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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

 Μόσχας 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
(22 Απριλίου 2020) 

 
 ΜΕΤΡΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID-19 

 (από 18.3 μέχρι 18.4.2020) 
 

Η ακολουθούμενη καταγραφή των μέτρων κατ΄αρχήν γίνεται με βάση ομαδοποίηση σε 4 
θεματικές  κατηγορίες:  

 Α. Μετακινήσεις πολιτών -  Καθεστώς Αλλοδαπών 
 Β. Έκτακτα μέτρα στις εμπορευματικές συναλλαγές / μεταφορές 
Γ. Μέτρα διευκόλυνσης των εμπορευματικών συναλλαγών / μεταφορών 
Δ. Μέτρα ενίσχυσης της ρωσικής οικονομίας (κλάδων / επιχειρήσεων / ατόμων)/ 
 
Εντός των 4 αυτών κατηγοριών γίνεται καταγραφή των μέτρων με χρονολογική σειρά και με 

αναφορά την αρχή  λήψης απόφασης. 

 
Η λήψη μέτρων της ρ/κυβέρνησηςαποσκοπεί στον έλεγχο της διάδοσης της πανδημίας 

και δίνει έμφαση σε τρείς πυλώνες προκειμένου να καταστήσει την εθνική οικονομία βιώσιμη, 
στη νέα κατάσταση: α) στην εξασφάλιση χρηματοοικονομικής επάρκειας, β)στη διατήρηση της 
ελαστικότητας προσφοράς της εγχώριας βιομηχανίας και γ)στην υποστήριξη των περιφερειών 
και του πληθυσμού των. 
 

Α. Μετακινήσεις πολιτών -  Καθεστώς Αλλοδαπών 

18.04.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος (αρ.274) που επιτρέπει σε αλλοδαπούς εργαζόμενους, 

των οποίων η παραμονή στη Ρωσία, μέχρι τις 15 Μαρτίου, ήταν νόμιμη, να έχουν τη 

δυνατότητα να εργάζονται ελεύθερα έως τις 15 Ιουνίου 2020. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών μηνών, οι αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα λήγουν θα 

μπορούν να παραμείνουν στη Ρωσία χωρίς παράταση θεώρησης, άδειας διαμονής, εγγραφής 

μετανάστευσης και άλλων εγγράφων που τους επιτρέπουν να παραμείνουν νόμιμα στη 

χώρα. Δεν απαιτείται ανανέωση για τη λήψη αδειών εργασίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 

εγγράφων για την προσέλκυση ξένων εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η 

παραμονή τους δεν θα ληφθεί υπόψη, πράγμα που σημαίνει ότι η ισχύς των εγγράφων, 

συμπεριλαμβανομένων των αδειών εργασίας και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εργασίας, 

δεν μπορεί να λήξει. 

Σύμφωνα με το διάταγμα, από τις 15 Μαρτίου έως τις 15 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, οι 

εργοδότες που τηρούν τα απαραίτητα υγειονομικά και επιδημιολογικά μέτρα θα μπορούν να 

προσλαμβάνουν και τους μετανάστες που έφτασαν στη Ρωσία με βίζα αλλά δεν έλαβαν άδεια 

εργασίας, καθώς και μετανάστες που "έφτασαν στη Ρωσική Ομοσπονδία με τρόπο που δεν 
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απαιτεί βίζα και δεν έχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας. " Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου δεν θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με αλλοδαπούς πολίτες σχετικά με διοικητική 

απέλαση, απέλαση και ακύρωση θεωρήσεων, αδειών εργασίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

προσωρινών αδειών παραμονής και άδειας διαμονής. 

 

17.04.2020: (Δήμος Μόσχας) 

Ο Δήμος της Μόσχας αποφάσισε όπως οι κάτοικοι της Μόσχας πρέπει να έχουν αποδεικτικό 

έγγραφο σχετικά με τον τόπο διαμονής τους  ενώ οι αστυνομικοί μπορούν να επιβάλουν 

πρόστιμα στους πολίτες έως πέντε χιλιάδες ρούβλια ($70) για παραβίαση του καθεστώτος 

αυτο-απομόνωσης. 

 

16.04.2020: (Περιφέρεια Λένινγκραντ) 

Ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας του Λένινγκραντ υπέγραψε το διάταγμα αρ.204, ενισχύοντας 

τον έλεγχο συμμόρφωσης με τα μέτρα καραντίνας. 

Σύμφωνα με το διάταγμα, σε 13 περιοχές της περιφέρειας του Λένινγκραντ, ο έλεγχος της 

συμμόρφωσης με τα μέτρα υψηλής προειδοποίησης, καραντίνας και αυτο-απομόνωσης έχει 

γίνει αυστηρότερος:  

– συνεχείς περιπολίες, 

– πρόστιμα για παραβίαση καραντίνας και απομόνωση, 

– κλείσιμο χωρίς προειδοποίηση επιχειρήσεων (ιδίως όσες ασκούν εμπορικές 

δραστηριότητες) μετά τον εντοπισμό παραβιάσεων του υγειονομικού καθεστώτος,  

– εντατικοποίηση της  απολύμανσης δημόσιων χώρων, εισόδων πολυκατοικιών κλπ. 

11.04.2020 

Ο δήμαρχος της Μόσχας S. Sobyanin υπέγραψε το διάταγμα αναφορικά με τις διαδικασίες της 

χρήσης ψηφιακών εγκρίσεων για τις μετακινήσεις πολιτών στην περιοχή της Μόσχας κατά την 

περίοδο του καθεστώτος υψηλής προειδοποίησης. Σύμφωνα με αυτό, απαιτείται η έκδοση 

ειδικών ψηφιακών εγκρίσεων για τις μετακινήσεις πολιτών στην πρωτεύουσα έναντι 

ορισμένων λόγων, όπως αποτυπώνονται στη σχετική διαδικτυακή πύλη MOS.RU, ενώ από τις 

15.04.2020, η λήψη των ψηφιακών εγκρίσεων καθίσταται υποχρεωτική. 

 

Β. Έκτακτα μέτρα στις εμπορευματικές συναλλαγές / μεταφορές 

18.04.2020: (Δήμος Μόσχας) 

Ο δήμαρχος της Μόσχας S. Sobyanin υπέγραψε διάταγμα με βάση το οποίο καθ’ όλη 

τη διάρκεια του Απριλίου, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν θα λειτουργούν στην 

πόλη, ενώ διατηρείται η υποχρεωτική χρήση ψηφιακών εγκρίσεων για την 

κυκλοφορία των πολιτών.  

‘Έχουν εισαχθεί αρκετοί κανόνες, οι οποίοι  θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μετά την 22α  

Απριλίου:  

1. Μόνον οι πλαστικές κάρτες εισιτηρίων καθώς και οι κοινωνικές κάρτες των κατοίκων 

περιοχής πρωτευούσης θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

2. Η οδική κυκλοφορία θα ελέγχεται με τη χρήση καμερών, ενώ με λήψη φωτογραφιών και 

βίντεο θα βεβαιώνονται οι παραβάσεις.  

