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Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία € / ₽ 

1 ευρώ = 81,8393 ρούβλια (29.10.2021) 

Εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / ρουβλίου στο διάστημα 01.10.2021 – 31.10.2021: 

 

 
 

Περισσότερες λεπτομέρειες:www.cbr.ru 

 
Στις 22 Οκτωβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ρωσίας αποφάσισε να 

αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 75 μονάδες σε 7,50 % ετησίως. Ο πληθωρισμός υπερβαίνει τις 

προβλέψεις της Τράπεζας της Ρωσίας και μέχρι το τέλος του 2021 αναμένεται να ανέλθει σε 7,4-

7,9%. Η ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις δυνατότητες αύξησης της παραγωγής και 

υπό αυτές τις συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσφάτως αυξημένες πληθωριστικές 

προσδοκίες, το ισοζύγιο των κινδύνων για τον πληθωρισμό μετατοπίζεται σημαντικά προς τους 

προπληθωριστικούς κινδύνους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανοδική απόκλιση 

του πληθωρισμού από τον στόχο. Η νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Τράπεζα της Ρωσίας 

στοχεύει στον περιορισμό αυτού του κινδύνου και στην επαναφορά του πληθωρισμού στο 4%. 

Εάν η κατάσταση εξελιχθεί σύμφωνα με τις βασικές προβλέψεις, η Τράπεζα της Ρωσίας 

αντιμετωπίζει την πιθανότητα περαιτέρω αυξήσεων του βασικού επιτοκίου στις επόμενες 

συνεδριάσεις. Οι αποφάσεις για το βασικό επιτόκιο θα λαμβάνονται βάση της πραγματικής και 

της αναμενόμενης δυναμικής του πληθωρισμού σε σχέση με τον στόχο, της οικονομικής 

ανάπτυξης καθώς και της εκτίμησης των κινδύνων από εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες και 

της αντίδρασης των χρηματοοικονομικών αγορών σε αυτούς. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της 

Τράπεζας της Ρωσίας, ο ετήσιος πληθωρισμός θα μειωθεί στο 4,0–4,5% το 2022 και θα παραμείνει 

κοντά στο 4% στο μέλλον. 

Δυναμική πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός αυξάνεται πάνω από τις προβλέψεις της Τράπεζας της 

Ρωσίας για τον Ιούλιο. Τον Σεπτέμβριο, οι μηνιαίοι εποχικά προσαρμοσμένοι ρυθμοί αύξησης 

των τιμών καταναλωτή παρουσίασαν ανοδική πορεία. Ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε σε 7,4% 

(μετά από 6,7% τον Αύγουστο) και στις 18 Οκτωβρίου ανήλθε σε 7,8%. Στο τέλος του 2021, ο 

ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 7,4-7,9%. 
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Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.cbr.ru/press/pr/?file=22102021_133000Key.htm  

 
 
Συνοπτική οικονομική ενημέρωση   

 

Το γ΄ τρίμηνο 2021 συνεχίζεται η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας αν και με ελαφρά 

επιβράδυνση. Αυτό, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ρωσίας, οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην επιστροφή της ρωσικής οικονομίας στην τροχιά της ισορροπημένης ανάπτυξης. 

Ωστόσο, οι περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς έχουν αυξηθεί σε ορισμένους κλάδους. 

Η περιοριστική τους επιρροή στην επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να αυξηθεί στο πλαίσιο 

των αυστηρότερων μέτρων κατά της επιδημίας. 

Η επιταχυνόμενη ανάπτυξη δανειοδοτήσεων, οι εφάπαξ πληρωμές από τον προϋπολογισμό, οι 

αυξανόμενοι πραγματικοί μισθοί και η χαμηλή τάση για αποταμίευση στα νοικοκυριά λόγω των 

αυξημένων πληθωριστικών προσδοκιών υποστηρίζουν την ανάπτυξη της καταναλωτικής 

δραστηριότητας, ιδίως στις αγορές εκτός τροφίμων. Η αυξανόμενη εγχώρια και ξένη ζήτηση και 

τα ισχυρά εταιρικά κέρδη υποστηρίζουν την επενδυτική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, η 

ανάκαμψη του τομέα των υπηρεσιών περιορίζεται από μια δύσκολη επιδημική κατάσταση. 

Συνεχίζεται μέτρια πίεση στην αγορά εργασίας. Η ζήτηση εργασίας αυξάνεται σε ένα ευρύ φάσμα 

βιομηχανιών. Ταυτόχρονα, υπάρχει έλλειμμα εργατικού δυναμικού σε πολλούς τομείς, μεταξύ 

άλλων λόγω των συνεχιζόμενων περιορισμών στην εισροή ξένης εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας 

είναι κοντά σε ιστορικό χαμηλό, και ο αριθμός των κενών θέσεων στο υψηλότερο σημείο του. Η 

κατάσταση στην αγορά εργασίας δείχνει ότι στο μέλλον, η αύξηση των ρυθμών βιώσιμης 

ανάπτυξης της ρωσικής οικονομίας θα καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τους ρυθμούς αύξησης 

της παραγωγικότητας της εργασίας. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.cbr.ru/press/pr/?file=22102021_133000Key.htm  
 

