
Διαταγή υπ’ αριθ. 301 του Υπουργείου Μεταφορών  
της Ρωσικής Ομοσπονδίας από 14 Δεκεμβρίου 2015  

"Περί έγκρισης των χαρακτηριστικών εκτέλεσης διεθνών οδικών μεταφορών 
φορτίων τρίτων κρατών" 

 
Όπως τροποποιήθηκε από: 

15 Μαρτίου 2016 

 
Σύμφωνα με το εδάφιο 5 του άρθρου 2 του υπ’ αριθ. 127-ФΖ από 24 Ιουλίου 1998 
Ομοσπονδιακού Νόμου «Περί κρατικού ελέγχου κατά την πραγματοποίηση διεθνών 
οδικών μεταφορών και σχετικά με την ευθύνη για την παράβαση του τρόπου 
εκτέλεσής τους» (Συλλογή νομοθεσίας Ρωσικής Ομοσπονδίας, 1998, № 31, άρθρο 
3805˙ 2000, № 2, άρθρο 130˙ 2002, № 1 (μέρος 1), άρθρο 2˙ 2005, № 52 (μέρος 2), 
άρθρο 5602˙ 2006, № 52 (μέρος 2), άρθρο 5504˙ 2007, № (μέρος 1), άρθρο 29˙ № 
18, άρθρο 2117˙ № 46, άρθρο 5553, άρθρο 5554˙ 2009, № 1, άρθρο 17˙ № 14, 
άρθρο 1582˙ № 29, άρθρο 3582˙ 2011, № 1, άρθρο 6˙ № 30 (μέρος 1), άρθρο 4590˙ 
2012, № 15, άρθρο 1724˙ 2014, № 48, άρθρο 6643˙ 2015, № 51 (μέρος 3), άρθρο 
7249)  δ ι α τ ά σ σ ω: 

Εγκρίνονται τα συνημμένα χαρακτηριστικά εκτέλεσης διεθνών οδικών 
μεταφορών φορτίων τρίτων κρατών. 

 
Υπουργός Μ.Γ.Σοκόλοφ 

 
Καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρ.Ο. στις 4 Δεκεμβρίου 2015 
Αρ. Καταχώρησης 39973 

 

Χαρακτηριστικά εκτέλεσης διεθνών αυτοκινητιστικών μεταφορών φορτίων 
τρίτων κρατών 

(όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 301 από 14 Οκτωβρίου 2015 Διαταγή του 
Υπουργείου Μεταφορών της Ρ.Ο.) 

Όπως τροποποιήθηκε από: 

15 Μαρτίου 2016 

 
1. Τα χαρακτηριστικά εκτέλεσης διεθνών αυτοκινητιστικών μεταφορών 

φορτίων τρίτων κρατών (στη συνέχεια - Χαρακτηριστικά) αναπτύσσονται σύμφωνα 
με το εδάφιο 5 του άρθρου 2 του υπ’ αριθ. 127-ФΖ από 24 Ιουλίου 1998 
Ομοσπονδιακού Νόμου «Περί κρατικού ελέγχου κατά την πραγματοποίηση διεθνών 
οδικών μεταφορών και σχετικά με την ευθύνη για την παράβαση του τρόπου 
εκτέλεσής τους». 

 
2. Η εκτέλεση διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών τρίτων κρατών με 

μεταφορικό μέσο, που ανήκει σε ξένο μεταφορέα, πραγματοποιείται βάσει ρωσικής 
άδειας η οποία δίνει το δικαίωμα διεξαγωγής διμερούς (αμφίδρομης) μεταφοράς, 
ειδικής μονής άδειας για διεξαγωγή μεταφοράς από την επικράτεια ή προς την 
επικράτεια τρίτου κράτους ή πολυμερούς άδειας, λαμβανομένων υπ’ όψιν των 



χαρακτηριστικών, που αναγράφονται στα εδάφια 3-13 των παρόντων 
Χαρακτηριστικών. 