3. Εισάγεται νέος τύπος ψηφιακών μηνυμάτων που επιτρέπει την υλοποίηση εθελοντικών 

δραστηριοτήτων. 

4. Στρατιωτικό προσωπικό, αξιωματικοί επιβολής του νόμου και κάτοχοι πιστοποιητικών 

που εκδίδονται από το κράτος δεν απαιτείται να λαμβάνουν ψηφιακές εγκρίσεις. 

5. Η λήψη ψηφιακών εγκρίσεων δεν ισχύουν για τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων. 

6. Οι προθεσμίες που επιβλήθηκαν στις 13 Απριλίου του τρέχοντος έτους παρατείνονται έως 

https://www.mos.ru/
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την 1η Μαΐου 2020. 

7. Το πρόγραμμα για την παροχή δωρεάν φαρμάκων στους Μοσχοβίτες που υποβάλλονται 

σε θεραπεία στο σπίτι επεκτείνεται (εκτός των ασθενών COVID-19 ή για όσους υπάρχει 

υποψία κρούσματος κορονωϊού, θα λαμβάνουν δωρεάν φάρμακα όσοι πολίτες 

παρουσιάζουν συμπτώματα ARVI). 

 

18.04.2020: (Δήμος Μόσχας) 

Παράταση των περιορισμών στις κατασκευαστικές εργασίες στην πρωτεύουσα, μέχρι την 1η 

Μαΐου. Εξαιρούνται  εργασίες για κατασκευή ιατρικών εγκαταστάσεων και επικοινωνιών, για  

συντήρηση υποδομών μεταφορών και για κατασκευαστική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις 

συνεχούς κύκλου εργασιών.  

 

26.03.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Η Ρωσία ανέστειλε όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις και τις πτήσεις charter προς άλλες 

χώρες από τις 27 Μαρτίου 2020, 00:00 , όλων των τακτικών και ναυλωμένων πτήσεων, από 

τα ρωσικά αεροδρόμια προς χώρες του εξωτερικού και αντίστροφα, με εξαίρεση των 

πτήσεων επαναπατρισμού και εκείνων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με μεμονωμένες 

αποφάσεις της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

 

 

Γ. Μέτρα διευκόλυνσης των εμπορευματικών συναλλαγών/μεταφορών 

20.04.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Η κυβέρνηση κατήργησε τους δασμούς για τα προϊόντα ιατρικού εξοπλισμού 

καταπολέμησης της πανδημικής ασθένειας. 

Από τις 16 Μαρτίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι τελωνειακοί δασμοί για την προμήθεια 

αναπνευστήρων, ιατρικών μασκών και προστατευτικών στολών από το εξωτερικό 

καταργούνται. Η προβλεπόμενη χρήση των προϊόντων πρέπει να επιβεβαιώνεται από ειδικά 

έγγραφα που εκδίδονται από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου και το Υπουργείο Υγείας. 

Προηγουμένως, οι άδειες εκδίδοντο από τις περιφερειακές αρχές. 

 

10.04.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Προστέθηκαν στο κατάλογο βασικών αγαθών, πλην τροφίμων όλοι οι τύποι καυσίμων 

συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

 

26.03.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Μέτρα διασυνοριακών μεταφορών. 

Οι διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές εξαιρούνται των περιορισμών που έχει θέσει η 

Ρωσική Ομοσπονδία. Επίσης, οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στις διασυνοριακές 

μεταφορές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του χερσαίου τμήματος των 

συνόρων Ρωσίας-Λευκορωσίας, με έναρξη την ώρα 00:00 πμ της 30ης Μαρτίου δεν ισχύουν για 

τους οδηγούς οχημάτων διεθνών μεταφορών, τα πληρώματα πλοίων της ποτάμιας 

ναυσιπλοΐας, αμαξοστοιχιών και εταιρειών ταχυμεταφορών. 

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Ομοσπονδιακής Επιθεώρησης Μεταφορών της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας (Rostransnadzor) ανακοίνωσε ότι από τις 21/03 έως τις 25/04, ο έλεγχος βάρους 

των οχημάτων (ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων) που μεταφέρουν βασικά είδη 

διατροφής, έχει ανασταλεί. Επίσης, σε σύσκεψη υπό τον Αναπληρωτή Π/Θ, Marat KHUSNULLIN, 

αρμόδιο για θέματα Κατασκευών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, αποφασίστηκε από τις 16/03, 

η ανάκληση των καθιερωμένων εαρινών περιορισμών κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων 
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σε περιφερειακές και τοπικές οδούς ανά τη ρωσική επικράτεια, οι οποίοι εφαρμόζονται 

ετησίως για λόγους ασφαλείας του οδικού δικτύου (οι δρόμοι να μην είναι υγροί) κατά τη 

μετάβαση από το χειμώνα στην άνοιξη. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ανάκληση ισχύει σε κάθε 

Περιφέρεια, αναλόγως όμως των ιδιαιτεροτήτων της.  Ο σχετικός κατάλογος των Περιφερειών, 

όπως είναι αναρτημένος από την Ένωση Μεταφορέων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με τους 

ηλεκτρονικούς συνδέσμους των επίσημων Αποφάσεων των αρμοδίων Δ/νσεων Μεταφορών 

έχει ως εξής:  https://trans.ru/news/vesennie-ogranicheniya-2020-sroki-zakritiya-dorog-po-

vsem-regionam. 

 

24.03.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Ελήφθησαν επί πλέον μέτρα που αφορούν τις εισαγωγές, με σκοπό την ομαλή τροφοδοσία της 

αγοράς: 

i. Προσωρινή αναστολή (διάρκειας ενός μηνός, αρχής από τις 20 τρέχοντος) όλων των 

περιορισμών (συμπεριλαμβανομένων των δασμολογικών) που αφορούν την προμήθεια 

από το εξωτερικό βασικών αγαθών (κατά κύριο λόγο φαρμάκων και ιατρικού 

εξοπλισμού).  

ii. Απλοποίηση του νομικού πλαισίου ηλεκτρονικών πωλήσεων ΟΤC προϊόντων 

φαρμακευτικών σκευασμάτων (ακόμα και χωρίς συνταγή ιατρού) και ιατρικού 

εξοπλισμού. Εντατικοποίηση ελέγχων όγκου πωλήσεων, με σκοπό την αποφυγή 

πωλήσεων ψευδεπίγραφων προϊόντων.  

iii. Υιοθέτηση διαδικασιών Πράσινου Διαδρόμου1 (απρόσκοπτες και ανεμπόδιστες εισαγωγές 

με ηλεκτρονικές διασαφήσεις) για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις και τα μεγάλα δίκτυα 

λιανικής που προβαίνουν απ’ ευθείας, 

-  σε εισαγωγές κοινωνικά σημαντικών αγαθών (που βρίσκονται σε καθεστώς διατίμησης): 

