
 

 

 

 

 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΨΗΦΙΣΜΑ  

με ημερομηνία  30  Σεπτεμβρίου 2022 Αρ. 1728 
ΜΟΣΧΑ 

Σχετικά  με τα μέτρα εφαρμογής του Διατάγματος του Προέδρου της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας της 29ης Σεπτεμβρίου 2022 αριθ. 681 m σχετικά με 

ορισμένα θέματα διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων" 

Σύμφωνα με το Διάταγμα του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 29ης 

Σεπτεμβρίου 2022 αριθ. 681 «Σε ορισμένα θέματα διεθνών οδικών μεταφορών 

εμπορευμάτων», η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας α π ο φ α σ ί ζ ε ι :  

1. Θέσπιση απαγόρευσης των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων σε 

όλη την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας με φορτηγά που ανήκουν σε 

αλλοδαπούς μεταφορείς εγγεγραμμένους σε ξένες χώρες που έχουν θεσπίσει 

περιοριστικά μέτρα σε σχέση με πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ρωσικά 

νομικά πρόσωπα στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών των αγαθών. 

2. Η απαγόρευση που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 

ψηφίσματος ισχύει για τους ακόλουθους τύπους διεθνών οδικών μεταφορών 

εμπορευμάτων: 

διμερείς μεταφορές· 

διαμετακομιστική κυκλοφορία· 

μεταφορά από ή προς το έδαφος τρίτου κράτους. 

3. Έγκριση επισυνάπτεται: 

κατάλογο των ξένων κρατών που έχουν εισαχθεί σε σχέση με πολίτες της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας και ρωσικά νομικά πρόσωπα 
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περιοριστικά μέτρα στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων· 

προϋποθέσεις για την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, 

υπό τις οποίες δεν ισχύει η απαγόρευση που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 

ψηφίσματος· 

αλλαγές που γίνονται στις πράξεις της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

4. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2022 και ισχύει 

έως 31 Δεκεμβρίου 2022. 
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
Διάταγμα της Κυβέρνησης της  

Ρωσικής Ομοσπονδίας με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2022 Αρ. 1728 

Π Α Π Υ Ρ Ο Σ  

ξένα κράτη που έχουν θεσπίσει  

περιοριστικά μέτρα σε σχέση με πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 

ρωσικά νομικά πρόσωπα στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών 

εμπορευμάτων 

1. κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 

3. Βασίλειο της Νορβηγίας 

4. Ουκρανία 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

με Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 30ης Σεπτεμβρίου 

2022 Αρ. 1728 

Ο Ρ Ο Ι  

εφαρμογή των διεθνών οδικών  

μεταφορών εμπορευμάτων, με την επιφύλαξη της οποίας δεν ισχύει η 

απαγόρευση που θεσπίζεται με την παράγραφο 1 του Διατάγματος της 

Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 αριθ. 

1728 

1. Οι διεθνείς  οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

πραγματοποιούνται με φορτηγά οχήματα που ανήκουν σε αλλοδαπούς μεταφορείς, 

εγγεγραμμένους σε ξένες χώρες, οι οποίοι έχουν θεσπίσει περιοριστικά μέτρα σε 

σχέση με πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ρωσικά νομικά πρόσωπα στον 

τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, ο κατάλογος του οποίου 

καθορίζεται με το Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 30ης 

Σεπτεμβρίου 2022 αριθ. διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων» (στο εξής, 

αντίστοιχα - ξένοι μεταφορείς, ξένα κράτη), που βρίσκονται την ημέρα που τίθεται 

σε ισχύ το παρόν διάταγμα στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με την 

επιφύλαξη της αναχώρησης τέτοιων οχημάτων από το έδαφος της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας εντός προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις 7 ημέρες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της εν λόγω απόφασης. 

2. Η διέλευση διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων πραγματοποιείται 

με φορτηγά οχήματα που ανήκουν σε αλλοδαπούς μεταφορείς με σκοπό την 

επιστροφή τους στο κράτος νηολόγησης, με την επιφύλαξη της είσοδός τους στο 

έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της αναχώρησής τους από το έδαφος της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας εντός περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 7 ημέρες από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του Διατάγματος της Κυβέρνησης της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας της 30ης Σεπτεμβρίου 2022 αριθ. 1728 "Σχετικά με τα μέτρα 

εφαρμογής του διατάγματος 
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του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 29ης Σεπτεμβρίου 2022 Αρ. 681 «Σε 

ορισμένα θέματα διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων». 

3. Διεθνείς  οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

πραγματοποιείται σε σχέση με ταχυδρομικά αντικείμενα. 

4. Διεθνείς  οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

πραγματοποιείται σε σχέση με τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

σύμφωνα με το προσάρτημα αριθ. 

5. Διεθνείς  οδικές μεταφορές  εμπορευμάτων 

πραγματοποιούνται από το έδαφος ξένων κρατών στο έδαφος της περιοχής του 

Καλίνινγκραντ ή από το έδαφος της περιοχής του Καλίνινγκραντ προς το έδαφος 

ξένων κρατών. 

