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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μεταφορές τράνζιτ μέσω του εδάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας προϊόντων
υπό καθεστώς αντιμέτρων προερχομένων από χώρες, που έχουν επιβάλει
κυρώσεις σε Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα της Ρωσικής Ομοσπονδίας &
Ουκρανία.
Προς εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 290/24.6.2019 εκδόθηκε
τo
Κυβερνητικό Διάταγμα 1877/27.12.2019 που αναφέρεται στις οδικές και σιδηροδρομικές
τράνζιτ μεταφορές από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς τρίτες χώρες, καθώς και
της χρήσης/αξιοποίησης του ενιαίου κρατικού ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος για
την ασφάλεια των μεταφορών. Εν συνεχεία Ρωσικό Υπ. Μεταφορών εξέδωσε σχετικές οδηγίες
με αριθμ. 13/14.1.2020.
Εν λόγω θεσμικό πλαίσιο αφορά τους νέους κανόνες διαμετακόμισης οδικών και
σιδηροδρομικών μεταφορών (τράνζιτ) μέσω της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
για εμπορεύματα που βρίσκονται υπό το καθεστώς των ρωσικών αντίμετρων και
προέρχονται από τις χώρες οι οποίες έχουν επιβάλει κυρώσεις προς νομικά ή φυσικά
πρόσωπα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ο ορισμός των σημείων διέλευσης φορτίων τράνζιτ μέσω της ρωσικής επικράτειας
προς τρίτες χώρες είναι πλέον ενιαίος και εν μέρει απλοποιείται. Στα οριζόμενα σημεία
εισόδου τοποθετείται η Ηλεκτρονική Σφραγίδα που είναι τμήμα του συστήματος GLONASS
GPS και αφαιρείται κατά την έξοδο του φορτίου από τη Ρωσική Επικράτεια.
Συγκεκριμένα:
α) Καταργείται η διακριτική μεταχείριση των εξ Ουκρανίας προερχομένων εν λόγω
φορτίων και από τις συγκεκριμένες χώρες προέλευσης, που έπρεπε να διέρχονται από
συγκεκριμένα και λίγα διασυνοριακά σημεία διέλευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
β)
Αυξάνονται για όλες τις διελεύσεις των εν λόγω φορτίων και από τις
συγκεκριμένες χώρες προέλευσης, τα σημεία εισόδου σε 30 τα οποία διαθέτουν υποδομή
ηλεκτρονικής σφραγίδας GLONASS GPS.
γ) Καταργείται η απαίτηση έγκρισης διέλευσης των εν λόγω φορτίων και από τις
συγκεκριμένες χώρες προέλευσης, από την Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυτοϋγειονομικών &
Κτηνιατρικών Ελέγχων (ROSSELKHOZNADZOR). (Παρατήρηση 1)
Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία καθώς και Ρωσική Ομοσπονδιακή
Υπηρεσία Φυτοϋγειονομικών & Κτηνιατρικών Ελέγχων (ROSSELKHOZNADZOR) στις
15.05.2020 και 20.05.2020 αντίστοιχα, με έγγραφά τους προς εδώ Αντιπροσωπεία ΕΕ,
ενημέρωσαν ότι, οι αποφάσεις τελευταίας με αριθμούς FS-NV-7/22886 από 21.11.2014 και
FS-EN-7/24913, περί επιβολής ελέγχων στα σύνορα με τη Λευκορωσία παύουν να ισχύουν.
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Τέλος, παραθέτουμε, τα νέα διασυνοριακά σημεία ελέγχου, με βάση το
προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο:
Ι. Οδικώς:
Στα σύνορα με τη Φινλανδία:
1. Brusnichnoe (Брусничное), 2. Torfyanovka (Торфяновка).
Στα σύνορα με την Εσθονία:
3. Ivangorod (Ивангород).
Στα σύνορα με τη Λετονία:
4. Burachki (Бурачки), 5. Ubilinka (Убылинка).
Στα σύνορα με την Ουκρανία:
6. Krupets (Крупец), 7. Troebortnoe (Троебортное), 8. Suja (Суджа), 9. Nekhoteevka
(Нехотеевка), 10. Novye Yurkovichi (Новые Юрковичи).
Στα σύνορα με τη Μογγολία:
11. Kyakhta (Кяхта).
Στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν:
12. Yarag-Kazmalyar (Яраг-Казмаляр).
Στα σύνορα με τη Γεωργία:
13. Verkhny Lars (Верхний Ларс).
ΙΙ. Σιδηροδρομικώς:
Στα σύνορα με τη Φινλανδία:
14. Buslovskaya (Бусловская)
Στα σύνορα με την Εσθονία:
15. Pechory-Pskovskie (Печоры-Псковские),
Στα σύνορα με τη Λετονία:
16. Sebezh (Себеж).
Στα σύνορα με την Ουκρανία:
17. Belgorod (Белгород).
Στα σύνορα με την Λ.Δ. της Κίνας:
18. Zabaykalsk (Забайкальск).
ΙΙΙ. Σταθερά και Κινητά Σημεία Ελέγχου:
Στα σύνορα με τη Λευκορωσία (οδικώς):
19. Krasnoye (Красное), 20. Rudnya (Рудня), 21. Krasnyy Kamen (Красный Камень).
(Παρατήρηση 1) -[ειδικά στα εν λόγω σημεία, μπορούν να πραγματοποιηθούν
δειγματοληπτικοί φυτο/κτηνιατρικοί έλεγχοι].
Στα σύνορα με το Καζακστάν (οδικώς):
22. Mashtakovo (Маштаково), 23. Bugristoe (Бугристое), 24. Petukhovo (Петухово),
25. Veseloyarsk (Веселоярск).
IV. Σημεία Ελέγχου σε Σιδηροδρομικούς Σταθμούς:
Στα σύνορα με τη Λευκορωσία:
26. Smolensk-Sortirovochnyy (Смоленск-Сортировочный).
Στα σύνορα με το Καζακστάν:
27. Ozinki (Озинки), 28. Orsk (Орск), 29. Iletsk-1 (Илецк-1), 30. Карталы (Kartaly).

2