1. Βόειο κρέας (εξαιρουμένου του κρέατος χωρίς κόκαλα) 

2. Χοιρινό κρέας (εξαιρουμένου του κρέατος χωρίς κόκαλα) 

3. Αρνίσιο κρέας (εξαιρουμένου του κρέατος χωρίς κόκαλα) 

4. Κοτόπουλο (εξαιρουμένων των μπουτιών κοτόπουλου) 

5. Κατεψυγμένα ψάρια 

6. Βούτυρο  

7. Ηλιέλαιο 

8. Πόσιμο γάλα 

9. Αυγά κοτόπουλου            

10. Κοκκοποιημένη ζάχαρη 

11. Βρώσιμο αλάτι 

12. Μαύρο τσάι 

13. Αλεύρι σίτου 

14. Ψωμί σίκαλης,  

15. Προϊόντα αρτοποιίας από αλεύρι σίτου, 

16. Ζυμαρικά (Βερμισέλι), 

17. Δημητριακά (γυαλισμένο ρύζι, κεχρί, μαυροσίταρο), 

18. Λαχανικά (πατάτες, νωπό λευκό λάχανο, κρεμμύδια, καρότα), 

19. Μήλα. 

- στην εισαγωγή 36 τύπων ιατρικών συσκευών, όπως μάσκες και χειρουργικά κοστούμια, 

                                                      
1
  (Σημ. ότι μέχρι σήμερα ο πράσινος διάδρομος  υφίστατο  μόνο με Τουρκία, ενώ  συζητήσεις με διαφορετικό 

βαθμό ωριμότητας είχαν πραγματοποιηθεί με Ιταλία, Ινδία, Τυνησία, Ισραήλ, Συρία, Μαρόκο, Αίγυπτο, 
Ιορδανία, Κάτω Χώρες, ακόμη και σε χαμηλό επίπεδο με ΕΕ). 
 

https://trans.ru/news/vesennie-ogranicheniya-2020-sroki-zakritiya-dorog-po-vsem-regionam
https://trans.ru/news/vesennie-ogranicheniya-2020-sroki-zakritiya-dorog-po-vsem-regionam
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χειρουργικά σύνολα, καλύμματα παπουτσιών, αναπνευστήρες και γάντια. 

 

 

 

Δ. Μέτρα ενίσχυσης της ρωσικής οικονομίας (κλάδων / επιχειρήσεων / ατόμων) 

20.04.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει 1,3 δισ. ρούβλια ($18εκ.) στην 

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας (Rosguards) για την αγορά ειδικού ιατρικού 

εξοπλισμού.  

20.04.2020: (Δήμος Αγ. Πετρούπολης) 

Αποζημίωση ιατρικού προσωπικού που έχει μολυνθεί από κορωνοϊό.  

Εν λόγω αποζημίωση θα ανέρχεται στα 300.000 ρούβλια ($4.400) για τις περιπτώσεις 

μόλυνσης, 500.000 ρουβλίων για τις περιπτώσεις αναπηρίας και 1 εκ.ρουβλίων ($14.500) για 

τις περιπτώσεις που ο ασθενής καταλήξει. 

18.04.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Προστέθηκε στον κατάλογο των τομέων της ρωσικής οικονομίας που θα ενισχυθούν 

οικονομικά ο τομέας «Λιανικό εμπόριο». 

Συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι πωλήσεις αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών, ανταλλακτικών, γενικών προϊόντων, εξοπλισμού συστημάτων πληροφορικής, 

πολιτιστικών και ψυχαγωγικών αγαθών, υφασμάτων, ρούχων και υποδημάτων ενώ  στον 

αντίστοιχο τομέα συμπεριλήφθηκαν τα μουσεία και οι ζωολογικοί κήποι. 

 

15.04.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Ειδικά  μέτρα ενίσχυσης ανακοινώθηκαν για τις ΜΜΕ και προστέθηκαν και άλλες κατηγορίες 

εμπορικών επιχειρήσεων πλην τροφίμων,  στον κατάλογο εκείνων που θα ενισχυθούν από το 

Κράτος: 

1. Παροχή στις ΜΜ επιχειρήσεις άμεσης δωρεάν βοήθειας από το κράτος ύψους 12.100 

ρουβλίων ($180) ανά εργαζόμενο (η προϋπόθεση για τη λήψη βοήθειας είναι η 

διατήρηση τουλάχιστον του 90% των εργαζομένων μέχρι την 1η Απριλίου). Τα χρήματα 

θα διατεθούν για την πληρωμή μισθών τους μήνες Απρίλιο-Μάιο. 

2. Παροχή τουλάχιστον του 75% του όγκου των δανείων των μισθωτών με εγγυήσεις της 

αναπτυξιακής τράπεζας VEB. 

3. Παροχή ενός νέου ειδικού προϊόντος δανείου προς τις επιχειρήσεις για την αναπλήρωση 

του κεφαλαίου κίνησης. Το επιτόκιο θα επιδοτηθεί από το κράτος στο ποσό του βασικού 

επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας (6%). Τα μισά από τα δάνεια αυτά θα εξασφαλιστούν 

με κρατικές εγγυήσεις. 

4. Διενέργεια δαπάνης άνω των 23 δισ. ρουβλίων ($330εκ.) για την υποστήριξη των 

αεροπορικών εταιρειών.  

5. Διενέργεια δαπάνης 200 δισ. ρουβλίων ($3δισ.) για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και 

του υποσκελισμού των προϋπολογισμών των ομοσπονδιακών Περιφερειών. 

 

15.04.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Κατασκευαστικός  κλάδος.  

Για να ενισχυθεί η δραστηριότητα στον κλάδο και να μην επιβαρυνθεί δημοσιονομικά ο 

κρατικός προϋπολογισμός θα αξιοποιηθούν τα αποθεματικά (περίπου 40 δισ. ρούβλια -

$600εκ.-) των ανεξάρτητων οργανισμών (SROs), [Σημ. Πρόκειται για οργανισμούς στους 

οποίους κάθε επιχείρηση του κατασκευαστικού τομέα (με μέλη μηχανικούς των δύο εθνικών 
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κλαδικών ενώσεων NOSTROY -κατασκευαστές- και NOPRIZ –μηχανολόγους/αρχιτέκτονες), 

καταβάλλουν συνδρομές ώστε να διατηρούν το δικαίωμα λειτουργίας αλλά και ανάληψης 

δημοσίων έργων].  

Έτερο μέτρο ενίσχυσης του κλάδου είναι η κρατική υποστήριξη 9 δισ. ρουβλίων ($130εκ.) ώστε 

το επιτόκιο δανεισμού να επιδοτηθεί (μείωση από το 9% στο 6,5%).  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω μέτρων, σημαντικό ρόλο στην αδιάλειπτη ροή των κατασκευαστικών 

εργασιών πρόκειται να διαδραματίσει η διενέργεια ηλεκτρονικών ενυπόθηκων δανείων, ώστε 

να διατηρηθεί η ζήτηση ακινήτων. 

