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ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση της Ρωσικής Κυβέρνησης σχετικά με την ολική απαγόρευση  εισαγωγής 

προϊόντων τροφίμων που προέρχονται από την Ε.Ε., τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία 
και τη Νορβηγία, 

 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του, μέσω της 

ανακοίνωσης του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για τα κάτωθι:  
Σε συνέχεια της επίσημης ανακοίνωσης  της Ρωσικής Κυβέρνησης σχετικά με την ολική 

απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων τροφίμων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 
Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νορβηγία, το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
παρουσιάζει τη λίστα των δασμολογικών κλάσεων για τους Έλληνες εξαγωγείς, η οποία 
επισυνάπτεται. 

 
Η απαγόρευση τίθεται σε άμεση εφαρμογή από τις 7 Αυγούστου 2014 για ένα έτος. 
 
Συγκεκριμένα πλήρη απαγόρευση επιβάλλεται στις εισαγωγές μοσχαρίσιου και χοιρινού κρέατος, 

οπωροκηπευτικών, κρέατος πτηνών, ψαριών, τυριών, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 
ζωικής και φυτικής προέλευσης. 

 
Εξαιρούνται από το εμπάργκο στις εισαγωγές προϊόντων τα εξής : παιδικές τροφές και 

αλκοολούχα (συμπεριλαμβανομένου του κρασιού) . Στο παρών κατάλογο επίσης τα προϊόντα  ελιάς 
και ελαιολάδου, προϊόντα σησαμιού (χαλβάς, ταχίνι), γλυκά κουταλιού, λουκούμια, κ.α.. 

 
Σχετικά με τις Δασμολογικές κλάσεις μπορείτε να σιγουρευτείτε στην ιστοσελίδα : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el&Taric=&EndPub

=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&callbackuri=CBU-
9&MeasType=&SimDate=20140807&StartPub=&OrderNum=&GoodsText=&Level=&Expand=false 
(*) 
* Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στην ελληνική απόδοση των δασμολογικών κλάσεων, μιας και δεν 
συμπίπτουν πάντα οι καταλήξεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού TARIC & ρωσικού ТН ВЭД - CC FEA 
(Commodity Classification for Foreign Economic Activity). 
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0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα
0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
0207 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών 

της κλάσης 0105
από 0210** Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και 

σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια
0301,0302, 
0303,0304, 
0305, 0306, 
0307, 0308

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα.  Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα 
σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη 
διατροφή των ανθρώπων

0401, 0402, 
0403, 0405, 
0406, 

Γάλα & γαλακτομικά προΪόντα

0701, 
070200000, 
0703, 0704, 
0705, 0706, 
070700, 0708, 
0709, 0710, 
0711, 0712, 
0713, 0714

Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη. Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη. Κρεμμύδια, 
ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη. Κράμβες, 
κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη. Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη. Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και 
παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη. Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη. Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη. Άλλα λαχανικά, νωπά 
ή διατηρημένα με απλή ψύξη. 

0801, 0802, 
0803, 0804, 
0805, 0806, 
0807, 0808, 
0809, 0810, 
0811, 0813

φρούτα και ξηροί καρποί, 

160100 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα 
διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά

1901901100, 
1901909100

Ετοιμα βρώσιμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και τυριών και άλλων με βάση φυτικά λύπη.  Εκχυλίσματα 
βύνης, Άλλα

2106909200, 
2106909804, 
2106909805, 
2106909809

Τρόφημα που περιέχουν υποκατάστατο γάλακτος με βάση  φυτικά λίπη και έλαια 

Πίνακας δασμολογικών κλάσεων που υπάγονται στο καθεστός απαγόρευσης  εισαγωγής στην Ρωσία
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