 
Τρέχουσα κατάσταση COVID-19 στη Ρωσία 

 

Το 9μηνο, το ποσοστό θνησιμότητας στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 19% σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο πέρυσι. Η αύξηση της θνησιμότητας προκαλείται αποκλειστικά από την πανδημία του 

κορωνοϊού. Mόνο τον Σεπτέμβριο, 34.000 άνθρωποι πέθαναν από τον ιό, ήτοι επτά φορές 

περισσότερο από τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά λιγότερο από τα επίπεδα του Ιουλίου και του 

Αυγούστου 2021. Τον Οκτώβριο ο αριθμός των θανάτων λόγω του ανεπαρκούς ανοσίας αγέλης 

συνέχισε να αυξάνεται. Στις 29 Οκτωβρίου, η Ρωσία κατέγραψε νέο ρεκόρ ημερήσιας 

θνησιμότητας από τον COVID-19 (1.163). 

Νέο κύμα εξάπλωσης του κορωνοϊού στη Ρωσία παρατηρείται λόγω του γεγονότος ότι το 

καλοκαίρι, ο αριθμός κρουσμάτων του COVID-19 δεν μειώθηκε σε όλες τις περιοχές της χώρας, 

σε ορισμένες περιοχές δεν τηρούσαν τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης, υπήρχε και η πλήρης 

άγνοια της παρουσίας του ιού στον πληθυσμό. 

Στις 20 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε με ΠΔ υποχρεωτική αργία στη χώρα από τις 30 Οκτωβρίου 

έως τις 7 Νοεμβρίου με διατήρηση των μισθών. 

Η συμμόρφωση με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι μη εργάσιμες ημέρες και οι 

εμβολιασμοί μπορούν να σταματήσουν την αύξηση του αριθμού των θανάτων, δηλώνουν οι αρχές. 

Έχουν εμβολιασθεί με την πρώτη δόση 56,8 εκατ. άτομα και σχεδόν 51 εκατ. άνθρωποι 

εμβολιάστηκαν πλήρως, το δε επίπεδο ανοσίας της αγέλης στη Ρωσία συνολικά αυξήθηκε στο 

http://www.cbr.ru/press/pr/?file=22102021_133000Key.htm
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=22102021_133000Key.htm
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46,8%. Για να μειωθεί, όμως, το ποσοστό κρουσμάτων στη Ρωσία, πρέπει να εμβολιαστούν 

τουλάχιστον 90 εκατ. άνθρωποι. 

Μεγαλύτερη ανοσία φαίνεται να έχει επιυτευχθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας (66,1%), 

στην Τούβα (65,1%) και στη πόλη της Μόσχας (62,7%), 

Οι χαμηλότεροι δείκτες είναι στο Νταγκεστάν (21,9%), στην Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία (29,3%) 

και στο Ταταρστάν (31,6%). 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20211030-0830.html, 
https://www.kommersant.ru/doc/5060282    

 

 

Εσωτερική αγορά 

 

 Νέα διαδικασία τήρησης κρατικού μητρώου ιατρικών συσκευών από 1η Μαρτίου 2022 

Με το Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την 1η Μαρτίου 2022, εισάγεται 

νέα διαδικασία για τη τήρηση του κρατικού μητρώου ιατρικών συσκευών και των Οργανισμών 

που ασχολούνται με την παραγωγή και κατασκευή αυτών. 

Απόσπασμα του μητρώου παρέχεται με τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου, υπογεγραμμένο με 

ηλεκτρονική υπογραφή εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της επιβλέπουσας Υπηρεσίας 

Roszdravnadzor και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο μέσω ταχυδρομείου ή στον επίσημο 

ιστότοπο της Roszdravnadzor στο Διαδίκτυο ή μια ενιαία πύλη κρατικών υπηρεσιών. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/10/04/0002  
 

 Οι προβλεπόμενες στον κρατικό  προϋπολογισμό εισπράξεις εσόδων σχεδόν ολοκληρώθηκαν 

στο 9μηνο 2021. 

Η απόδοση των εσόδων το 9μηνο προσέγγισε τα προγραμματιζόμενα για το 2021 – 17.922,9 δις 

ρούβλια, ήτοι 95,5% του εγκεκριμένου συνόλου για το έτος. Εν τω μεταξύ, η εκτέλεση των 

δαπανών δεν ακολουθεί τους ίδιους ρυθμούς  – 16.479,2 δις ρούβλια (το 76,6% των συνολικών 

δαπανών που εγκρίθηκαν από τον νόμο για τον προϋπολογισμό). 

Η εισροή εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο για εννέα μήνες ξεπέρασε τους 

προγραμματισμένους δείκτες για το έτος και έφτασε τα 6,185 τρις ρούβλια, ή 103,3% του σχεδίου.  

Οι δαπάνες για κοινωνική πολιτική (79,8%, 5,01 τρις ρούβλια) κατέλαβαν την πρώτη θέση όσον 

αφορά την εκπλήρωση των ετήσιων δαπανών, στη δεύτερη θέση ήταν οι δαπάνες για 

κοινόχρηστες υπηρεσίες - 78,8% (358,2 δις ρούβλια), στην τρίτη θέση ήταν οι δαπάνες για την 

προστασία του περιβάλλοντος - 77,7%, ή 296,244 δις ρούβλια. 