 

15.04.2020: (Δήμος Μόσχας) 

Ο δήμαρχος Μόσχας ενέκρινε το τρίτο πακέτο στήριξης επιχειρήσεων στην πρωτεύουσα.  

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα πιστωτικής υποστήριξης για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις. Για δάνεια που έχουν ληφθεί προηγουμένως, ο προϋπολογισμός της πόλης θα 

επιδοτεί επιτόκια έως και 6% ετησίως. Αυτό το μέτρο ισχύει για κάθε μικρομεσαίο 

επιχειρηματία, ανεξάρτητα από τον τύπο δραστηριότητας. Για νέα δάνεια «σταθεροποίησης» 

για τη χρηματοδότηση τρεχουσών δραστηριοτήτων, θα επιδοτούν επιτόκια έως και 8% 

ετησίως. Ο μεγαλύτερος διαχειριστής του προγράμματος δανείου θα είναι η τράπεζα 

Sberbank, η οποία συμφώνησε προσωρινά να προβλέψει εξάμηνη καθυστέρηση στην 

πληρωμή του κύριου ποσού του χρέους. Ταυτόχρονα, οι αρχές προτίθενται να προετοιμάσουν 

παρόμοια πακέτα με άλλες τράπεζες. Ως προϋπόθεση για συμμετοχή στο πιστωτικό 

πρόγραμμα είναι οι δαπάνες να αφορούν λειτουργία επιχειρήσεων στην περιοχή της Μόσχας. 

Το τρίτο πακέτο υποστήριξης για τις επιχειρήσεις της Μόσχας περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων 

που συμπληρώνουν και επεκτείνουν το πρώτο και το δεύτερο πακέτο. 

1. Αναβολή έως τις 31.12.2020 των προκαταβολών για το πρώτο τρίμηνο του φόρου 

ιδιοκτησίας, ενώ δεν θα επιβληθεί φόρος γης σε κινηματογράφους, οργανισμούς 

επανεκπαίδευσης, σανατόρια και ξενώνες, διοργανωτές εκθέσεων και συνεδρίων. 

2. Παροχή αποζημίωσης για τον φόρο ακίνητης περιουσίας και τις πληρωμές γης για το γ’ 

τρίμηνο του 2020 σε ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων χώρων για ξενοδοχειακές μονάδες υπό 

την προϋπόθεση ότι οι τιμές ενοικίασης έχουν υποστεί μείωση κατά τουλάχιστον 50%.  

3. Παροχή αποζημίωσης ίσης με το 50% του φόρου ιδιοκτησίας και κατοχής γης για το β’ 

τρίμηνο του 2020 σε ιδιοκτήτες που χρησιμοποιούν την ακίνητη περιουσία τους για 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς εμπορίου, τροφοδοσίας, οικιακών 

υπηρεσιών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

4. Οι επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο θα λάβουν αναβολή καταβολής δημοτικών 

φόρων και τελών για τυχόν αλλαγή σκοπού παροχής της γης. 

 

10.04.2020: (Χρηματοπιστωτικός τομέας) 

Αύξηση του μέγιστου ύψους των ενυπόθηκων δανείων σύμφωνα με τα οποία ο 

δανειολήπτης έχει το δικαίωμα υποβολής στον πιστωτή αιτήματος για περίοδο χάριτος. 

Καθορίστηκε το μέγιστο μέγεθος των δανείων, σύμφωνα με τα οποία οι δανειολήπτες έχουν το 

δικαίωμα υποβολής αιτήματος στους πιστωτές περί αλλαγής των όρων, προβλέποντας την 

αναστολή της εκτέλεσης από τον δανειολήπτη των υποχρεώσεών του. Για δάνεια που 

εκδίδονται για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και για τους οποίους οι υποχρεώσεις εξασφαλίζονται με υποθήκη, αυτό το 

μέγιστο ποσό ήταν 1,5 εκ. ρούβλια ($21.500) και αυξάνεται στα 2 εκ. ρούβλια ($30.000). Για 

κατοικίες που βρίσκονται στη Μόσχα, το μέγιστο μέγεθος ενός ενυπόθηκου δανείου ορίζεται 

στα 4,5 εκ. ρούβλια ($65.000), για οικιστικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή της 

Μόσχας, στην Αγία Πετρούπολη και στις συστατικές οντότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 

ορίζεται στα 3 εκ. ρούβλια ($43.000).  
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09.04.2020: (Τουρισμός) 

Έχουν εγκριθεί οι κανονισμοί για την επιστροφή χρημάτων που πληρώθηκαν για ένα 

τουριστικό προϊόν από το ταμείο προσωπικής ευθύνης του εμπλεκόμενου ταξιδιωτικού 

οργανισμού. 

Προκειμένου να υποστηρίξει τους ταξιδιωτικούς πράκτορες στον τομέα του εξερχόμενου 

τουρισμού σε σχέση με τη δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω της εξάπλωσης της 

πανδημίας, καθώς και να προστατεύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών ενός τουριστικού 

προϊόντος, η ρωσική κυβέρνηση καθόρισε τη διαδικασία και τους όρους επιστροφής χρημάτων 

σε τουρίστες ή λοιπούς πελάτες από το ταμείο προσωπικής ευθύνης του ταξιδιωτικού 

πράκτορα. Η επιστροφή των καταβληθέντων ποσών θα πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που η 

ρωσική κυβέρνηση αποφασίσει να επιστρέψει αυτά τα χρήματα άμα τη εμφανίσει 

περιστάσεων που σχετίζονται με την έγκριση από ξένο κράτος απόφασης για τον περιορισμό 

της εισόδου τουριστών στη χώρα ή απόδειξη απειλής για την ασφάλεια της υγείας τους στη 

χώρα προσωρινής διαμονής. 

 

 

08.04.2020: (Τουριστική βιομηχανία) 

Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενέκρινε ένα πακέτο μέτρων που προβλέπει τη 

διάθεση 3,5 δισ.ρουβλίων ($50εκ.) από το αποθεματικό ταμείο της κυβέρνησης για την 

απόδοση προς τα ταξιδιωτικά πρακτορεία του κόστους των μη επιστρεπτέων εισιτηρίων 

αεροπορικών μεταφορών και για την οργάνωση του επαναπατρισμού των Ρώσων τουριστών 

από τις χώρες όπου έχουν παρατηρηθεί δυσμενείς επιδημιολογικές εξελίξεις. 

 

08.04.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Η κυβέρνηση διέθεσε 33,4 δισ. ρούβλια ($480εκ.) για αγορά νοσοκομειακού εξοπλισμού στις 

ομοσπονδιακές περιφέρειες, από το αποθεματικό ταμείο. 

