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ΘEMA: Εφαρμογή ηλεκτρονικής σφραγίδας πλοήγησης στις Μεταφορές.  

  

 
Σας ενημερώνουμε ότι ρωσική εταιρεία «Centre for Development of Digital Platforms ΕΠΕ»  
(https://crcp.ru/)1 που είναι η μόνη πιστοποιημένη από ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών για την 
διαχείριση και τοποθέτηση ηλεκτρονικής σφραγίδας πλοήγησης φορτίων υπό διαμετακόμιση, 
βάσει του συστήματος GLONASS GPS,  παρουσίασε, σε διαδικτυακή συνάντηση των εδώ 
Συμβούλων ΟΕΥ/Μεταφορών των χωρών της ΕΕ, τις πρώτες εκτιμήσεις της για τον μηχανισμό 
ιχνηλασιμότητας στη διαμετακόμιση εμπορευμάτων με την χρήση της ηλεκτρονικής σφραγίδας, 
που τελούν σε καθεστώς απαγόρευσης εισόδου στη ρωσική αγορά. 

 
Από την σχετική παρουσίαση (επισυνάπτεται προς διευκόλυνση) συγκρατούνται: 
 

 Ο μηχανισμός ιχνηλασιμότητας προγραμματίζεται να επεκταθεί σε δεύτερη φάση στην 
διαμετακόμιση όλων των εμπορευμάτων επί εδάφους Ρωσικής Ομοσπονδίας και εν τέλει 
σε όλη την Ευρασιατική Ένωση.  

 Το παρόν σύστημα δίνει την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της ρωσικής ομοσπονδιακής 
Υπηρεσίας Τελωνείων και της Υπηρεσίας Ελέγχου μεταφορών σε περίπτωση παραβίασης 
της σφραγίδας ή απόκλισης από το προγραμματισμένο δρομολόγιο. 

 Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος συνέπεσε με την πανδημία του 
κορωνοϊού, φαίνεται να έχει συμβάλει στην αύξηση των διαμετακομίσεων χάρη στην 
υποκατάσταση σημαντικού αριθμού ελέγχων κατά την διαδρομή, αλλά και στην 
αναγνώριση της αποτελεσματικότητάς του από τις ρωσικές τελωνειακές αρχές. 

 Μέχρι στιγμής, διακινούνται κυρίως φορτία κρέατος και προϊόντων αυτού από Γερμανία, 
Λιθουανία, Λετονία και Βέλγιο προς την Κίνα. Προγραμματίζεται δε η πιλοτική εφαρμογή  
του συστήματος στο δρομολόγιο ΕΕ-Καλίνινγκραντ-ΕΕ-Ρωσία, καθώς και Φινλανδία-Κίνα.  Η 
ενημέρωση των αρμοδίων φορέων και Υπηρεσιών της ΕΕ  για την διευκόλυνση που παρέχει 
στις επιχειρήσεις και η εξέταση των δυνατοτήτων συνεργασίας για την συμβατότητα των 
συστημάτων θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω αύξηση της κίνησης των 
φορτίων. 

 Το σύστημα ιχνηλασιμότητας με την ηλεκτρονική σφραγίδα καλύπτει τις οδικές και 
σιδηροδρομικές μεταφορές. Τεχνικά υπάρχει επίσης η δυνατότητα κάλυψης και των 
θαλασσίων μεταφορών (μεταξύ ρωσικών λιμένων ή/και με μεταφόρτωση οδικά ή 
σιδηροδρομικά) και υφίσταται ήδη δίαυλος επικοινωνίας με την MAERSK, εν αναμονή του 

                                                        
 
1 Πρόκειται για θυγατρική της RT- Invest Transport Systems LLC, εταιρείας διαχείρισης του ηλεκτρονικού συστήματος 
διοδίων κατόπιν εκχώρησης των σχετικών δικαιωμάτων από το ρωσικό ομοσπονδιακό Ταμείο Οδοποιίας.  
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κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, το οποίο είναι υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες ρωσικές 
Αρχές. 

 
Υπενθυμίζουμε ότι, νέο ρωσικό σύστημα  εφαρμόζεται για τις μεταφορές transit μέσω του 

εδάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, από τις 25.3.2020. Έτσι η ηλεκτρονική σφραγίδα πλοήγησης 
είναι απαραίτητη για την transit διέλευση στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας  των 
προϊόντων  που υπόκεινται στο καθεστώς των ρωσικών αντίμετρων και προέρχονται από τις χώρες, 
οι οποίες έχουν επιβάλει κυρώσεις προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
 

                                                                      Ο Προϊστάμενος 

 
       Χρήστος Φαρμάκης 
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Πίνακας αποδεκτών  
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