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση ήταν στο επίπεδο των 970,74 δισ. ρουβλίων (70,7%), για την 

υγειονομική περίθαλψη - 734,72 δισ. ρουβλίων (63,9%), για την εθνική οικονομία ανήλθε στο 

65,5% (2,38 τρις ρούβλια). 

Έξοδα εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους εκτελέστηκαν κατά 67,5% (780,54 δις ρούβλια), έξοδα 

για θέματα γενικής κυβέρνησης κατά 69,5% (1,237 τρις ρούβλια), για την εθνική ασφάλεια κατά 

64,6% (1,538 τρις ρούβλια). Οι εθνικές αμυντικές δαπάνες ανήλθαν σε 2,185 τρις ρούβλια, ή 

64,2%. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/796607  

 Οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων σε ρωσικές εταιρείες τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 

αυξήθηκαν κατά 3,9 φορές  

https://стопкоронавирус.рф/news/20211030-0830.html
https://www.kommersant.ru/doc/5060282
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/10/04/0002
https://www.interfax.ru/business/796607
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Οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στον μη τραπεζικό τομέα της ρωσικής οικονομίας τον 

Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2021 ανήλθαν σε 15,3 δις $ ΗΠΑ, 3,9 φορές περισσότερες από την 

αντίστοιχη περίοδο του 2020 (3,9 δις $ ΗΠΑ) σύμφωνα με την Τράπεζα της Ρωσίας.  

Το τρίτο τρίμηνο 2021, οι άμεσες εισροές επενδύσεων μειώθηκαν σε 4,8 δις $ ΗΠΑ, έναντι 6,7 

δις $ ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο, ενώ το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 3,4 δις $ ΗΠΑ. 

Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε περιουσιακά στοιχεία του μη τραπεζικού τομέα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας από μη κατοίκους τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2021 μειώθηκαν κατά 7,9 δις $ ΗΠΑ 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, όταν η εκροή ανήλθε σε 13,1 δις $ ΗΠΑ. Το τρίτο 

τρίμηνο μειώθηκαν κατά 3,2 δις $ ΗΠΑ έναντι μείωσης στο δεύτερο τρίμηνο κατά 0,9 δις $ ΗΠΑ 

και κατά 3,7 δις $ ΗΠΑ το πρώτο. 

Ταυτόχρονα, οι άμεσες επενδύσεις του μη τραπεζικού τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε ξένες 

εταιρείες τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2021 αυξήθηκαν κατά 26,6 δις $ ΗΠΑ έναντι της αύξησης 

τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2020 κατά 2,3 δις $ ΗΠΑ (αύξηση 11,6 φορές), και οι επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 9,5 δις $ ΗΠΑ έναντι αύξησης 9,3 δις $ ΗΠΑ ένα 

χρόνο νωρίτερα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/796474  
 

 Το τελωνείο εισέπραξε 2 δις ρούβλια για δέματα από ηλεκτρονικά καταστήματα εξωτερικού  

Από τις αρχές του 2021, τα τελωνειακά τέλη για αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα 

εξωτερικού έχουν ήδη ξεπεράσει τους δείκτες του 2020, με αποτέλεσμα η Ομοσπονδιακή 

Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS) να εισπράξει λίγο περισσότερο από 2 δις ρούβλια.  

Για την παραλαβή δέματος από ξένο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο Ρώσος καταναλωτής πρέπει να 

πληρώσει ένα τέλος εάν η τιμή αγοράς υπερβαίνει τα 200 Ευρώ ή το βάρος του είναι περισσότερο 

από 31 κιλά. Η εισφορά είναι 15% του ποσού που υπερβαίνει το όριο κόστους και τουλάχιστον 2 

ευρώ ανά κιλό υπέρβαρου. Αυτός ο όρος ισχύει στη Ρωσία από την 1η Ιανουαρίου 2020. Πριν από 

αυτό, οι αγοραστές έπρεπε να πληρώσουν φόρο 30% για τα δέματα που έλαβαν εντός ενός 

ημερολογιακού μήνα, εάν το δηλωμένο ποσό των αποσταλέντων αγαθών ξεπερνούσε τα 500 

Ευρώ. Έως και το 95% των αποστολών που έρχονται σε Ρώσους από το εξωτερικό έχουν κόστος 

κάτω των 20 ευρώ (στοιχεία από το "AliExpress Russia"). 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.tks.ru/news/nearby/2021/10/15/0002  

 

 Ισοζύγιο πληρωμών Γ' τριμήνου 2021 

Το Γ΄ τρίμηνο 2021, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του 

ισοζυγίου πληρωμών της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 

Καταρχάς, αυτό είναι συνέπεια της ανόδου των τιμών και του όγκου των εξαγωγών πρώτων υλών. 

Παράλληλα, αυξήθηκαν σημαντικά η καθαρή εκροή κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και 

οι αγορές συναλλάγματος στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Η αύξηση των διεθνών 

αποθεμάτων διευκολύνθηκε από τη λήψη από τη Ρωσία Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων 

(ΕΤΔ - SDRs/Special Drawing Rights) στο πλαίσιο της απόφασης του ΔΝΤ για νέα κατανομή των 

ΕΤΔ μεταξύ των χωρών-μελών. 