Το κονδύλι αφορά την προετοιμασία των ιατρικών εγκαταστάσεων (σύμφωνα με τα πρότυπα 

αναισθησιολογίας, πνευμολονολογίας και εντατικής θεραπείας) ώστε να έχουν τη δυνατότητα 

παραλαβής ασθενών που έχουν μολυνθεί με την πανδημική νόσο.  

 

07.04.2020: (Περιφέρεια Λένινγκραντ) 

Η κυβέρνηση της περιοχής του Λένινγκραντ δημοσίευσε το διάταγμα αρ.177 σχετικά με 

αλλαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με το διάταγμα, οι οργανισμοί και οι ατομικές επιχειρήσεις των οποίων οι 

δραστηριότητες επιτρέπονται σε μη εργάσιμες ημέρες, πρέπει να διασφαλίσουν την έγκριση 

τοπικών κανονιστικών πράξεων σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με το 

υγειονομικό/αντιεπιδημικό καθεστώς, περί εξάλειψης του κινδύνου μόλυνσης από κορωνοϊό, 

έως τις 10.04.2020.  

Το διάταγμα επίσης συμπλήρωσε τον κατάλογο κωδικών OKVED για επιχειρήσεις που 

επιτρέπεται να εργάζονται σε μη εργάσιμες ημέρες. Περιλαμβάνει την πιστοποίηση προϊόντων 

και υπηρεσιών, την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το εμπόριο και επισκευή 

γυαλιών, τεχνική επιθεώρηση οχημάτων, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Δραστηριότητες 

επιτρέπονται επίσης σε οργανισμούς για την παραγωγή, διανομή έντυπων μέσων ακόμα και 

όταν εξυπηρετούνται οι ανάγκες εφοδιαστικών αλυσίδων επιχειρήσεων. 

 

06.04.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενέκρινε μέτρα για την υποστήριξη των τομέων που 

πλήττονται περισσότερο από τον κοροναϊό. 

http://government.ru/docs/39420/
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Στις 6 Απριλίου 2020, η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενέκρινε έναν κατάλογο μέτρων 

για την υποστήριξη οργανώσεων και μεμονωμένων επιχειρηματιών που εργάζονται στις 

περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη διάδοση του κοροναϊού COVID-19. Ο κατάλογος 

τέτοιων βιομηχανιών περιλαμβάνει τις υπηρεσίες τροφοδοσίας και φιλοξενίας, τις αγορές 

χονδρικής, υπηρεσίες ταχυμεταφορών και τις αεροπορικές μεταφορές. 

Επιπρόσθετα, ανεστάλη μέχρι την 1η Μαΐου η διεξαγωγή εκδηλώσεων αθλητικών, 

εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών, τα σημεία λιανικής παροχής υπηρεσιών εστίασης 

(καφετέριες, εστιατόρια, κομμωτήρια κλπ). Εξαιρούνται τα φαρμακεία, οι εξειδικευμένες 

εγκαταστάσεις λιανικής,  

Ο κατάλογος των μέτρων περιλαμβάνει: 

1. Οι προθεσμίες για την καταβολή φόρων, τελών και ασφαλίστρων για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις παρατάθηκαν για περίοδο τριών έως έξι μηνών. 

2. Έως τις 31 Μαΐου 2020 (συμπεριλαμβανομένου), οι φορολογικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι 

συμμόρφωσης με τη νομισματική νομοθεσία αναβλήθηκαν (για μη προγραμματισμένες 

επιθεωρήσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, απαιτείται η άδεια του εισαγγελέα). 

3. Οι προθεσμίες για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και υπολογισμών, οι οποίες 

πρέπει να υποβληθούν τον Μαρτίου-Μαΐου 2020, παρατείνονται κατά τρεις μήνες και οι 

προθεσμίες για την υποβολή εγγράφων για 20 εργάσιμες ημέρες. 

4. Οι προθεσμίες για την υποβολή εγγράφων που σχετίζονται με τη σύσταση φορολογικής 

κατοικίας και οικονομικών πληροφοριών για το 2019 είναι τρεις μήνες. 

5. Οι προθεσμίες για την αποστολή απαιτήσεων για φόρους, τέλη, ασφάλιστρα - για έξι 

μήνες. 

6. Οι όροι πληρωμής των ασφαλίστρων (ασφάλιση βιομηχανικών ατυχημάτων) 

παρατείνονται κατά τέσσερις έως έξι μήνες. 

 

03.04.2020: (Κυβέρνηση Αγ. Πετρούπολης) 

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε νέα μέτρα για την πρόληψη της 

εξάπλωσης μιας νέας λοίμωξης από κορωνοϊό. 

Επεκτάθηκε το καθεστώς αυτο-απομόνωσης για πολίτες της Αγίας Πετρούπολης άνω των 65 

ετών. Εξαίρεση αποτελούν υπάλληλοι επιχειρήσεων υποστήριξης ζωής και ιατροί. Σε όσους 

υπόκεινται σε αυτο-απομόνωση θα δοθεί εφάπαξ πληρωμή 2.000 ρουβλίων σε μετρητά. Θα 

παρασχεθούν επίσης συνταγογραφούμενα φάρμακα και ιατρικά εφόδια. 

Το διάταγμα επίσης καθορίζει απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να 

λειτουργούν. Οι επιχειρήσεις, των οποίων οι δραστηριότητες δεν υπόκεινται στις 

καθιερωμένες απαγορεύσεις και στους περιορισμούς, απαιτείται από τους τοπικούς 

κανονισμούς να καθορίζουν τον των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους, εκείνων που θα 

ασκούν τηλε-εργασία και εκείνων που δεν θα εργαστούν, αλλά οι επιχειρήσεις θα διασώσουν 

τους μισθούς των. Μέχρι τις 7 Απριλίου, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διαβιβαστούν στην 

Επιτροπή Βιομηχανικής Πολιτικής, Καινοτομίας και Εμπορίου της Αγίας Πετρούπολης. 

Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της πανδημικής ασθένειας, έως τις 10 

Απριλίου, οι ανωτέρω εργοδότες πρέπει, με τη μορφή που έχει εγκριθεί από την ανωτέρω 

Επιτροπή να διασφαλίσουν σύμφωνα με τα πρότυπα την ασφαλή λειτουργία των 

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υγειονομικής προστασίας. 

 

03.04.2020: (Χρηματοπιστωτικός τομέας) 

Η κυβέρνηση καθόρισε το μέγιστο ύψος των δανείων με βάση τα οποία οι καταναλωτές 

έχουν το δικαίωμα αλλαγής των όρων τους.  

Αυτό αναφέρεται στα 250.000 ρούβλια ($3.600) για καταναλωτικά δάνεια, στα 300.000 

ρούβλια ($4.400) όταν οι καταναλωτές έχουν ατομική επιχείρηση, στα 600.000 ρούβλια για την 
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αγορά αυτοκινήτου, στο 1,5 εκ. ρούβλια ($21.500) όταν πρόκειται για ενυπόθηκο δάνειο. 