 
3. Η επιβεβαίωση κατάταξης φορτίων, που μεταφέρονται από μεταφορικό 

μέσο, το οποίο ανήκει σε ξένο μεταφορέα (στη συνέχεια – μεταφορικό μέσο), σε 
φορτία τρίτων κρατών, πραγματοποιείται βάσει των ακολούθων δικαιολογητικών, 
που προσκομίζονται από τον ξένο μεταφορέα: 

α) διεθνής εμπορευματική-μεταφορική φορτωτική; 
β) πιστοποιητικό προέλευσης των αγαθών; 
γ) παραγγελία/ανάθεση αποστολέα φορτίου ή παραλήπτη φορτίου προς τον 

ξένο μεταφορέα για μεταφορά φορτίου (στη συνέχεια - παραγγελία), 
δ) τιμολόγιο (invoice); 
ε) κτηνιατρικό πιστοποιητικό, φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, δικαιολογητικό, 

που τεκμηριώνει/επιβεβαιώνει την ασφάλεια του προϊόντος (εμπορεύματος) σχετικά 
με τη συμμόρφωσή του προς τις υγειονομικές-επιδημιολογικές απαιτήσεις και 
απαιτήσεις υγιεινής (στις περιπτώσεις που η υποχρέωση ύπαρξης ενός ή 
περισσότερων τέτοιων δικαιολογητικών κατά τη διεξαγωγή αντίστοιχης μεταφοράς 
προσδιορίζεται από διεθνή σύμβαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και (ή) από τη 
νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας). 

 
4. Η διεθνής εμπορευματική-μεταφορική φορτωτική, διαμορφωμένη για 

εκτέλεση μεταφοράς φορτίων τρίτων κρατών (στη συνέχεια – φορτωτική), πρέπει να 
επιβεβαιώνει: 

α) κατά την είσοδο μεταφορικού μέσου, που ανήκει σε ξένο μεταφορέα, στην 
επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας  

– την πράξη φόρτωσης του μεταφορικού μέσου στο κράτος καταχώρησής του. 
Επιβεβαίωση/τεκμηρίωση της συγκεκριμένης πράξης αποτελεί η ένδειξη στη 
φορτωτική της ονομασίας του κράτους φόρτωσης του μεταφορικού μέσου ή του 
κράτους σύνταξης της φορτωτικής, που αντιστοιχεί στις ονομασίες του κράτους 
καταχώρησης του συγκεκριμένου μεταφορικού μέσου και του κράτους, στο οποίο 
είναι καταχωρημένος ο ξένος μεταφορέας (στη συνέχεια – κράτος μεταφορέα). 
Εντωμεταξύ/παράλληλα στη φορτωτική, ως κράτος εκφόρτωσης του μεταφορικού 
μέσου και ως κράτος, στο οποίο ο παραλήπτης του φορτίου ειναι καταχωρημένος ως 
νομικό πρόσωπο, ή αποτελεί πολίτη του κράτους, ή αποτελεί άτομο χωρίς ιθαγένεια 
που διαθέτει άδεια διαμονής στην επικράτεια αυτού του κράτους, αναφέρεται η 
Ρωσική Ομοσπονδία. Η ένδειξη στη φορτωτική της ονομασίας του κράτους, στο 
οποίο ο ιδιοκτήτης του φορτίου και (ή) ο αποστολέας του φορτίου είναι 
καταχωρημένοι με την ιδιότητα νομικών προσώπων ή αποτελούν πολίτες αυτού ή 
αποτελούν άτομα χωρίς ιθαγένεια, που διαθέτουν στην επικράτειά του άδεια 
διαμονής, αφορά το τρίτο κράτος, διαφορετικό (δηλαδή, που διαφέρει) από την 
ονομασία του κράτους φόρτωσης του μεταφορικού μέσου, του κράτους 
καταχώρησης του συγκεκριμένου μεταφορικού μέσου και του κράτους του 
μεταφορέα.      

β) κατά την έξοδο μεταφορικού μέσου, που ανήκει σε ξένο μεταφορέα, από την 
επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας  

– την εκφόρτωση του μεταφορικού μέσου στο κράτος καταχώρησής του. 