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του ισοζυγίου πληρωμών που δημοσίευσε η Τράπεζα 

της Ρωσίας, το Γ΄ τρίμηνο του 2021 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 40,8 δις $ 

ΗΠΑ, το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό του προηγούμενου τριμήνου (18,2 

δις $ ΗΠΑ) και από τον ίδιο δείκτη στο τρίτο τρίμηνο του 2020 (τότε το υπόλοιπο ήταν 3,9 δις $ 

ΗΠΑ). 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.iep.ru/ru/monitoring/platezhnyy-balans-v-iii-kvartale-2021-goda.html  

https://www.interfax.ru/business/796474
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/10/15/0002
https://www.iep.ru/ru/monitoring/platezhnyy-balans-v-iii-kvartale-2021-goda.html
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 Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Μόσχας και των αμερικανικών εταιρειών αυξήθηκε 

σχεδόν κατά 50% από την αρχή του έτους 

Οι εμπορικές συναλλαγές Μόσχας και των αμερικανικών εταιρειών από τις αρχές του 2021 

ανήλθαν σε 12,2 δις $ ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 47% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 

Ειδικότερα, ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 68% και ανήλθε σε 5,3 δις $ ΗΠΑ. Οι 

εισαγωγές στη Μόσχα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους έφτασαν 

τα 6,9 δις $ ΗΠΑ, έναντι  34% την ίδια περίοδο 2020. 

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της Μόσχας για την Οικονομική Πολιτική και τις Περιουσιακές 

Σχέσεις κ Βλαντιμίρ Εφίμοβ, η Μόσχα σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες αστικές οικονομίες 

στον κόσμο. Ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές στη ρωσική πρωτεύουσα, μαζί με τη 

Γερμανία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία και την Ιταλία, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες: το απόθεμα 

άμεσων ξένων επενδύσεων από αυτήν τη χώρα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, από την 1η 

Απριλίου του τρέχοντος έτους, ανήλθε σε 3,3 δις $ ΗΠΑ. 

Υπάρχουν πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις και γραφεία στη Μόσχα. Για παράδειγμα, τα 

εργοστάσια παραγωγής αναψυκτικών Coca-Cola και PepsiCo, οι φαρμακευτικές εταιρείες Abbot 

Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, οι κολοσσοί πληροφορικής όπως η Apple, 

η Google, η Intel, η Microsoft. 

Οι Αρχές της Μόσχας αναπτύσσουν μια καινοτόμο υποδομή, προσφέροντας φορολογικά και 

οικονομικά κίνητρα, χρησιμοποιώντας διάφορους μηχανισμούς συμπράξεων δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα. 

Για την υποστήριξη βιομηχανικών επιχειρήσεων και νέων επενδυτικών σχεδίων, η κυβέρνηση της 

Μόσχας παρέχει στους επενδυτές κίνητρα στο μειωμένο φόρο εισοδήματος, ακινήτων, γης, καθώς 

και ενοικίασης οικοπέδων. Αυτό εξασφαλίζει μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης έως και 25%. 

Οι ξένες επιχειρήσεις μπορούν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, μεταξύ άλλων, στους 

χώρους της ειδικής οικονομικής ζώνης Technopolis Moscow, όπου μπορούν να έχουν προνομιακό 

φόρο εισοδήματος, περιουσίας και γης για μια περίοδο έως κα 10 ετών. 

Οι παραγωγοί που επενδύουν ενεργά στη δική τους ανάπτυξη μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 

δικαίωμα έκπτωσης φόρου στις επενδύσεις, δηλαδή να μειώσουν το μέρος του φόρου εισοδήματος 

μέσω επενδύσεων. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/12762685  

 

 

Εξωτερική Αγορά 

 

 Το εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο τον Ιανουάριο-Αύγουστο αυξήθηκε κατά 68% 

Το θετικό ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας τον Ιανουάριο-Αύγουστο 

2021 ανήλθε σε 111,4 δις $ ΗΠΑ, δηλαδή 45,1 δις $ ΗΠΑ (68%) περισσότερα από ό, τι τον 

Ιανουάριο-Αύγουστο 2020, αναφέρει η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία (FCS). 

Οι εξαγωγές από τη Ρωσική Ομοσπονδία για 8 μήνες του 2021 αυξήθηκαν κατά 41,4% σε 

σύγκριση με πέρυσι - σε 299,7 δις $ ΗΠΑ. Οι εισαγωγές τον Ιανουάριο -Αύγουστο αυξήθηκαν 

κατά 29,3%, στα 188,3 δις $ ΗΠΑ. 

Ο όγκος εξωτερικού εμπορίου τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2021 αυξήθηκε κατά 36,5% σε σύγκριση 

με τον Ιανουάριο-Αύγουστο πέρυσι και ανήλθε σε 488 δις $ ΗΠΑ. 

