
 

 

Coronavirus (COVID-19) εξελίξεις – ενημέρωση για τη Λευκορωσία 

Η κυβέρνηση της Λευκορωσίας εξέδωσε κανονισμό της 25ης Μαΐου 2020 αριθ. 311 
για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ). Αυτός ο κανονισμός 
δημοσιεύθηκε στις 28/05/2020 και θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Ιουνίου 2020. 
 
Το έγγραφο ζητά ιδίως από τους οδικούς μεταφορείς που έχουν παραβιάσει το 
εδάφιο 1.2. και (ή) 1.3. του κανονισμού της 25ης Μαρτίου 2020 αριθ. 171 _ (δηλ. 
απέτυχε να χρησιμοποιήσει μόνο καθορισμένους αυτοκινητόδρομους ή χώρους 
στάθμευσης για να συμμορφωθεί με τις προθεσμίες διέλευσης) _ θα επιτρέπεται η 
διέλευση από το έδαφος της Λευκορωσίας μόνο σε περιπτώσεις όπου οι σφραγίδες 
πλοήγησης συνδέονται με τα τμήματα εμπορευμάτων των οχημάτων τους 
προκειμένου να παρακολουθεί τη θέση τους. 
 
Αυτές οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας του συστήματος 
πλοήγησης που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα ή παραβιάσεων των μέσων 
επικοινωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται τελωνειακές συνοδείες σύμφωνα με το 
τελωνειακό καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης. 
 
Οι σφραγίδες πλοήγησης θα επισυνάπτονται στα σημεία διέλευσης των συνόρων 
πριν από την είσοδο στη Λευκορωσία είτε από τις τελωνειακές αρχές είτε από τον 
εθνικό φορέα (Belneftegaz) ή από άλλους εξουσιοδοτημένους φορείς. 
 
Η αφαίρεση των σφραγίδων πλοήγησης θα πραγματοποιείται: 
 
- στα εξωτερικά σύνορα της Οικονομικής Ένωσης της Ευρασίας (EAEU) είτε από τις 
τελωνειακές αρχές, είτε από τον εθνικό φορέα (Belneftegaz), ή από άλλους 
εξουσιοδοτημένους φορείς · 
 
- στα σύνορα RUS-BLR είτε από τον εθνικό φορέα (Belneftegaz) είτε από άλλους 
εξουσιοδοτημένους φορείς. 
 
Ο κυβερνητικός κανονισμός, της 25ης Μαΐου 2020, αριθ. 311, έχει επίσης ορίσει 
ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ 
ΣΤΙΓΜΗ BYN 81 Ή EUR 31, συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 
 
Αυτή η νομική πράξη έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση για τη διασφάλιση της 
ανάπτυξης σφραγίδων πλοήγησης στη Λευκορωσία, καθώς και για τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του COVID-19, και ΘΑ 
ΠΑΡAMENOYN ΣΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020. 
 
Πρόσθετες πληροφορίες στα ρωσικά μπορείτε να βρείτε εδώ 
[http://bamap.org/information/news/2020_05_27_120485/. 
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