
Απαγόρευση εισαγωγής αρμενικών ιχθυηρών στη Ρωσία. 

        Το ρωσικό Υπ. Γεωργίας και η Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων, 

απαγόρευσαν την εισαγωγή αρμενικών ιχθυηρών στη Ρωσία, με αφορμή τον 

εντοπισμό σε διαφορετικά δείγματα προϊόντων υψηλής ποσότητας σε 

μικρόβια. Πρόκειται πιθανότατα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ρωσικής 

υπηρεσίας, για ψάρια που εισάγονται από άλλες χώρες και προωθούνται 

προς πώληση στη ρωσική αγορά με το εμπορικό σήμα της 

Aquatechautomatica CJSC (Αρμενία). Την ίδια άποψη διατύπωσε και ο 

διευθυντής της Ένωσης των Ιχθυοκαλλιεργητών Αρμενίας Artur Atoyan, ο 

οποίος σε συνέντευξη τύπου, έσπευσε να σχολιάσει την ανακοίνωση της 

ρωσικής υπηρεσίας. Μάλιστα γνωστοποίησε ότι ήδη και η  Αρμενική 

Υπηρεσία Κτηνιατρικής και Φυτοϋγειονομικών Ελέγχων(Rosselkhoznadzor) 

έχει απαγορεύσει τις παραδόσεις των προϊόντων από την  

Aquatechautomatica CJSC στη Ρωσία λόγω της παρουσίας του βακτηριδίου 

colibacilli σε ορισμένα από τα προϊόντα που εξάγει μέσω τρίτων χωρών προς 

τη Ρωσία, καθώς η συγκεκριμένη εταιρεία εξάγει σε χαμηλές τιμές σε πολλές 

χώρες, οι οποίες είτε μετονομάζουν τα προϊόντα, είτε τα προωθούν με τη 

συγκεκριμένη ονομασία στη ρωσική αγορά σε υψηλότερες τιμές. 

 Η Ρωσία έχει ξεκινήσει σημαντική προσπάθεια για την αυστηροποίηση 
των ελέγχων και η συγκεκριμένη απαγόρευση αποτελεί την πιο σημαντική 
απόφαση για προϊόντα προερχόμενα από την Αρμενία, καθώς εκτιμάται ότι η 
εισαγωγή τους βλάπτει τη ρωσική αγορά και τους καταναλωτές. Επιπλέον, ο 
κ. Atoyan είναι σίγουρος ότι τα συγκεκριμένα ψάρια πωλήθηκαν σε άλλες 
χώρες και μετά εισήλθαν με ένδειξη αρμένικης προέλευσης στη Ρωσία. 
Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι βασικοί ανταγωνιστές της Αρμενίας στη Ρωσία και 
συγκεκριμένα η Τουρκία και η Νορβηγία ακολουθούν τέτοιες πρακτικές. Ο κ. 
Atoyan διαβεβαίωσε ότι τα  προϊόντα που εξάγονται απευθείας στη Ρωσία δεν 
παρουσιάζουν προβλήματα αλλοιώσεων και για τούτο εξέφρασε την άποψη 
ακόμα και δόλιας παρέμβασης. Τα δείγματα άλλωστε που εντοπίστηκαν 
απεστάλησαν και σε ανεξάρτητους διεθνείς εμπειρογνώμονες. Ο κ. Atoyan 
είναι σίγουρος για την υψηλή ποιότητα των αρμενικών προϊόντων και σε κάθε 
περίπτωση την υψηλή βιολογική αξία τους καθώς πρόκεται για προϊόντα αγνά 
που σχεδόν δεν έχουν ανταγωνιστές σε ορισμένες κατηγορίες. Πρόσθεσε ότι 
όλα τα αλιεύματα έχουν υποβληθεί σε ποιοτικό έλεγχο στην Αρμενία 

Σημειώνεται ότι η αρμενική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια διυπηρεσιακή ομάδα 

και συνεργάζεται με την Ένωση Ιχθυοκαλλιεργητών Αρμενίας. Ο κ. Atoyan  

ενημέρωσε ότι σχεδόν 30% των αρμενικών εταιρειών που ασχολούνται με την 

εκτροφή ψαριών έχουν χρεωκοπήσει. Εν τω μεταξύ, η εγχώρια αγορά είναι 

κορεσμένη και τα ψάρια πωλούνται σε τιμές κόστους. Η απαγόρευση εξαγωγών στη 



Ρωσία θα οδηγήσει τις τιμές των ψαριών σε μεγαλύτερη πτώση στην εγχώρια αγορά 

και σε άνοδο στη Ρωσία. Οι ρωσικές αρχές απαγόρευσαν τις παραδόσεις προϊόντων 

της Aquatechautomatica CJSC (Αρμενία) και Vinnslustooin HF (Ισλανδία) στη Ρωσία, 

λόγω του βακτηριδίου που εντοπίστηκε σε  κολιούς Ισλανδίας και πέστροφες 

Αρμενίας. Επίσης προϊόντα κρέατος και ιχθυηρών Βραζιλίας, Δανίας,  Λιθουανίας, 

Ουκρανίας, Κίνας και Ισπανίας, καθώς και γαλακτοκομικά προϊόντα από επιχειρήσεις 

της Λιθουανίας είναι υπό αυστηρό έλεγχο στη Ρωσία. Η απαγόρευση που 

επιβλήθηκε έχει ήδη κινητοποιήσει παράγοντες της Αρμενικής κυβέρνησης προς τις 

Αρχές της Ρωσίας.   

 