Το μερίδιο των καυσίμων και των ενεργειακών προϊόντων στη δομή των βασικών εξαγωγών τον 

Ιανουάριο-Αύγουστο ανήλθε στο 52,5% (τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020-53,3%). Σε σύγκριση με 

https://tass.ru/ekonomika/12762685
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τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020, η αξία των καυσίμων και των ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκε 

κατά 39,5%, ενώ ο φυσικός όγκος μειώθηκε κατά 1,2%. Στην εξαγωγή αγαθών καυσίμων και 

ενέργειας, οι φυσικοί όγκοι ηλεκτρικής ενέργειας διπλασιάστηκαν, της κηροζίνης - κατά 16,6%, 

του φυσικού αερίου - κατά 11,7%, του άνθρακα - κατά 8,3%. Ταυτόχρονα, οι φυσικοί όγκοι 

προμηθειών βενζίνης κινητήρα μειώθηκαν κατά 24,4%, και αργού πετρελαίου - κατά 6,8%. 

Στη συνολική αξία των εξαγωγών, το μερίδιο των μετάλλων και των μεταλλικών προϊόντων τον 

Ιανουάριο-Αύγουστο 2021 ανήλθε στο 12,8% (τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020-10,2%). Σε 

σύγκριση με τον Ιανουάριο -Αύγουστο 2020, η αξία των εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 1,7 

φορές και ο φυσικός όγκος κατά 19,8%.  

Το μερίδιο των εξαγωγών χημικών προϊόντων τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2021 ανήλθε στο 7,4% 

(τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020-7,3%). Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο -Αύγουστο πέρυσι, η αξία 

των εξαγωγών αυτών των προϊόντων αυξήθηκε κατά 43,5%και ο φυσικός όγκος - κατά 8,0%.  

Το μερίδιο των εξαγωγών τροφίμων και πρώτων υλών για την παραγωγή τους στη βασική δομή 

των εξαγωγών τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2021 ανήλθε στο 7,0% (τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020-

8,2%). Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020, η αξία της προσφοράς αυτών των αγαθών 

αυξήθηκε κατά 21,8%, ενώ οι φυσικοί όγκοι μειώθηκαν κατά 3,9%.  

Το μερίδιο των εξαγωγών μηχανημάτων και εξοπλισμού τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2021 ανήλθε 

στο 6,3% (τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020-6,5%). Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020, 

η αξία των εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 37,7%.  

Το μερίδιο των εξαγωγών ξυλείας και χαρτοπολτού και προϊόντων χαρτιού τον Ιανουάριο-

Αύγουστο 2021 ανήλθε σε 3,6% (τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020-3,8%). 

Στη δομή των βασικών εισαγωγών, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέλαβαν τα μηχανήματα και ο 

εξοπλισμό - 49,7% (τον Ιανουάριο -Αύγουστο 2020 - 46,5%). Η αξία της εισαγωγής αυτών των 

προϊόντων αυξήθηκε κατά 38,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο -Αύγουστο 2020. Ο φυσικός 

όγκος των εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκε 1,8 φορές και αυτός των φορτηγών - 1,7 

φορές. 

Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2021 μεταξύ χωρών 

εκτός της ΚΑΚ ήταν: η Κίνα, με την οποία το εμπόριο ανήλθε σε 85,9 δις $ ΗΠΑ (130,3% σε 

σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020), η Γερμανία-35,9 δις $ ΗΠΑ (140,5%), η Ολλανδία 

- 28,7 δις $ ΗΠΑ (153,4%), οι ΗΠΑ - 23,4 δις $ ΗΠΑ (148,7%), η Τουρκία - 20,7 δις $ ΗΠΑ 

(157,7%), η Δημοκρατία της Κορέας - 19,2 δις $ ΗΠΑ (156, 8%), η Ιταλία - 17,8 δις $ ΗΠΑ 

(142,7%), η Μεγάλη Βρετανία - 16,6 δις $ ΗΠΑ (117,6%), η Γαλλία - 13,9 δις $ ΗΠΑ (172,2%) 

και η Πολωνία - 13,1 δις $ ΗΠΑ (144,5%). 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/796457  

 

 Η Ρωσία από την 1η Νοεμβρίου θα μειώσει τους εξαγωγικούς δασμούς στο ηλιέλαιο 

Ο εξαγωγικός δασμός για το ηλιέλαιο από την 1η Νοεμβρίου θα είναι 194,5 $ HΠA ανά τόνο, 

σύμφωνα με τα στοιχεία στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας. Από την 1η Οκτωβρίου, ο 

δασμός ήταν 227,2 $ ανά τόνο, από την 1η Σεπτεμβρίου ο δασμός ήταν 169,9 $ ανά τόνο. 

Ο δασμός υπολογίζεται με βάση της ενδεικτικής τιμής 1,277,9 $ ανά τόνο ηλιέλαιου (αριθμητικός 

μέσος όρος των τιμών της αγοράς για το μήνα, μειωμένος κατά 50 $ ανά τόνο). 

Ο δασμός για την εξαγωγή ηλιέλαιου από τη Ρωσία από την 1η έως τις 31 Οκτωβρίου ορίστηκε 

σε 227,2 $ ανά τόνο.  