 

03.04.2020: (Μικρομεσαίες επιχειρήσεις) 

Διάθεση πέντε δισ. ρουβλίων ($70εκ.) από το Αποθεματικό Ταμείο της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας σε πιστωτικούς οργανισμούς για τη διασφάλιση αναβολής πληρωμών που 

εκδόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Η επιχορήγηση σε πιστωτικούς οργανισμούς θα καλύπτει μέρος των τόκων για δάνεια των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για την αναβολή της περιόδου αποπληρωμής τόκων χωρίς 

επιβολή κυρώσεων, ενώ θα επιτρέψει τη γρήγορη υποστήριξη των ΜΜΕ που πλήττονται 

περισσότερο από την επιδεινούμενη κατάσταση λόγω της εξάπλωσης της νέας λοίμωξης 

κορωνοϊού. 

 

06.04.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την αύξηση της βιωσιμότητας της ανάπτυξης της 

ρωσικής οικονομίας. 

Συγκροτήθηκε  κυβερνητική επιτροπή για την αύξηση της βιωσιμότητας της ανάπτυξης της 

ρωσικής οικονομίας για το συντονισμό των δραστηριοτήτων των εκτελεστικών οργάνων και 

την αλληλεπίδραση με εκπροσώπους επιστημονικών και δημόσιων οργανισμών, την 

επιχειρηματική κοινότητα στην ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της βιωσιμότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα και εκείνων που σχετίζονται με μη 

διασπορά της λοίμωξης του κορωνοϊού.  Την επιτροπή θα διευθύνει ο πρώτος αντιπρόεδρος 

της κυβέρνησης  Andrei  Belousov. 

 

04.04.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Καθιέρωση διαδικασίας παροχής βοήθειας ύψους 500 εκ. ρουβλίων ($7εκ.) σε Ρώσους πολίτες 

ευρισκόμενους στο εξωτερικό μη δυνάμενων να επιστρέψουν λόγω της εξάπλωσης της 

πανδημικής νόσου.  

 

Παρατείνεται το διάστημα αργίας έως και τις 30/04 (έληγε την 5η Απριλίου) ως αργίας μετ’ 

αποδοχών (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με συνεχή παραγωγή, τα ιατρικά ιδρύματα, τα 

φαρμακεία, τα καταστήματα τροφίμων, όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης ζωής). 

 

02.04.20202 

Ανακοινώθηκαν μέτρα: 

-Για την ενίσχυση των οικονομιών των Περιφερειών, μέσω της εξασφάλισης 171 δισ. 

ρουβλίων ($2,5 δισ.) στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, με σκοπό την αναδιάρθρωση 

των δανείων των περιφερειακών προϋπολογισμών, την αναστολή πληρωμών, και την 

αντιστάθμιση των ζημιών από τα χαμηλότερα έσοδα, λόγω της μείωσης της οικονομικής 

δραστηριότητας. 
 

-Τη στήριξη της απασχόλησης, μέσω της παροχής βραχυπρόθεσμων στοχευμένων δανείων, 

με ευνοϊκούς όρους υπό την εγγύηση της αναπτυξιακής τράπεζας VEB, σε μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στην πληρωμή μισθών και σε άλλες 

επείγουσες ανάγκες. Το συνολικά προτεινόμενο ποσό στήριξης είναι 150 δισ. ρούβλια 

($2,2 δισ.). 
 

-Την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του κτηματομεσιτικού τομέα, μέσω ομοσπονδιακών 

και περιφερειακών προγραμμάτων ενίσχυσης καταβολής ενοικίου, συνολικού ύψους 20 
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δισ. ρουβλίων ($285 εκ.) σε όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μισθώνουν δημόσια ακίνητα. 

Παράλληλα, ένεκα του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς ενοικίασης αφορά 

ιδιωτικές εμπορικές μισθώσεις, οι περιφέρειες και οι δήμοι θα λάβουν οδηγίες για τη 

μείωση των φόρων ιδιοκτησίας για τους εκμισθωτές ακινήτων. Επιπλέον, τα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

“ανωτέρα βία” στη διαμόρφωση των συμβάσεων. Στις επιχειρήσεις των τομέων που 

πλήττονται περισσότερο (εστίαση, ταξιδιωτικές υπηρεσίες κλπ) παρέχεται προσωρινή 

ακύρωση προστίμων για καθυστερημένες πληρωμές τελών στέγασης και κοινοτικών 

υπηρεσιών. 

-Την εξασφάλιση  της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της αναστολής 

καταβολής προστίμων και της προσωρινής απαγόρευσης δέσμευσης των τραπεζικών 

λογαριασμών. Για τις επιχειρήσεις με κρατική συμμετοχή, πρόκειται να θεσπιστεί ειδική 

διαδικασία (αυτόματη ανανέωση αδειών) για την ανάληψη δημοσίων προμηθειών, με 

σκοπό τη μείωση του επιχειρηματικού κόστους και την ενίσχυση της ζήτησης των 

προϊόντων τους. Οι υγειονομικές δαπάνες θα εκπίπτουν από τη φορολόγηση των κερδών. 

Παράλληλα, αναστέλλονται οι έλεγχοι σε ΜΚΟ με κοινωνικό προσανατολισμό, ενώ 

παρέχονται παρόμοια οφέλη με εκείνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 
28.03.2020: (Αεροπορικές μεταφορές) 

Διάθεση 1,5 δισ. ρουβλίων ($22εκ.) από το αποθεματικό ταμείο της κυβέρνησης για την 

κάλυψη του κόστους των οργανισμών αεροπορικών μεταφορών για τον επαναπατρισμό 

Ρώσων πολιτών από ξένες χώρες στις οποίες υπήρχε δυσμενής κατάσταση σχετιζόμενη με 

την εξάπλωση της νέας λοίμωξης από κορονωϊούς.  

Με εντολή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορικών Μεταφορών θα διατεθεί το ανωτέρω 

ποσό προκειμένου να επιδοτηθούν οργανισμοί αεροπορικών μεταφορών για τα έξοδα που 

πραγματοποίησαν για τη λήψη μέτρων επαναπατρισμού Ρώσων πολιτών και πολιτών των 

χωρών ΚΑΚ, Αμπχαζίας και Νότιας Οσετίας που εισέρχονται στο έδαφος της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας για να μεταβούν στα κράτη τους, από ξένες χώρες με δυσμενή κατάσταση που 

σχετίζεται με την εξάπλωση της νέας λοίμωξης κορωνοϊού. 

 

26.03.2020: (Χρηματοπιστωτικός τομέας) 

Οδηγίες προς την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας για διατήρηση της χρηματοοικονομικής 

ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.  

