
 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Σχετικά με εφαρμογή τροποποιήσεων στο υπ΄αριθ. 560 από  6 Αυγούστου 2014 Διάταγμα 

του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας «Σχετικά με την εφαρμογή 

ορισμένων ειδικών οικονομικών μέτρων με στόχο την 

εξασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας» 

και στο υπ΄αριθ. 391 από 29 Ιουλίου 2015 Διάταγμα του Προέδρου της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας «Σχετικά με ξεχωριστά ειδικά 

οικονομικά μέτρα, που εφαρμόζονται με στόχο την 

εξασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδία" 

1. Να συμπεριληφθεί στο υπ΄αριθ. 560 από  6 Αυγούστου 2014 Διάταγμα του 

Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας «Σχετικά με την εφαρμογή 

ορισμένων ειδικών οικονομικών μέτρων με στόχο την 

εξασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας» (Συλλογή Νομοθεσίας της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας και, 2014, αρ. 32, άρθρο 4470 · 2015, αρ. 26 , Άρθ. 3878; 2016, No. 27, Art. 4458; 

2017, No. 27, Art. 4022; 2018, No. 29, Art. 4421; 2019, No. 26, Art. 3412, 3415) τροποποίηση, 

προσθέτοντάς την στην παράγραφο I 2   με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 

"Ι 2 . Η εισαγωγή στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ορισμένων τύπων 

αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και τροφίμων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος Διατάγματος, επιτρέπεται κατά τη διενέργεια/διεξαγωγή τράνζιτ διεθνών εναέριων 

μεταφορών μέσω της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε τρίτες χώρες σε μία από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) το αεροσκάφος πραγματοποιεί ενδιάμεση προσγείωση σε διεθνές αεροδρόμιο της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας χωρίς να εκφορτώνει τέτοιους τύπους αγροτικών προϊόντων, πρώτων 

υλών και τροφίμων και, μετά από ενδιάμεση προσγείωση, φεύγει/αναχωρεί από την επικράτεια 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας · 

β) το αεροσκάφος πραγματοποιεί ενδιάμεση προσγείωση σε διεθνή αερολιμένα της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας με μία μόνο μεταφόρτωση τέτοιων τύπων αγροτικών προϊόντων, 

πρώτων υλών και τροφίμων σε άλλο αεροσκάφος, που βγαίνει/αναχωρεί από τα εδάφη της 

επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (χωρίς να τα τοποθετήσει στο τελωνειακό καθεστώς 

τελωνειακής διαμετακόμισης), υπό τον όρο ότι τύποι αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών 

 



2 

 

και τα τροφίμων βρίσκονται υπό τελωνειακό έλεγχο και δεν εγκαταλείπουν το σημείο ελέγχου 

μέσω των κρατικών συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. " 

 

2. Να συμπεριληφθεί στο υπ΄αριθ. 391 από 29 Ιουλίου 2015 Διάταγμα του Προέδρου της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας «Σχετικά με ξεχωριστά ειδικά οικονομικά μέτρα, που εφαρμόζονται με 

στόχο την εξασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδία" (Συλλεγόμενη νομοθεσία της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, 2015, αρ. 31, άρθρο 4669, 2019, αρ. 26, άρθρο 3412) τροποποίηση, 

προσθέτοντάς την  στην παράγραφο 2 , υποεδάφιο "γ" , με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

«γ) εμπορεύματα των οποίων η διεθνής διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας προς τρίτες χώρες πραγματοποιείται υπό μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- το αεροπλάνο πραγματοποιεί ενδιάμεση προσγείωση σε διεθνές αεροδρόμιο της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, χωρίς εκφόρτωση εμπορευμάτων και μετά από ενδιάμεση 

προσγείωση, αναχωρεί από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας · 

- το αεροπλάνο πραγματοποιεί μια ενδιάμεση προσγείωση σε διεθνές αεροδρόμιο της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας με μία μόνο μεταφόρτωση εμπορευμάτων σε άλλο 

αεροσκάφος που αναχωρεί από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας (χωρίς να 

τα θέσει υπό τελωνειακό καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης), σε περίπτωση 

που τα εμπορεύματα βρίσκονται υπό τελωνειακό έλεγχο και δεν εγκαταλείπουν το 

σημείο ελέγχου μέσω των κρατικών συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας ". 

 

                3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ την ημέρα της υπογραφής του.      

Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας   

         (Σφραγίδα) 

Βλαντίμιρ Πούτιν      

 

         

Μόσχα, Κρεμλίνο 

19 Ιουνίου 2020 Αρ. 401 
 

 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении 
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отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» 

и Указ Президента Российской Федерации 

от 29 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных 

экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» 

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 32, ст. 4470; 2015, № 26, ст. 3878; 2016, № 27, ст. 4458; 2017, № 27, ст. 

4022; 2018, № 29, ст. 4421; 2019, № 26, ст. 3412, 3415) изменение, дополнив его пунктом I2 

следующего содержания: 

«I2. Ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, названных в пункте 1 

настоящего Указа, разрешается при осуществлении транзитных международных 

воздушных перевозок через территорию Российской Федерации в третьи страны в одном 

из следующих случаев: 

а) воздушное судно совершает промежуточную посадку в международном 

аэропорту Российской Федерации без выгрузки таких видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и после промежуточной посадки следует за пределы 

территории Российской Федерации; 
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б) воздушное судно совершает промежуточную посадку в международном 

аэропорту Российской Федерации с однократной перегрузкой таких видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на другое воздушное судно, 

следующее за пределы территории Российской Федерации (без их помещения под 

таможенную процедуру таможенного транзита), при условии, что такие виды

 сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска 

через государственную границу Российской Федерации.». 

2.  Внести в Указ Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 

391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 31, ст. 4669; 2019, № 26, ст. 3412) изменение, дополнив 

пункт 2 подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) товаров, транзитные международные воздушные перевозки которых через 

территорию Российской Федерации в третьи страны осуществляются при выполнении 

одного из следующих условий: 

воздушное судно совершает промежуточную посадку 

в международном аэропорту Российской Федерации без выгрузки товаров и после 

промежуточной посадки следует за пределы территории Российской Федерации; 

воздушное судно совершает промежуточную посадку 

в международном аэропорту Российской Федерации с однократной перегрузкой товаров 

на другое воздушное судно, следующее за пределы территории Российской Федерации 

(без их помещения под таможенную процедуру таможенного транзита), в случае если 

товары находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска через 

государственную границу Российской Федерации.». 

 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 

подписания. 

президент 

'ской Федерации В.Путин 

Москва, Кремль  

19 июня 2020 года 

№401 