Για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2022, εισήχθη ένας 

κυμαινόμενος εξαγωγικός δασμός στο ηλιέλαιο. Το επίπεδό του θα υπολογίζεται ως το 70% της 

διαφοράς μεταξύ της ενδεικτικής τιμής και της βασικής τιμής, η οποία ορίζεται στα $ 1.000 ανά 

https://www.interfax.ru/business/796457
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τόνο. Οι τιμές παρακολουθούνται από το Υπουργείο Γεωργίας. Πηγή πληροφοριών για την 

παρακολούθηση είναι τα ημερήσια στοιχεία που δημοσιεύει η Refinitiv SA για το ηλιέλαιο 

(Sunflower NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1 quotation) σε $ ανά τόνο. Η περίοδος 

παρακολούθησης είναι ο ημερολογιακός μήνας που προηγείται του μήνα υπολογισμού του 

δασμού. 

Το Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του κάθε 

μήνα, θα υπολογίζει τους συντελεστές δασμών και θα δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις 

ενδεικτικές τιμές για το ηλιέλαιο. Οι υπολογισμένοι συντελεστές θα εφαρμόζονται από την 1η 

ημέρα του μήνα που έπεται της ημέρας που αναρτώνται στον ιστότοπο του υπουργείου και 

ισχύουν έως ότου εφαρμοστούν οι επόμενοι συντελεστές εξαγωγικών δασμών. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/Agriculture/20211004/834869377.html  

 

 Οι εξαγωγές εμβολίων από τη Ρωσία ξεπέρασε τα 700 εκατ. $ ΗΠΑ 

Τον Ιούνιο-Αύγουστο του 2021, η Ρωσία πούλησε περισσότερα εμβόλια σε ξένους εταίρους σε 

αξία και σε όγκο από ό, τι τους προηγούμενους πέντε μήνες.  

Σύμφωνα με τον κωδικό ταξινόμησης TN VED 3002200009 ("άλλα εμβόλια για τον άνθρωπο"), 

203,6 τόνοι εμβολίων αξίας περίπου 410 εκατ. $ ΗΠΑ εξήχθησαν το καλοκαίρι, σύμφωνα με τα 

δεδομένα της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας. Τον Ιανουάριο-Μάιο, ήταν μόνο 159 

τόνοι αξίας 303,6 εκατ. $ ΗΠΑ. 

Κάθε καλοκαιρινό μήνα οι προμήθειες εμβολίων στο εξωτερικό ξεπερνούσαν τα 100 εκατ. $ ΗΠΑ 

με μέγιστη τιμή τον Αύγουστο - 105,8 τον. (αξίας 123,8 εκατ. $ ΗΠΑ). Σε μόλις οκτώ μήνες, η 

Ρωσία εξήγαγε 362,5 τόνους εμβολίων αξίας 713,7 εκατ. $ ΗΠΑ. 

Η εξαγωγή εμβολίων για τον κορωνοϊό υπάγεται στην δασμολογική κλάση TN VED 3002200009, 

όπως έχει διευκρινίσει το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, και η ραγδαία αύξηση των 

εξαγωγών φέτος (το 2020 ήταν μόλις 9,5 εκατ. $ ΗΠΑ) οφείλεται ακριβώς στην διάθεση εμβολίων 

κατά του κορωνοϊού. 

Οι πέντε χώρες στις οποίες εξήχθησαν ρωσικά εμβόλια είναι η Αργεντινή, το Καζακστάν, η Ινδία, 

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μεξικό. Αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 60% όλων 

των παραδόσεων σε αξία, όπως προκύπτει από τις τελωνειακές στατιστικές. Το 2020, οι πωλήσεις 

εμβολίων σε αυτές τις χώρες ήταν εξαιρετικά μικρές: οι πιο αξιοσημείωτες ήταν προς το 

Καζακστάν (κατά 4,5 εκατ. $ ΗΠΑ), στην Αργεντινή (σχεδόν 3 εκατ. $ ΗΠΑ) και στη 

Λευκορωσία (1,1 εκατ. $ ΗΠΑ). 

Όλες οι χώρες που έχουν αυξήσει τις αγορές ρωσικών εμβολίων το 2021 έχουν υπογράψει 

προηγουμένως συμβάσεις για την προμήθεια του Sputnik V, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί σε 70 

χώρες. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.rbc.ru/business/17/10/2021/616973b09a7947795e05c583  

 

 

 

 Οι εξαγωγές χρυσού από τη Ρωσία τον Ιανουάριο-Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 10% 

Το 8μηνο 2021, η Ρωσία, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Ομοσπονδιακής 

Τελωνειακής Υπηρεσίας (FCS), εξήγαγε 182,3 τόνους χρυσού αξίας 10,5 δις $ ΗΠΑ. Σε όγκο, 

είναι 10% περισσότερο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

https://1prime.ru/Agriculture/20211004/834869377.html
https://www.rbc.ru/business/17/10/2021/616973b09a7947795e05c583
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Τον Αύγουστο, οι εξαγωγές χρυσού έφτασαν τους 32,4 τόνους αξίας 1,8 δις $ ΗΠΑ. Σε ποσότητα 

είναι 57% περισσότερο από ό, τι τον περασμένο Αύγουστο και 10% περισσότερο από ό,τι τον 

Ιούλιο του τρέχοντος έτους. 

