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ΘEMA:

Αύξηση των δυνατοτήτων διαμετακόμισης μέσω ρωσικού εδάφους εμπορευμάτων
απαγορευμένων προς εισαγωγή στη Ρωσία στο πλαίσιο των ρωσικών αντιμέτρων στις δυτικές
κυρώσεις

ΣΧΕΤ.:

Έγγραφό μας ΑΠΦ 2510/ΑΣ 400/25.9.2020

Σας ενημερώνουμε ότι αυξάνονται πλέον οι δυνατότητες διαμετακόμισης μέσω Ρωσίας
εμπορευμάτων, η εισαγωγή των οποίων απαγορεύεται στη Ρωσία στο πλαίσιο των ρωσικών
αντιμέτρων στις δυτικές κυρώσεις.
Συγκεκριμένα, οι λιμένες της Αγίας Πετρούπολης, της Ναχόντκα και του Βλαδιβοστόκ έλαβαν την
άδεια διαμετακόμισης των εν λόγω εμπορευμάτων. Υπενθυμίζεται ότι τα ρωσικά αντίμετρα μέχρι
στιγμής παρατείνονται κατ’ έτος και παραμένουν σε ισχύ μέχρι και το τέλος του 2022.
Σημειώνεται ότι οι λιμένες της Αγίας Πετρούπολης και του Vostochny (Ναχόντκα)
εξυπηρετούν την διακίνηση εμπορευμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες της
περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Εμπορεύματα προς και από τις ΗΠΑ προς τη Μογγολία και τις χώρες
της Κεντρικής Ασίας διακινούνται από το λιμάνι του Βλαδιβοστόκ.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ρωσική εταιρεία Centre for Development of Digital
Platforms1 (βλ. σχετ.), στην αύξηση των δυνατοτήτων διαμετακόμισης των εν λόγω προιόντων
συμβάλλει και η αύξηση του αριθμού των σημείων ελέγχων στην οδική και σιδηροδρομική
μεταφορά.
Συγκεκριμένα, επιτρέπεται επιπλέον η εισαγωγή για διαμετακόμιση μέσω των σιδηροδρομικών
σημείων ελέγχου Valuyki στα σύνορα με την Ουκρανία, Derbent στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν,
Naushki στα σύνορα με τη Μογγολία, Vyazma στο Ρώσο - Λευκορωσικό τμήμα των συνόρων και
του σημείου οδικού ελέγχου Nizhniy Zaramag στα σύνορα με τη Νότια Οσετία. Για την
διαμετακόμιση είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικών σφραγίδων πλοήγησης και του
συστήματος παρακολούθησης GLONASS, ως εγγύηση για την τελική εξαγωγή τους σε τρίτη χώρα.
Η προαναφερόμενη εταιρεία εκτιμά ότι η δυνατότητα διαμετακόμισης με τη χρήση ηλεκτρονικών
σφραγίδων πλοήγησης θα αυξήσει την υφιστάμενη κίνηση κατά 8,5%, ή 82 χιλ. TEU ετησίως.
Επισυνάπτεται, τέλος, παρουσίαση της ρωσικής εταιρείας Centre for Development of Digital
Platforms.
Ο Προϊστάμενος
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Συν: 1 αρχείο
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www.crcp.ru , μόνη πιστοποιημένη για την διαχείριση από το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών για την διαχείριση και
τοποθέτηση ηλεκτρονικής σφραγίδας πλοήγησης φορτίων υπό διαμετακόμιση βάσει του συστήματος Glonass GPS
για την απαραίτητη ιχνηλάτηση διακίνησης φορτίων οδικώς και σιδηροδρομικώς
Leontievsky Pereulok 4, 125009, Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία
Τηλ.: +7 495 539 2970, Fax: +7 495 539 2974, E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr

Πίνακας Αποδεκτών

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΦΑΕ)

info@ofae.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ

contact@synddel.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ)

pse@otenet.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

info@sev.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ)

info@seve.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

info@crete-exporters.com

ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

nee@nee.gr
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