Το εν λόγω μέτρο πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω των εμπορικών τραπεζών και των συναφών 

χρηματοοικονομικών οργανισμών με μείωση της ελεγκτικής δραστηριότητας από την Κεντρική 

Τράπεζα και απλούστευση των δανειακών διαδικασιών και θα αφορά τόσο τα φυσικά 

πρόσωπα που αποδεδειγμένα έχουν προσβληθεί από τη νόσο (αναδιάρθρωση δανείων και 

απάλειψη κυρώσεων) όσο και τις πληγείσες μικρομεσαίες και ατομικές επιχειρήσεις 

(αναχρηματοδότηση και νέα χρηματοδότηση μειωμένου επιτοκίου 4% αντί του τρέχοντος 

6%,εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ενυπόθηκων δανείων και δημιουργία μηχανισμού 

εξασφάλισης αποπληρωμής των).  

 

26.03.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Στήριξη της αγοράς εργασίας. Προτροπή για υιοθέτηση ευελιξίας από τις μεγάλες 

επιχειρήσεις (κρατικές και ιδιωτικές) όσον αφορά στο ωράριο εργασίας του προσωπικού των 

και στη μεθοδολογία της εργασίας -τηλεργασία-, στήριξη ανέργων που επιθυμούν να ανοίξουν 

τη δική τους επιχείρηση, αποφυγή των απολύσεων μέσω ισοδύναμων μέτρων οικονομικής 

ενίσχυσης των επιχειρήσεων). Διενέργεια εβδομαδιαίων ελέγχων από το Παρατηρητήριο 
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Εργασίας της αρμόδιας Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εργασίας, την Ομοσπονδιακή Φορολογική 

Υπηρεσία και τη Γενική Εισαγγελία, όσων επιχειρήσεων προβαίνουν σε απολύσεις ή 

καθυστερούν τη μισθοδοσία του προσωπικού τους.  

Παροχή στους τυχόν ανέργους όλων των επιδομάτων που δικαιούνται σύμφωνα με το 

εργατικό δίκαιο. Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης παρακολούθησης της αγοράς εργασίας, 

όπου εργοδότες και εργαζόμενοι δύνανται να αντλούν πληροφόρηση για τα ζητήματα 

ενδιαφέροντός τους (Onlineinsspection.rfОнлайнинспекция.рф). 

 

 Δημιουργία Παρατηρητηρίου Εργασίας σε όλες τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, 

με έμφαση στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις σε έναν μόνον τομέα της 

τοπικής τους οικονομίας, με σκοπό την παροχή κοινωνικών παροχών προς τους 

καταγεγραμμένους ανέργους. Αρμόδιο για τις κοινωνικές παροχές λογίζεται το Κοινωνικό 

Ασφαλιστικό Ταμείο. 

 

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών και Επάρκειας από συναρμόδια Υπουργεία και 
Φορείς (Βιομηχανίας - Εμπορίου, Οικονομικής Ανάπτυξης, Στατιστικής Υπηρεσίας, 
Φορολογικής Υπηρεσίας) σε καταστήματα πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων, 
προϊόντων για παιδιά, ιατρικών ειδών, αντισηπτικών και απολυμαντικών προϊόντων. 
Επίσης, η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Αρχή έχει αναλάβει τη διενέργεια 
αυστηρότερων ελέγχων επί των τιμών λιανικής για βασικά προϊόντα διατροφής, όπως τα 
αρτοποιήματα, τα δημητριακά, τα προϊόντα κρέατος, τα αυγά, το βούτυρο, τα λαχανικά 
και τα φρούτα. 
 
25.03.2020: (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 
Ο Ρώσος Πρόεδρος προέβη στη δέσμευση των για υλοποίηση/ επίσπευση/ παράταση των εξής 
απαραίτητων μέτρων για τη διατήρηση του κοινωνικού συνοχής όλες οι κοινωνικές παροχές 
ανανεώνονται αυτομάτως για το επόμενο εξάμηνο χωρίς την υποχρέωση της εμπλεκόμενης 
γραφειοκρατίας, 

1. αμέριστη στήριξη των οικογενειών με καταβολή πρόσθετου επιδόματος 5.000 
ρουβλίων ($70) ανά μήνα και έναρξη καταβολής του επιδόματος τέκνων μέχρι τα 7 έτη 
από τον Ιούνιο τ.ε.,  

2. καταβολή επιδομάτων ασθενείας και ανεργίας τουλάχιστον ισόποσων με τον 
κατώτατο μισθό (12.130 ρούβλια, περίπου $186), 

3. προσωρινή διακοπή της αποπληρωμής των δανείων φυσικών προσώπων και ατομικών 
επιχειρήσεων (στις περιπτώσεις μείωσης των εισοδημάτων τους πάνω από 30%), 

4. ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των 
υπηρεσιών, με καταβολή των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ) και αναβολή των άμεσων και των 
εργοδοτικών εισφορών με παράλληλη μείωσή τους κατά το ήμισυ (από 30% σε 15%) 
επ’ αόριστον για όσες μισθολογικές απολαβές υπερβαίνουν τον κατώτατο μισθό, 
προστασία από πτωχευτικές αξιώσεις εκ μέρους των πιστωτών, με απώτερο σκοπό τη 
διατήρηση σταθερότητας στην αγορά εργασίας.  

Το δεκαήμερο μέχρι τις 5 Απριλίου, ορίστηκε ως οικονομικά ανενεργό, αλλά με καταβολή των 
αποδοχών των εργαζομένων, εξαιρουμένων των κρατικών δομών (ιδίως πρώτης ανάγκης), 
ιατρικών υποδομών, των μεγάλων επιχειρήσεων 24ώρου λειτουργίας, των μεταφορικών και 
χρηματοοικονομικών οργανισμών. 
 

 

Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε τις παρακάτω δύο κατηγορίες μέτρων: 
1. την πλήρη φορολόγηση της τάξης του 15%, για όλα τα εισοδήματα που απορρέουν 

από μερίσματα και τόκους στη χώρα, και μεταφέρονται σε εξωχώριες εταιρείες, με την 
αναγκαιότητα αμοιβαίας προσαρμογής των Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 
με τις εμπλεκόμενες χώρες ή και ακόμα μονομερούς απόσυρσης της Ρωσίας από τις εν 

https://онлайнинспекция.рф/


12 
 

λόγω Συμφωνίες στις περιπτώσεις μη αποδοχής της πρότασης και  
2. την πλήρη φορολόγηση (13%) επί των τόκων των καταθέσεων και των χρεογράφων, 

όταν τα τελευταία υπερβαίνουν το 1 εκ. ρούβλια, ήτοι $15.000 (σημειώνεται ότι μόνον 
το 1% των καταθετών πρόκειται να πληγεί από το εν λόγω μέτρο). Ο Ρώσος πρόεδρος 
πρωτίστως αξίωσε την κατανόηση όλων για την εθνική αναγκαιότητα επιβολής των 
μέτρων, δίδοντας έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα του Ομοσπονδιακού 
Προϋπολογισμού και ζητώντας ομόνοια και ομοψυχία, ώστε η χώρα όσον το δυνατόν 
να βγει αλώβητη από την παγκόσμια υγειονομική κρίση. 

