
___________________________________________________________________ 
Σελίδα 1 από 2 

1157ΔΙΜ.1/40/ΑΣ 1446  

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 
 

 

 

 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος 

Μόσχα 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων 

 
Αρμόδιος: Α. Παπαδοπούλου, Γραμ. ΟΕΥ Α΄ Μόσχα, 27 Ιουλίου 2017 

1157ΔΙΜ.1/40/ΑΣ 1446   
Τηλ.: 

FAX:   

E-mail: 

       +7 (495) 5392970 Α.Π. Φ. 
       +7 (495) 5392974  
       ecocom-moscow@mfa.gr 

 
 

 
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

(μέσω ΥΠΕΞ) 

- Δ/νση Συνδυασμένων Μεταφορών 

  Τμήμα Οδικών Εμπορευμ. Μεταφορών 

- Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών 

 

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εξωτερικών 

- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού 

- Διπλ. Γραφ. ΑΝΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλου 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  

- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ 

- Γραφεία κ.κ. Α΄, Β΄ και Γ΄ Γεν. Δ/ντών 

- Α5, Β2, Γ1 και Γ4 Δ/νσεις 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

(μέσω ΥΠΕΞ) 

- Γραφείο κ. Υπουργού 

- Γραφείο κ. Υφυπουργού 

- Γενική Δ/νση Μεταφορών 

- Δ/νση Στρατηγικής Μεταφορών  

Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών 

Ελλάδος (μ.η.) 

Ε.Δ.: Γραφείο κ. Πρέσβη (μ.η.)  

 
ΘΕΜΑ: Απαγόρευση εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω ρωσο-λευκορωσικών συνόρων για 

υπηκόους τρίτων χωρών 

ΣΧΕΤ.: Έγγραφο Γεν. Προξενείου Μόσχας Α.Π. Φ. 800.1/69/ΑΣ 1163/26.07.2017 (μη προς 

όλους) 

  
Σας διαβιβάζουμε συνημμένως Ρηματική Διακοίνωση ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και 

μετάφραση αυτής στην ελληνική, σχετικά με τη μη δυνατότητα εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία 

μέσω των ρωσο-λευκορωσικών συνόρων για υπηκόους τρίτων χωρών. Ο λόγος για την 

απαγόρευση αυτή, σύμφωνα με τη Ρηματική Διακοίνωση, είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τη 

ρωσική νομοθεσία, η είσοδος στη χώρα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μέσω καθορισμένων, 

διεθνών σημείων εισόδου των κρατικών συνόρων. Ωστόσο, στα κρατικά σύνορα Ρωσίας-

Λευκορωσίας τέτοια σημεία εισόδου δεν υφίστανται. 

Ως εκ τούτου, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους υπηκόους τρίτων χωρών τη χρήση 

αεροπορικών μέσων μεταφοράς για την είσοδο στη χώρα, καθώς στα αεροδρόμια ασκείται 

μεθοριακός έλεγχος για τους επιβάτες των πτήσεων από και προς Λευκορωσία. 

Σημειώνουμε ότι η ανωτέρω απαγόρευση αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και δεν εφαρμόζεται, όπως 

μας ελέχθη από εδώ Υπουργείο Εξωτερικών, στην περίπτωση εμπορευμάτων. Ωστόσο, σε ερώτημά 
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μας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά πόσον αυτό το μέτρο θα 

επηρεάσει τους οδηγούς των φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα, ρωσική πλευρά δεν ήταν 

έτοιμη να παράσχει απάντηση με βεβαιότητα. Όπως μας ενημέρωσαν συνομιλητές μας, θέμα 

βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση.  

Από πλευράς μας θα παρακολουθούμε το θέμα και θα είμαστε σε συνεχή επαφή με αρμοδίους στο 

ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικώς ευθύς μόλις μας 

περιέλθουν περαιτέρω διευκρινίσεις. 

 

 
 Ο Προϊστάμενος κ.α.α. 

 

 

 

Αντωνία Παπαδοπούλου 

Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
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