Επιβεβαίωση/τεκμηρίωση της εκφόρτωσης  του μεταφορικού μέσου στο κράτος 
καταχώρησής του αποτελεί η ένδειξη στη φορτωτική της ονομασίας του κράτους 
εκφόρτωσης του μεταφορικού μέσου, που αντιστοιχεί στις ονομασίες του κράτους 
καταχώρησης του συγκεκριμένου μεταφορικού μέσου και του κράτους του 
μεταφορέα). Εντωμεταξύ/παράλληλα στη φορτωτική, ως κράτος φόρτωσης του 
μεταφορικού μέσου, ως κράτος σύνταξης/συμπλήρωσης της φορτωτικής και ως 
κράτος, στο οποίο ο αποστολέας του φορτίου ειναι καταχωρημένος ως νομικό 
πρόσωπο, ή αποτελεί πολίτη του κράτους, ή αποτελεί άτομο χωρίς ιθαγένεια που 
διαθέτει άδεια διαμονής στην επικράτεια αυτού του κράτους, αναφέρεται η Ρωσική 
Ομοσπονδία. Η ένδειξη στη φορτωτική της ονομασίας του κράτους, στο οποίο ο 
ιδιοκτήτης του φορτίου και (ή) ο αποστολέας του φορτίου είναι καταχωρημένοι με την 
ιδιότητα νομικών προσώπων ή αποτελούν πολίτες αυτού ή αποτελούν άτομα χωρίς 
ιθαγένεια, που διαθέτουν στην επικράτειά του άδεια διαμονής, αφορά το τρίτο κράτος, 
διαφορετικό (δηλαδή, που διαφέρει) από την ονομασία του κράτους φόρτωσης του 
μεταφορικού μέσου, του κράτους καταχώρησης του συγκεκριμένου μεταφορικού 
μέσου και του κράτους του μεταφορέα. 

γ) κατά την είσοδο στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας μεταφορικού 
μέσου, που πραγματοποιεί μεταφορά από θαλάσσιο λιμένα, αεροδρόμιο ή 
σιδηροδρομικό σταθμό, που βρίσκεται στην επικράτεια κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων 
Συναλλαγών (στη συνέχεια – Ε.Ε. και Ε.Ζ.Ε.Σ. αντίστοιχα), που αποτελεί το κράτος 
καταχώρησης του συγκεκριμένου μεταφορικού μέσου και των φορτίων, οι 
αποστολείς (ιδιοκτήτες) των οποίων δεν είναι καταχωρημένοι ως νομικά πρόσωπα 
στα κράτη-μέλη Ε.Ε. και Ε.Ζ.Ε.Σ. ή δεν αποτελούν πολίτες των εν λόγω κρατών, ή 
δεν αποτελούν πρόσωπα χωρίς ιθαγένεια που να διαθέτουν άδεια διαμονής στην 
επικράτεια αυτών,  

- την πράξη φόρτωσης του μεταφορικού μέσου στο δεδομένο θαλάσσιο λιμένα, 
σιδηροδρομικό σταθμό ή αεροδρόμιο. Επιβεβαίωση της εν λόγω πράξης αποτελεί η 
ένδειξη στη φορτωτική, στα επιπρόσθετα στοιχεία, ως αναφέρονται στο υποεδάφιο 
«α» του παρόντος εδαφίου, του αντίστοιχου θαλάσσιου λιμένα, σιδηροδρομικού 
σταθμού ή αεροδρομίου ως τόπου φόρτωσης του μεταφορικού μέσου, του αριθμού 
και της ημερομηνίας σύνταξης της φορτωτικής ή άλλου δικαιολογητικού θαλάσσιας, 
σιδηροδρομικής ή εναέριας μεταφοράς, βάσει του οποίου το φορτίο παραδόθηκε στο 
θαλάσσιο λιμένα, το σιδηροδρομικό σταθμό ή το αεροδρόμιο. 