Ο κύριος εισαγωγέας του ρωσικού χρυσού τον Αύγουστο παρέμεινε το Ηνωμένο Βασίλειο - 27,6 

τόνοι αξίας 1,6 δις $ ΗΠΑ. Αλλά από στατιστικά στοιχεία δεν προκύπτει αν ο χρυσός παραμένει 

εκεί ή αποστέλλεται σε άλλες χώρες, καθώς το Λονδίνο είναι ένας σημαντικός παγκόσμιος κόμβος 

για την αγοραπωλησία και αποθήκευση πολύτιμων μετάλλων. 

Επίσης, τον Αύγουστο, όπως προκύπτει από τα δεδομένα της FCS, περίπου 1,6 τόνοι χρυσού 

εξήχθησαν στην Ινδία, 1,1 τόνοι στη Γερμανία, 1 τόνος στο Καζακστάν, 0,5 τόνοι στην Τουρκία, 

0,4 τόνοι στο Χονγκ Κονγκ, λιγότερο σημαντικοί όγκοι - στην Αρμενία, την Ελβετία και τη 

Λευκορωσία. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/796500  

 

 Οι τιμές για το ρωσικό σιτάρι έφθασαν το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών 

Οι τιμές για το ρωσικό σιτάρι (πρωτεΐνη 12,5%) αυξήθηκαν κατά 3 $ ΗΠΑ, στα 316 $ ΗΠΑ ανά 

τόνο (FOB), που είναι το υψηλότερο επίπεδο από το γεωργικό έτος 2012/2013. 

Οι τιμές για το αμερικανικό σιτάρι αυξήθηκαν κατά 3% την ίδια περίοδο, στα 277 $ ΗΠΑ ανά 

τόνο, το γαλλικό σιτάρι κατά 1,4%, στα 280 Ευρώ ανά τόνο (326 $ ΗΠΑ ανά τόνο). 

Εκτιμάται ότι η σημαντική αύξηση του επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας καθιστά το ρωσικό 

σιτάρι λιγότερο ανταγωνιστικό σε όρους δολαρίου, καθώς από τον Σεπτέμβριο, το ρούβλι έχει 

ανατιμηθεί κατά 4%. 

Σύμφωνα με ειδικούς, στην εγχώρια αγορά, αναμένεται γενικά ουδέτερη δυναμική εν μέσω 

προσδοκιών για περαιτέρω αύξηση των δασμών και χαμηλής εξαγωγικής ζήτησης. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.alta.ru/external_news/84401/  

 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

 Από την 1η Νοεμβρίου θα αυξηθεί ο δασμός στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία  

Η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Urals για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου ήταν 

76,77 $ ΗΠΑ το βαρέλι έναντι 69,04 $ ΗΠΑ το βαρέλι έναν μήνα νωρίτερα. Συνεπώς, ο δασμός 

για την εξαγωγή πετρελαίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία από την 1η Νοεμβρίου θα αυξηθεί κατά 

8,4 $ ΗΠΑ και θα ανέλθει σε 71,2 $ ΗΠΑ ανά τόνο, προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου 

Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Επί του παρόντος, ο εξαγωγικός δασμός στο πετρέλαιο είναι 62,8 $ ΗΠΑ ανά τόνο. 

Ο δασμός στα ελαφρά προϊόντα πετρελαίου και τα λάδια θα αυξηθεί στα 21,3 $ ΗΠΑ από 18,8 $ 

ΗΠΑ ανά τόνο, για τα βαριά - στα 71,2 $ ΗΠΑ από 62,8 $ ΗΠΑ. Ο δασμός για την εξαγωγή 

βενζίνης θα αυξηθεί σε 21,3 $ ΗΠΑ ανά τόνο από 18,8 $ ΗΠΑ και στη νάφθα - σε 39,1 $ ΗΠΑ 

από 34,5 $ ΗΠΑ ανά τόνο. 

Τέλος, ο δασμός για το υγροποιημένο αέριο (LPG) θα ανέλθει σε 134,3 $ ΗΠΑ, στα καθαρά 

κλάσματα LPG - 107,4 $ ΗΠΑ και στον οπτάνθρακα - 4,6 $ ΗΠΑ ανά τόνο. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://1prime.ru/oil/20211015/834967434.html  

 Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρωσία σε 8 μήνες σχεδόν διπλασιάστηκαν 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας (FTS) οι εξαγωγές 

ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρωσική Ομοσπονδία τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2021 αυξήθηκαν 

https://www.interfax.ru/business/796500
https://www.alta.ru/external_news/84401/
https://1prime.ru/oil/20211015/834967434.html
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κατά 95,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε 14,28 δις kWh, και σε αξία, η 

ανάπτυξη ήταν 125,7%, ή 657,7 εκατ. $ ΗΠΑ. 

Τον Αύγουστο του 2021, η αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι ανήλθε σε 63,4%, 

σε 2,12 δισ. kWh, ενώ τα έσοδα έφτασαν τα 124,5 εκατ. $ ΗΠΑ (+ 60%). 

Το 8μηνο 2021, η Ρωσία εξήγαγε 1,06 δις kWh ηλεκτρικής ενέργειας, 23,2% περισσότερο από 

πέρυσι, σε αξία, 16,9 εκατ. $ ΗΠΑ (+ 9,1%). Τον Αύγουστο, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 33% 

στα 133,7 εκατ. kWh. Σε αξία, οι προμήθειες μειώθηκαν κατά 19,9% στα 2,3 εκατ. $ ΗΠΑ. 