 
Λοιπά μέτρα στήριξης της οικονομίας: 

i. Εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας ρωσικών μεταποιητικών επιχειρήσεων 
οι οποίες παράγουν προϊόντα ιατρικού εξοπλισμού, τα οποία ευρίσκονται σε μεγάλη 
ζήτηση, μέσω χρηματοδότησης ύψους 23 δις. ρουβλίων ($350εκ.) από το Βιομηχανικό 
Αναπτυξιακό Ταμείο. Υιοθέτηση από το Υπ. Υγείας ενός απλού και τάχιστου 
συστήματος διαδικασιών εγγραφής εταιρειών και παραγομένων προϊόντων. 
 

ii. Αναστολή καταβολής φόρων για τους κλάδους της οικονομίας που έχουν κατά κύριο 
λόγο πληγεί (τουριστικές, αεροπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον αθλητικό τομέα, πάσης φύσεως ψυχαγωγικές 
επιχειρήσεις). Ως προθεσμία τήρησης του μέτρου έχει οριστεί η 1η Μαϊου τ.ε. 

 
iii. Αναστολή της υποχρέωσης των τουριστικών οργανισμών από την καταβολή 

συνδρομής στο Αποθεματικό Ταμείο του κλάδου. Παράλληλα, τα συναρμόδια 
Υπουργεία και Φορείς (Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Μεταφορών και ο 
οργανισμός Rostourism) θα παράσχουν αποζημίωση σε όσες επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν περιπτώσεις μη επιστροφής αεροπορικών ναύλων, για όσες πτήσεις 
έχουν ακυρωθεί ή ματαιωθεί. 
 

iv. Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπό τη μορφή, άμεσα εφαρμόσιμης, 
τρίμηνης αναστολής των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης προσωρινής 
αναστολής καταβολής των ενοικίων για του μισθωτές κρατικών ή δημοτικών 
ιδιοκτησιών. Επίσης, εφαρμογή δικαιοστασίου σε φορολογικούς και δασμολογικούς 
ελέγχους, παροχή δυνατοτήτων αναδιάρθρωσης τρεχουσών δανειοδοτήσεων και 
αύξηση των κονδυλίων ανταγωνιστικότητας. 
 

v. Σε περιφερειακό μακροοικονομικό επίπεδο, λόγω των πιέσεων που έχουν ξεκινήσει 
να ασκούνται στους προϋπολογισμούς των επί μέρους περιφερειών, πρόκειται να 
παρασχεθούν ενισχύσεις ώστε να ανταποκριθούν στο δύσκολο και επίπονο έργο της 
διατήρησης της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης. Η Κρατική Δούμα είναι αρωγός σε 
αυτήν την προσπάθεια, προετοιμάζοντας σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα 
διακρίνεται από ταχύτητα και ευελιξία, χωρίς να επιβαρύνει τον ομοσπονδιακό 
προϋπολογισμό. 
 

vi. Στον ενεργειακό κλάδο, το Υπ. Οικονομικών σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα 
ανακοίνωσαν μια νέας μορφής παρεμβατική πολιτική στην αγορά συναλλάγματος, 
αποζημιώνοντας τις ενεργειακές εξορυκτικές εταιρείες, όταν η τιμή του πετρελαίου 
Ουραλίων (γνωστού στην ενεργειακή αγορά και ως Rebco – μίγμα βαρέος πετρελαίου 
από την περιοχή των Ουραλίων/Βόλγα) πέσει κάτω από τα $25 ανά βαρέλι. Η κίνηση 
αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση κατωφλίου εσόδων (πετροδολαρίων), τα οποία στη 
συνέχεια δύνανται να αξιοποιηθούν για αναπτυξιακούς σκοπούς. 

 
vii. Το Υπ. Οικονομικών έλαβε εντολή από τον Π/Θ να αναβάλει τις προγραμματισμένες 
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εισπράξεις από τις επί μέρους περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές 
δυσχέρειες.  

viii. Το Υπ. Οικονομικών και το Υπ. Οικονομικής Ανάπτυξης οφείλουν μέχρι τις 26 
Μαρτίου να θέσουν σε προτεραιότητα την ενεργοποίηση δημοσιονομικών δαπανών 
για την αντιμετώπιση περιόδων κρίσεων στην οικονομία, ενώ το Υπ. Οικονομικής 
Ανάπτυξης οφείλει να υποβάλει πρόσθετες προτάσεις σχετικά με τη συνέχιση της 
πολιτικής υποκατάστασης των εισαγωγών και την ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εθνικού πυλώνα εξωστρέφειας της οικονομίας. 

 
ix. To Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου ανέλαβε την ευθύνη επίβλεψης της 

διαφοροποίησης της παραγωγής εργοστασίων παραγωγής χημικών, στην περιφέρεια 
πρωτευούσης και δη στις περιοχές Noginsk, Electrostal, Mytishchi, εντάσσοντας στην 
παραγωγική τους διαδικασία, η οποία πλέον θα λειτουργεί 24/7, αντισηπτικά 
προϊόντα για επιδερμική χρήση. 

 
18.3.2020 (Ομοσπονδιακό επίπεδο) 

Εξαγγέλθηκε η δημιουργία χρηματοοικονομικού αποθεματικού, με την ονομασία, 
Ταμείο Ειδικού Σκοπού, ύψους 300 δισ. ρουβλίων (περίπου $4,5 δισ.) και αξιοποίηση των 
πόρων ως εξής:  α) 7,5 δισ. ρουβλίων ($120εκ.) για την άμεση προμήθεια ιατρικού 
εξοπλισμού μηχανικής αναπνευστικής υποστήριξης, β) 10 δισ. ρουβλίων ($150εκ.) για την 
προμήθεια εξοπλισμού διάγνωσης και περίθαλψης επιδημικών ασθενειών, γ) 5 δισ. 
ρουβλίων ($75εκ.) προς το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου για την με απευθείας 
ανάθεση, προμήθειας θερμικών απεικονιστών, θερμομέτρων μη επαφής, και συστημάτων 
ιονισμού και απολύμανσης της ατμόσφαιρας με ταυτόχρονο καθορισμό της εμπλεκόμενης 
προμηθεύτριας εταιρείας (ShvabeHolding), δ)1,5 δισ. ρουβλίων ($23εκ.) προς την 
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών, Rospotrebnadzor και κατ’ επέκταση στο δίκτυο 
εργαστηρίων της Υπηρεσίας ώστε να διενεργούνται εκτενέστερες διαγνώσεις της νόσου, 
στο Εθνικό Κέντρο Ιολογίας και Βιοτεχνολογίας “Vector”και στο Ινστιτούτο 
Μικροβιολογικής Έρευνας, αποσκοπώντας κυρίως στην έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων και 
στην αξιολόγηση υπαρχόντων φαρμάκων και ε)500 εκ. ρουβλίων ($7,5εκ.) προς την 
Ομοσπονδιακή Βιοϊατρική Υπηρεσία για άσκηση ερευνητικού έργου. 

 
 

 

 