δ) κατά την είσοδο στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας μεταφορικού 
μέσου, που πραγματοποιεί μεταφορά φορτίων από αποθήκες, εγκατεστημένες στην 
επικράτεια κράτους καταχώρησης του μεταφορικού μέσου, ευρισκόμενες υπό τον 
τελωνειακό έλεγχο και διοικούμενες από τελωνειακά όργανα/φορείς, στα οποία τα 
εμπορεύματα δύνανται να φυλάσσονται σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες 
(τελωνειακή διαδικασία προσωρινής φύλαξης ή τελωνειακής αποθήκης),  

- την πράξη φόρτωσης του μεταφορικού μέσου σε αυτή την αποθήκη. 
Επιβεβαίωση της δεδομένης/συγκεκριμένης πράξης αποτελεί η τοποθέτηση στη 
φορτωτική, στα επιπρόσθετα στοιχεία, ως αναφέρονται στο υποεδάφιο «α» του 
παρόντος εδαφίου, σήματος/σήμανσης των τελωνειακών οργάνων του αντίστοιχου 
ξένου κράτους για τη φόρτωση του μεταφορικού μέσου σε μία από αυτές τις 
αποθήκες. Για την κατάσταση/λίστα τέτοιων αποθηκών (ή αποθηκευτικών χώρων), 



το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενημερώνεται από αρμόδιο 
φορέα του αντίστοιχου ξένου κράτους πριν την έναρξη της μεταφοράς. 

 
5. Η παραγγελία πρέπει να διεκπεραιωθεί γραπτώς, να φέρει σφραγίδα και 

υπογραφή με το όνομα του υπογράφοντος και επίσης να περιέχει τις εξής 
πληροφορίες:  

- διαδρομή για τη μεταφορά του φορτίου 
- ονομασία και βάρος φορτίου 
- πληροφόρηση για τον αποστολέα του φορτίου  (ονομασία, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, πρόσωπα επικοινωνίας) 
- πλήρης διεύθυνση του τόπου φόρτωσης του μεταφορικού μέσου 

 
6. Η πληροφόρηση που αναγράφεται στην παραγγελία, πρέπει να συμπίπτει 

με την πληροφόρηση που περιέχεται στη φορτωτική. 
 
7. Η πληροφόρηση (δηλ. - τα στοιχεία) για το κράτος προέλευσης του 

εμπορεύματος (φορτίου), που αναγράφεται στο τιμολόγιο (invoice), θα πρέπει να 
συμπίπτει με την πληροφόρηση/στοιχεία για το κράτος φόρτωσης του μεταφορικού 
μέσου, που αναγράφεται στη φορτωτική. Σε περίπτωση, που το τιμολόγιο (invoice) 
περιέχει στοιχεία για τον τόπο φόρτωσης και τον τόπο του μεταφορικού μέσου, το 
κράτος καταχώρησης του μεταφορικού μέσου, τον κρατικό αριθμό καταχώρησης του 
μεταφορικού μέσου/οχήματος, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συμπίπτουν με τα 
στοιχεία για τον τόπο φόρτωσης και τον τόπο εκφόρτωσης του μεταφορικού μέσου, 
το κράτος καταχώρησης του μεταφορικού μέσου, τον κρατικό αριθμό καταχώρησης 
του μεταφορικού μέσου, που αναγράφονται στη φορτωτική. 

 
8. Η πληροφόρηση (δηλ. - τα στοιχεία) για το κράτος προέλευσης του 

εμπορεύματος (φορτίου), που αναγράφεται στο πιστοποιητικό προέλευσης 
εμπορεύματος, στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό, στο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, 
στο δικαιολογητικό, που επιβεβαιώνει την ασφάλεια του προϊόντος (εμπορεύματος) 
σχετικά με τη συμμόρφωσή του προς τις υγειονομικές-επιδημιολογικές απαιτήσεις 
και τις απαιτήσεις υγιεινής, πρέπει να συμπίπτει με την πληροφόρηση για το κράτος 
φόρτωσης του μεταφορικού μέσου και για το κράτος καταχώρησης του μεταφορικού 
μέσου που αναγράφονται στη φορτωτική. 

 
9. Σε περίπτωση που συμφωνήθηκε με το αρμόδιο όργανο του ξένου κράτους, 

στο οποίο είναι καταχωρημένο το μεταφορικό μέσο, η εκτέλεση μεταφοράς φορτίων 
τρίτων κρατών βάσει της ρωσικής μονής άδειας, που δίνει δικαίωμα εκτέλεσης 
διμερούς μεταφοράς φορτίου, αυτή η άδεια θα πρέπει να περιέχει στο εδάφιο 
«Ειδικές σημειώσεις» ένδειξη «Επιτρέπεται επίσης η μεταφορά φορτίων τρίτων 
κρατών». 