Η PJSC «Inter RAO», ο μοναδικός φορέας εξαγωγών/εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Ρωσική Ομοσπονδία, εμμένει στη γενική πρόβλεψή της για εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας το 

2021 στα 19 δις kWh. Ταυτόχρονα, από τον Οκτώβριο 2021, η Inter RAO έχει διπλασιάσει τις 

προμήθειες ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα σε σύγκριση με πέρυσι. 

Σημείωση: η PJSC «Inter RAO» είναι μια διαφοροποιημένη ενεργειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου 

που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία, καθώς και στην Ευρώπη και χώρες της ΚΑΚ. 

Η συνολική ισχύς των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της Inter RAO στο τέλος του 2020 ήταν 31,1 

GW. Ο κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι η Rosneftegaz (27,63%), η PJSC FGC UES κατέχει το 

8,57%. Το Inter RAO Capital αντιπροσωπεύει το 29,56% των μετοχών, ενώ το 34,24% βρίσκεται 

σε ελεύθερη κυκλοφορία.  
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.interfax.ru/business/796455  

 
 Η Gazprom τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο αύξησε τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ελλάδα 

κατά 10,8% 

Οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου στην Ελλάδα τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2021 μέσω 

του Turkish Stream και του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Βουλγαρίας αυξήθηκαν 

κατά 10,8% στα 2,5 δισ. κυβ. μέτρα, ανέφερε η "Gazprom". 

Συνολικά σε 25 χρόνια προμήθειας, από τον Σεπτέμβριο του 1996, η Gazprom προμήθευσε την 

Ελλάδα 54 δις κυβ. μέτρα αερίου. 

Οι προμήθειες φυσικού αερίου πραγματοποιούνται βάσει μιας μακροπρόθεσμης σύμβασης με την 

ελληνική εταιρεία ΔΕΠΑ, που υπογράφηκε το 1988, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Το 2020, 

υπογράφηκε μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Μυτιληναίος. 
Περισσότερες λεπτομέρειες: https://tass.ru/ekonomika/12548957  

 

 

 Εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο 2021 

 

AgroProdMash - Διεθνής έκθεση αγροτικής βιομηχανίας (Μόσχα, 4-8/10/2021).  

Η έκθεση επικεντρώνεται στα εξής προϊόντα: τεχνολογικό εξοπλισμό για παραγωγή τροφίμων και 

ποτών, εξοπλισμό συσκευασίας, εξοπλισμό ψύξης, εξοπλισμό για παραγωγή συστατικών κ.λ.π. 

και προσελκύει άνω των 26.000 εμπορικών επισκεπτών και άνω των 930 διεθνών εκθετών από 33 

χώρες. (https://www.agroprodmash-expo.ru/en/) 

  

 

PIR EXPO - 24η Διεθνής Έκθεση για τη Βιομηχανία της Φιλοξενίας (05-07/10/2021) 

Το 2021, συμμετείχαν πάνω από 500 εκθέτες και την επισκέφτηκαν 45.887 επισκέπτες. Η επόμενη 

έκθεση θα πραγματοποιηθεί 21 με 24 Φεβρουαρίου 2022. (https://pirexpo.com/) 

https://www.interfax.ru/business/796455
https://tass.ru/ekonomika/12548957
https://www.agroprodmash-expo.ru/en/
https://pirexpo.com/
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 Εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο 2021 

 
PETERFOOD – Διεθνής έκθεση τροφίμων (είσοδος μόνο με QR-code) 

Ημερομηνία: 16 – 18 Νοέμβριος 2021 

Τόπος: Expoforum, Saint-Petersburg,  

Web: www.peterfood.ru/en  

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

 

Στα πλαίσια της   ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ στη  Μόσχα  ( 10/11/12 Νοεμβρίου 2021), το Γραφείο ΟΕΥ 

διοργανώνει  την ΠΕΜΠΤΗ,  

στις 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 στις 12.30 – 14.30 (Ώρα Ελλάδας) πάνελ με θέμα:  

Οικονομική συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας. 
 
Για να συνδεθείτε  μέσω ZOOM χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 
 
https://us02web.zoom.us/j/86352713971?pwd=MTZEZXVoem04a2crblhORWRTNVp2QT09 
 
Meeting ID: 86352713971 
Passcode: 626499 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  -  ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ 

 

Υπεύθυνος έκδοσης:   Χρήστος Φαρμάκης – Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ 

Συντάκτης: Natalia  Shango - Assistant of Economic & Commercial Affairs 
 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Μόσχας, 

παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-moscow@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα 

υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσης τους ή για στατιστικούς 

σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό 

και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων από το 

Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές 

(Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και 

από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ – Μόσχας τηρεί επιφύλαξη ως προς 

τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 

 

 

http://www.peterfood.ru/en
https://us02web.zoom.us/j/86352713971?pwd=MTZEZXVoem04a2crblhORWRTNVp2QT09
mailto:ecocom-moscow@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

