Γραφείο μας σε συνεργασία με την εταιρεία «City Nature», τεχνικό σύμβουλο 
μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου 
(https://www.ozon.ru/highlight/22619/ ) σχεδιάζει την πραγματοποίηση διαδικτυακών 
παρουσιάσεων (web seminars) με σκοπό την ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων που 
επιθυμούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους. 

 
Συγκεκριμένα, η πύλη ηλεκτρονικού εμπορίου «OZON GLOBAL» έχει δημιουργηθεί 

από την https://www.ozon.ru με σκοπό να προσφέρει στο Ρώσο καταναλωτή, πρόσβαση σε 
ξένα προϊόντα που δεν κυκλοφορούν απαραίτητα στη ρωσική αγορά.  

 
Έτσι,  
α) ξένες επιχειρήσεις μπορούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στην «OZON 

GLOBAL», χωρίς αυτά να έχουν συμμορφωθεί στις απαιτήσεις σήμανσης της ρωσικής 
νομοθεσίας ή και της αντίστοιχης της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAC). Τα προϊόντα 
όμως απευθύνονται μόνον στη ρωσική καταναλωτική αγορά και δεν θα πρέπει να εμπίπτουν 
στον κατάλογο των περιορισμών πωλήσεων (συν. 1). Σημειώστε ότι για ορισμένες 
υποκατηγορίες χρειάζεται αναλυτικότερη διευκρίνιση σχετικά με το εύρος της απαγόρευσης, 
όπως σε ορισμένες κατηγορίες απομιμήσεων κοσμημάτων. 

 β) ο Ρώσος καταναλωτής μπορεί να αγοράσει αυτά τα προϊόντα για προσωπική  
χρήση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορεί να αγοράσει αδασμολόγητα και χωρίς καταβολή 
ΦΠΑ, προϊόντα αξίας μέχρι 200 Ευρώ και βάρους μέχρι 31 κιλά. Η τυχόν υπερβάλλουσα αξία 
της παραγγελίας φορολογείται με ενιαίο συντελεστή 15%.  

 
Μέσω των Web Seminars η εταιρεία «City Nature» προτίθεται να παρουσιάσει στους 

συμμετέχοντες  την αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, καθώς και τις συναφείς 
υπηρεσίες που προσφέρει προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αφορούν: 

 α) στην εγγραφή της Εταιρείας και του Προϊόντος στην ozon.ru, 
 β) στη μηνιαία maintenance και τεχνική υποστήριξη,  
 γ) στη συστηματική προσωποποιημένη επικοινωνία και εκπαίδευση, 

https://www.ozon.ru/highlight/22619/
https://www.ozon.ru/
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δ) στην υποστήριξη μάρκετινγκ και ε) στην υποστήριξη σε θέματα εφοδιαστικής 
αλυσίδας. 

Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής τότε αυτά τα διαδικτυακά σεμινάρια θα γίνουν με 
τις παρουσιάσεις να έχουν κλαδική στόχευση. 
 
 Παραθέτουμε τέλος,  συνοπτικά στοιχεία περί ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) 
στη Ρωσία: Συνολικά, είναι η 5η αγορά διεθνώς ως προς την αγοραστική δύναμη, το 75% του 
πληθυσμού χρησιμοποιεί smartphones, 113 εκ. κάτοικοι είναι συνδεδεμένοι στο internet και 
ο όγκος συναλλαγών ανήλθε, το 2020, σε $40 δις (διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2018). 

 
Mε ορίζοντα δε το έτος 2024, οι πωλήσεις αναμένεται να υπερβούν τα $110 δις (ήτοι 

περίπου 10% του ΑΕΠ). 
 
 Θα επιθυμούσαμε σε συνεργασία μαζί σας, να προχωρήσουμε σε ενημέρωση των 
μελών σας σχετικά με την πραγματοποίηση αυτών των σεμιναρίων. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως αποστείλουν στο email 
του Γραφείου μας την επισυναπτόμενη φόρμα (έντυπο) (συν. 2). 

 
Στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση. 
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Συν:   

1. Κατάλογος Προϊόντων τα οποία απαγορεύεται να εισαχθούν από τον καταναλωτή για ίδια 
χρήση, στην Ρωσική Ομοσπονδία μέσω ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου . 

2. Έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων επιχείρησης (για το web seminar). 
 
 
ΒΩΚ/ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΗΛ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ “ΟΖΟΝ GLOBAL” 

 

Σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, υπάρχουν απαγορεύσεις ή περιορισμοί στη 

δημοσίευση, προς πώληση από απόσταση, στην πύλη ηλεκτρονικού εμπορίου “Ozon Global” των κάτωθι 

προϊόντων: 

1. αλκοολούχα ποτά, 

2. μέταλλα πολύτιμων και σπάνιων γαιών, 

3. κοσμήματα από πολύτιμους λίθους, 

4. πολύτιμοι λίθοι, 

5. εξοπλισμό, πυρομαχικά, εκρηκτικά, μέσα πυροδότησης, πυρίτιδα, 

6. Όργανα ακτινογραφίας, συσκευές και εξοπλισμός που χρησιμοποιούν ραδιενεργές ουσίες και 

ισότοπα, 

7. ερωτικό και πορνογραφικό υλικό, 

8. κρυπτογραφικός εξοπλισμός, 

9. δηλητήρια, ναρκωτικά και ψυχοτρόπα, οι πρόδρομοι τους, 

10. προϊόντα κατασκευασμένα από τοξικά υλικά, 

11. αιθυλική αλκοόλη, 

12. ειδικά και άλλα τεχνικά μέσα που προορίζονται για συγκεκαλυμμένη εξαγωγή πληροφοριών, 

13. όπλα, 

14. κατηγορία "airsoft and pneumatics": προϊόντα με ενέργεια ρύγχους άνω των 3 J, 

15. αντικείμενα μουσείων και συλλογές μουσείων που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Μουσείων της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, 

16. φυτοφάρμακα και γεωργικά χημικά, 

17. προϊόντα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα λαθροθηρίας, 

18. μαγνήτες νεοδυμίου, 

19. προϊόντα καπνού, 

20. ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα αξεσουάρ τους (εκτός από τα τσιγάρα με ενσωματωμένα συστήματα 

θέρμανσης) ηλεκτρονικά τσιγάρα, σωληνάρια, ανταλλακτικά υγρών για ηλεκτρονικά τσιγάρα, 

ναργιλέ, 

21. ιατρικά φάρμακα, βιταμίνες, συμπληρώματα (εκτός από τα συμπληρώματα που έχουν επίσημα 

πιστοποιηθεί για πώληση στη Ρωσία), 

22. κτηνιατρικά φάρμακα, 

23. κτηνιατρικές βιταμίνες, 

24. τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες μεταφοράς (δηλ. aπαιτήσεις ειδικού 

καθεστώτος θερμοκρασίας), 

25. ζωντανά φυτά, σπόροι. 
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