 
 9.1. Οι πληροφορίες/τα στοιχεία για τον τόπο φόρτωσης του μεταφορικού 

μέσου και την ονομασία του φορτίου στη φορτωτική θα πρέπει να συμπίπτουν με τις 

πληροφορίες/στοιχεία για τον τόπο εκφόρτωσης του μεταφορικού μέσου και την 

ονομασία του φορτίου, που περιέχονται στη διεθνή εμπορευματική-μεταφορική 



φορτωτική (ή σε αντίγραφό της, θεωρημένο με αποτύπωμα σφραγίδας του ιδιοκτήτη 

της αποθήκης ή άλλου χώρου, στον οποίο το φορτίο εκφορτώθηκε από το ένα 

μεταφορικό μέσο και φορτώθηκε σε άλλο μεταφορικό μέσο), που διεκπεραιώνεται για 

την εκτέλεση διεθνούς οδικής μεταφοράς φορτίων, που προηγείται της διεθνούς 

οδικής μεταφοράς φορτίων τρίτων κρατών (στη συνέχεια – προηγηθείσα μεταφορά).  

Σε περίπτωση που η προηγηθείσα μεταφορά εκτελείτο από μία τελωνειακή 

επικράτεια σε άλλη τελωνειακή επικράτεια, τότε στη διεθνή εμπορευματική-

μεταφορική φορτωτική, που διεκπεραιώνεται για την εκτέλεσή της, θα πρέπει να 

τοποθετηθεί σήμα/ένδειξη του τελωνειακού οργάνου του ξένου κράτους για τη 

διέλευση του τελωνειακού συνόρου. 

 

 10. Για την επιβεβαίωση δικαιώματος εκτέλεσης διεθνούς οδικής μεταφοράς 

φορτίων τρίτων χωρών σύμφωνα με τη ρωσική μονή άδεια, που δίνει δικαίωμα 

εκτέλεσης διμερούς μεταφοράς φορτίου, ή άνευ αυτής σε περίπτωση που βάσει 

Διεθνούς Σύμβασης της Ρωσικής Ομοσπονδίας με αντίστοιχο ξένο κράτος στον 

τομέα διεθνών οδικών μεταφορών προβλέπεται η εκτέλεση διμερών μεταφορών 

χωρίς άδειες, ο ξένος μεταφορέας υποβάλλει οποιαδήποτε από τα κάτωθι 

δικαιολογητικά (πακέτα δικαιολογητικών): 

α) φορτωτική, που ανταποκρίνεται στις διατάξεις των υποεδαφίων «α» και «γ» 

του εδαφίου 4 των παρόντων Χαρακτηριστικών,       

β) φορτωτική, που ανταποκρίνεται στις διατάξεις των υποεδαφίων «α» και «δ» 

του εδαφίου 4 των παρόντων Χαρακτηριστικών,     

γ) φορτωτική, που ανταποκρίνεται στις διατάξεις του υποεδαφίου «α» (ή «β») 

του εδαφίου 4 και του εδαφίου 9 των παρόντων Χαρακτηριστικών,     

δ) φορτωτική, που ανταποκρίνεται στις διατάξεις του υποεδαφίου «α» (ή «β») 

του εδαφίου 4 των παρουσών Ιδιαιτεροτήτων και παραγγελία, που αντιστοιχεί στις 

διατάξεις των εδαφίων 5 και 6 των παρόντων Χαρακτηριστικών, 

ε) φορτωτική, που ανταποκρίνεται στις διατάξεις του υποεδαφίου «α» (ή «β») 

του εδαφίου 4 των παρόντων Χαρακτηριστικών και τιμολόγιο (invoice), που 

αντιστοιχεί στις διατάξεις του υποεδαφίου 7 των παρόντων Χαρακτηριστικών, 

στ)  φορτωτική, που ανταποκρίνεται στις διατάξεις του υποεδαφίου «α» (ή «β») 

