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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

 Αύξηζη ηων δςναηοηήηων διαμεηακόμιζηρ μέζω πωζικού εδάθοςρ 

εμποπεςμάηων απαγοπεςμένων ππορ ειζαγωγή ζηη Ρωζία ζηο πλαίζιο ηων 

πωζικών ανηιμέηπων ζηιρ δςηικέρ κςπώζειρ  

 

Απμάλνληαη πιένλ νη δπλαηόηεηεο δηακεηαθόκηζεο κέζω Ρωζίαο 

εκπνξεπκάηωλ, ε εηζαγωγή ηωλ νπνίωλ απαγνξεύεηαη ζηε Ρωζία ζην πιαίζην ηωλ 

ξωζηθώλ αληηκέηξωλ ζηηο δπηηθέο θπξώζεηο. 

πγθεθξηκέλα, νη ιηκέλεο ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο, ηεο Ναρόληθα θαη ηνπ Βιαδηβνζηόθ 

έιαβαλ ηελ άδεηα δηακεηαθόκηζεο ηωλ ελ ιόγω εκπνξεπκάηωλ. Υπελζπκίδεηαη όηη ηα 

ξωζηθά αληίκεηξα κέρξη ζηηγκήο παξαηείλνληαη θαη’ έηνο θαη παξακέλνπλ ζε ηζρύ 

κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2022. 

εκεηώλεηαη, πξνο ζπλεθηίκεζε όηη νη ιηκέλεο ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο θαη ηνπ 

Vostochny (Ναρόληθα) εμππεξεηνύλ ηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκάηωλ από ηελ 

Επξωπαϊθή Έλωζε πξνο ηηο ρώξεο ηεο πεξηνρήο Αζίαο-Εηξεληθνύ. Εκπνξεύκαηα πξνο 

θαη από ηηο ΗΠΑ πξνο ηε Μνγγνιία θαη ηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο δηαθηλνύληαη 

από ην ιηκάλη ηνπ Βιαδηβνζηόθ. 

Παξάιιεια, ζύκθωλα κε ηελ ξωζηθή εηαηξεία Centre for Development of 

Digital Platforms1  (βι. ζρεη.), ζηελ αύμεζε ηωλ δπλαηνηήηωλ δηακεηαθόκηζεο ηωλ ελ 

ιόγω πξνηόληωλ ζπκβάιιεη θαη ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ ζεκείωλ ειέγρωλ ζηελ 

νδηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά.  

πγθεθξηκέλα,  επηηξέπεηαη επηπιένλ ε εηζαγωγή γηα δηακεηαθόκηζε κέζω ηωλ 

ζηδεξνδξνκηθώλ ζεκείωλ ειέγρνπ Valuyki ζηα ζύλνξα κε ηελ Οπθξαλία, Derbent ζηα 

ζύλνξα κε ην Αδεξκπαϊηδάλ, Naushki ζηα ζύλνξα κε ηε Μνγγνιία, Vyazma ζην Ρώζν 

- Λεπθνξωζηθό ηκήκα ηωλ ζπλόξωλ θαη ηνπ ζεκείνπ νδηθνύ ειέγρνπ Nizhniy Zaramag 

ζηα ζύλνξα κε ηε Νόηηα Οζεηία.  

                                                           

1
 www.crcp.ru , μόνη πιςτοποιημζνη για την διαχείριςη από το ρωςικό Υπουργείο Μεταφορών για την 

διαχείριςη και τοποθζτηςη ηλεκτρονικήσ ςφραγίδασ πλοήγηςησ φορτίων υπό διαμετακόμιςη βάςει του 

ςυςτήματοσ Glonass GPS για την απαραίτητη ιχνηλάτηςη διακίνηςησ φορτίων οδικώσ και ςιδηροδρομικώσ 

http://www.crcp.ru/
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Γηα ηελ δηακεηαθόκηζε είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ζθξαγίδωλ 

πινήγεζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο GLONASS, ωο εγγύεζε γηα ηελ 

ηειηθή εμαγωγή ηνπο ζε ηξίηε ρώξα. 

Η πξναλαθεξόκελε εηαηξεία εθηηκά όηη ε δπλαηόηεηα δηακεηαθόκηζεο κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθώλ ζθξαγίδωλ πινήγεζεο ζα απμήζεη ηελ πθηζηάκελε θίλεζε θαηά 8,5%, 

ή 82 ρηι. TEU εηεζίωο. 

 


