
 

Γενεύη, 1 Ιουλίου 2019 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ – 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

 
Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά απαγορευμένων προϊόντων για 
εισαγωγή στην Ρωσική Ομοσπονδία σύμφωνα με το Π.Δ. 560 της 6ης Αυγούστου 2014 
 
I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι, από το 2014 η Ρωσική Ομοσπονδία έχει επιβάλλει 
εμπορικές κυρώσεις όσον αφορά ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τις ΗΠΑ, τις 
χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία, τον Καναδά και την Αυστραλία . Συνεπώς, αυτά τα κυρωμένα 
εμπορεύματα δεν μπορούσαν να μεταφερθούν μέσω του εδάφους της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας ούτε και σε άλλες χώρες. 
 
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Στις 24 Ιουνίου 2019, ο Πρόεδρος της Ρωσίας υπέγραψε το διάταγμα N290 για την 
τροποποίηση, κυρίως το διάταγμα Ν560 της 6ης Αυγούστου 2014, αλλά και το διάταγμα 
Ν592 της 22ας Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τα εμπορεύματα που προέρχονται ή 
μεταφέρονται από την Ουκρανία. 
Σύμφωνα με το νέο διάταγμα Ν290, με έναρξη από την 1η Ιουλίου 2019 επιτρέπεται στους 
ρωσικούς και ξένους οδικούς μεταφορείς να διέλθουν από το έδαφος της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας με τα κυρωμένα εμπορεύματα υπό τον όρο ότι χρησιμοποιούν GLONASS 
σφραγίδες  για να εξασφαλίσουν την ανιχνευσιμότητά τους και ότι οι οδηγοί έχουν λάβει τα 
κατάλληλα κουπόνια εγγραφής. Οι νέοι όροι ισχύουν για τις οδικές και σιδηροδρομικές 
μεταφορές. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες https://www.mintrans.ru/press-center/news/9164 που 
δημοσιεύτηκαν στον επίσημο ιστότοπο του ρωσικού Υπουργείου Μεταφορών, για τους 
επόμενους έξι μήνες, δεν θα χρεώνονται τέλη για την τοποθέτηση / αφαίρεση / έλεγχο των 
ηλεκτρονικών σφραγίδων, προκειμένου οι οδικοί μεταφορείς να έχουν χρόνο να 
εξοικειωθούν με τη νέα διαδικασία. Επίσης, δεν θα επιβληθούν πρόστιμα στις εταιρείες 
μεταφορών κατά την ανωτέρω περίοδο. 
Για τη χρήση GLONASS σφραγίδων, οι μεταφορείς πρέπει να εγγραφούν στην ιστοσελίδα 
https://crcp.ru/en/principles.html (όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα ρωσικά και τα 
αγγλικά) και να υποβάλουν αίτηση για χρήση ηλεκτρονικής σφραγίδας μέσω του 
προσωπικού τους λογαριασμού. 
Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας σύντομα θα εκδώσει τις αντίστοιχες νομικές 
πράξεις, ειδικότερα τη ρύθμιση της διέλευσης των κυρωμένων εμπορευμάτων, τον 
προσδιορισμό των σχετικών σημείων διέλευσης των συνόρων και τον καθορισμό των 
ποσών της εγγύησης και της ενοικίασης ηλεκτρονικών σφραγίδων. 
Στο αρχικό στάδιο, το νέο σύστημα παρακολούθησης θα χρησιμοποιηθεί για τα κυρωμένα 
εμπορεύματα σε διέλευση, με σχέδια να επεκταθεί η κάλυψή του σε όλα τα εμπορεύματα 
που διέρχονται μέσω της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και της 
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAEU). 
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