του εδαφίου 4 των παρόντων Χαρακτηριστικών, καθώς και πιστοποιητικό 

προέλευσης του εμπορεύματος ή κτηνιατρικό πιστοποιητικό, ή φυτοϋγειονομικό 

πιστοποιητικό, ή δικαιολογητικό, που επιβεβαιώνει την ασφάλεια του προϊόντος 

(εμπορεύματος) σχετικά με τη συμμόρφωσή του προς τις υγειονομικές-

επιδημιολογικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις υγιεινής, που ανταποκρίνεται στις 

διατάξεις του υποεδαφίου 8 των παρόντων Χαρακτηριστικών. 

ζ) φορτωτική, που ανταποκρίνεται στις διατάξεις του υποεδαφίου «α» (ή «β») 

του εδαφίου 4 των παρόντων Χαρακτηριστικών και διεθνή εμπορευματική-

μεταφορική φορτωτική που διεκπεραιώνεται για την εκτέλεση προηγηθείσας 

μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του υποεδαφίου 9.1 των παρόντων 

Χαρακτηριστικών. 



11. Σε περίπτωση μη προσκόμισης από ξένο μεταφορέα δικαιολογητικού 
(πακέτου δικαιολογητικών), που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εδαφίου 10 των 
παρόντων Χαρακτηριστικών, ή σε περίπτωση προσκόμισης δικαιολογητικών, που 
δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εδαφίων 5 – 9, του υποεδαφίου 9.1 των 
παρόντων Χαρακτηριστικών, η διεθνής οδική μεταφορά φορτίων τρίτων κρατών 
εκτελείται σύμφωνα με ειδική μονή άδεια για τη διεξαγωγή μεταφοράς από την 
επικράτεια ή προς την επικράτεια τρίτου κράτους ή με πολυμερή άδεια, που ισχύει 
για την εκτέλεση μεταφοράς στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

 
12. Η είσοδος στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας μεταφορικού μέσου 

που πραγματοποιεί μεταφορά σύμφωνα με πολυμερή άδεια, επιτρέπεται όχι 
νωρίτερα από τη λήξη ενός εκ των εξής χρονικών διαστημάτων, που υπολογίζονται 
από τη στιγμή της προηγούμενης εξόδου του μεταφορικού μέσου με πολυμερή άδεια 
από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας: 

24 ώρες – στην περίπτωση μεταφορών από το έδαφος των κρατών που 
συνορεύουν με τα κράτη-μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 

72 ώρες – στην περίπτωση μεταφορών από το έδαφος των κρατών που δεν 
συνορεύουν με τα κράτη-μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. 

 
13. Η πολυμερής άδεια πρέπει να βρίσκεται εντός του μεταφορικού μέσου κατά 

τη μεταφορά του φορτίου μεταξύ του τόπου φόρτωσης και του τόπου εκφόρτωσης 
του μεταφορικού μέσου και κατά τη διάρκεια όλης της διαδρομής του μεταφορικού 
μέσου χωρίς φορτίο, που προηγείται ή ακολουθεί τη διαδρομή με το φορτίο.  

14. Στο ημερολόγιο* πρέπει να τοποθετηθεί σήμα/ένδειξη των υπαλλήλων των 
ομοσπονδιακών οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας, οι οποίοι είναι 
εξουσιοδοτημένοι να ασκούν κρατικό έλεγχο για την εκτέλεση διεθνών οδικών 
μεταφορών, για την είσοδο του μεταφορικού μέσου στην επικράτεια της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και για την έξοδο του μεταφορικού μέσου από την επικράτεια της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

_____________________________ 
* Παράρτημα στην πολυμερή άδεια της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών 

Μεταφορών (ΕΔΥΜ) (Απόφαση της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας  υπ’ 
αριθ. 433 από 17 Απριλίου του 1997 «Περί της προσχωρήσεως της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Υπουργών Μεταφορών» (Συλλογή 
νομοθεσίας Ρωσικής Ομοσπονδίας, 1997, N 16, άρθρο 1905˙ 2009, N 19, άρθρο 
2333) 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=10100761&sub=0

