
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ TIR ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ – ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΚΙΝΑ 

 
Δύο ακόμη συνοριακά σημεία διέλευσης που ανοίγουν για το TIR 

εισήχθησαν με το Διάταγμα του Υπουργείου Ρωσικής Ομοσπονδίας, στα 
σύνορα με την Κίνα    

 
I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Τα μέλη θυμούνται ότι, στις 14 Απριλίου 2018 το Διάταγμα του Υπουργείο 
Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας με αριθ.159n από 24.10.2017 «για την 
κυκλοφορία εμπορευμάτων σύμφωνα με την Τελωνειακή Σύμβαση για τη 
Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων υπό την Κάλυψη των Δελτίων TIR» τέθηκε σε 
ισχύ. Καθιερώθηκε η νέα διαδικασία διέλευσης εμπορευμάτων με Δελτία TIR 
μέσω των ρωσικών συνόρων της Ευριασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAEU) 
και ο κατάλογος των 48 συνοριακών σημείων διέλευσης που αναφέρονται στο 
Παράρτημα της παρούσας απόφασης. 
  
II. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ   
Σε συνέχεια της πρόσφατης έναρξης των μεταφορών TIR στην Κίνα, στις 5 
Ιουλίου 2018, το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ένα νέο Διάταγμα 
αρ.149n με τις τροποποιήσεις στο προαναφερθέν διάταγμα «Σχετικά με την 
μεταφορά εμπορευμάτων σύμφωνα με την Τελωνειακή Σύμβαση για τη Διεθνή 
Μεταφορά Εμπορευμάτων  υπό την κάλυψη δελτίων ΤΙR» η οποία επεκτείνει 
τον κατάλογο των συνοριακών σημείων διέλευσης στα οποία θα γίνονται 
αποδεκτά τα δελτία TIR για τη διέλευση εμπορευμάτων. Το πρωτότυπο κείμενο 
του Διατάγματος στη ρωσική γλώσσα παρατίθεται στο Παράρτημα 1. 
Έτσι, δύο νέα συνοριακά σημεία διέλευσης για την εισαγωγή εμπορευμάτων με 
τη χρήση δελτίων TIR προστέθηκαν στον κατάλογο των 48: Zabaikalsk 
(συνορεύει με το τελωνειακό γραφείο Manzhouli Shibali) και Pogranichnyi 
(συνορεύει με το τελωνειακό γραφείο Suifenhe Road), και τα δύο στα σύνορα 
Ρωσίας – Κίνας. 
Το νέο διάταγμα τίθεται σε ισχύ στις 7 Οκτωβρίου 2018. 
Οι ώρες λειτουργίας των δύο τελωνειακών γραφείων από Δευτέρα έως Σάββατο 
είναι, από τις 9:00πμ μέχρι τις 21:00μμ, με εξαίρεση τις εθνικές αργίες. 
Η Γραμματεία της IRU θα ενημερώσει αναλόγως την αίτηση TIR-EPD.  
 
III. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΜΕΛΩΝ  
Οι Ομοσπονδίες μέλη καλούνται να λάβουν γνώση των ανωτέρω και να 
ενημερώνουν τους μεταφορείς αντίστοιχα. 
Συνιστάται να ενημερώνουν τη Γραμματεία της IRU πριν την έναρξη 
οποιασδήποτε μεταφοράς TIR μέσω των νέων συνοριακών σημείων διέλευσης 
για να τα παρακολουθεί στενά και να παράσχει βοήθεια εάν χρειαστεί.  
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