6. Μεταφόρτωση εμπορευμάτων από εμπορευματικά οχήματα που ανήκουν σε 

αλλοδαπούς μεταφορείς σε φορτηγά οχήματα που ανήκουν σε μεταφορείς που 

περιλαμβάνονται στο μητρώο Ρώσων μεταφορέων που είναι δεκτοί σε διεθνείς οδικές 

μεταφορές (εφεξής καλούμενοι ρωσικοί μεταφορείς) και διαθέτουν ξένη άδεια 

οποιουδήποτε κράτους μέσω της επικράτειας του οποίου διέρχεται διεθνής οδός 

μεταφορά εμπορευμάτων ή σε φορτηγά οχήματα που ανήκουν σε μεταφορείς που 

είναι εγγεγραμμένοι στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας και 

διαθέτουν εφάπαξ άδεια που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας για διεθνείς οδικές μεταφορές από ή προς την επικράτεια τρίτου 

κράτους ( εφεξής καλούμενοι μεταφορείς της Λευκορωσίας), ή μεταφόρτωση 

εμπορευμάτων από φορτηγά οχήματα που ανήκουν σε Ρώσους μεταφορείς που 

διαθέτουν ξένη άδεια οποιουδήποτε κράτους μέσω του εδάφους του οποίου θα 

πραγματοποιηθεί η διεθνής οδική μεταφορά Οποιαδήποτε μεταφορά εμπορευμάτων 

ή από φορτηγά οχήματα που ανήκουν σε Λευκορώσους μεταφορείς, σε φορτηγά 

οχήματα που ανήκουν σε αλλοδαπούς μεταφορείς, πραγματοποιείται σε ζώνες 

τελωνειακού ελέγχου που βρίσκονται στα εδάφη των συστατικών οντοτήτων της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας και των δήμων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σύμφωνα 

με Παράρτημα Νο. 2. 

7. Κατά τη μεταφορά με αυτοκινούμενα οχήματα με ρυμουλκούμενα ή 

ημιρυμουλκούμενα, αντικατάσταση αυτοκινούμενων οχημάτων που ανήκουν σε 

ξένους μεταφορείς με αυτοκινούμενα οχήματα ιδιοκτησίας Ρώσων 
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μεταφορείς με ξένη άδεια οποιουδήποτε κράτους μέσω του εδάφους του οποίου 

πραγματοποιήθηκαν διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, ή μεταφορείς της 

Λευκορωσίας ή αντικατάσταση αυτοκινούμενων οχημάτων που ανήκουν σε 

Ρώσους μεταφορείς που έχουν ξένη άδεια οποιουδήποτε κράτους μέσω του 

εδάφους του οποίου οι διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων θα εκτελούνται, 

ή οι αερομεταφορείς της Λευκορωσίας, αυτοκινούμενα οχήματα που ανήκουν σε 

ξένους μεταφορείς, πραγματοποιείται στις ζώνες τελωνειακού ελέγχου που 

βρίσκονται στα εδάφη των συνιστωσών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των 

δήμων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο Παράρτημα 

αριθ. 2 σε αυτό το έγγραφο. 

8. Όταν φορτηγά οχήματα που ανήκουν σε αλλοδαπούς μεταφορείς 

εγκαταλείπουν το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όταν πραγματοποιούν 

διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων σύμφωνα με τους όρους που 

καθορίζονται στις παραγράφους 4-7 του παρόντος εγγράφου, ο όγκος του 

καυσίμου στα δοχεία που προβλέπονται για κάθε μοντέλο ενός τέτοιου 

εμπορευματικού οχήματος, που σχετίζεται τεχνολογικά και δομικά με το σύστημα 

ισχύος του κινητήρα και εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 200 λίτρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο. 1 

στους όρους για την υλοποίηση των διεθνών  

οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, με την επιφύλαξη των οποίων δεν ισχύει η 

απαγόρευση που θεσπίζεται με την παράγραφο 1 του Διατάγματος της 

Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 30ης Σεπτεμβρίου 2022 αριθ. 1728 

Π Α Π Υ Ρ Ο Σ  

εμπορευμάτων, η μεταφορά των οποίων δεν υπόκειται στην απαγόρευση  

που ορίζεται στην παράγραφο 1 του Διατάγματος της Κυβέρνησης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 αριθ. 1728 

Ο 

κώδικας 
TNVED 

1 ζωντανά ζώα 

2 Κρέας και βρώσιμα  παραπροϊόντα κρέατος 

3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα 

υδρόβια ασπόνδυλα 

4 Προιοντα γαλακτος; 

αυγά πουλιών? 
φυσικό μέλι? 
βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν 

κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

5 Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται 

ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

6 Ζωντανά δέντρα και άλλα  φυτά. 

Βολβοί, ρίζες και άλλα παρόμοια μέρη φυτών. κομμένα 

άνθη και διακοσμητικό φύλλωμα 
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Ο 

κώδικας 
TNVED 

7 Λαχανικά και μερικές βρώσιμες ρίζες και 

κόνδυλοι 

8 Βρώσιμα φρούτα και ξηροί καρποί. 
φλούδες από εσπεριδοειδή ή φλούδες πεπονιού 

11  Προϊόντα της αλευροποιίας. 

βύνη; 

άμυλα? ινουλίνη; γλουτένη από σιτάρι 

13  Φυσικό ακατέργαστο shellac. 
κόμμεα, ρητίνες και άλλους φυτικούς χυμούς και εκχυλίσματα 

15 Λίπη και έλαια ζωικής, φυτικής ή 

μικροβιολογικής προέλευσης και προϊόντα 

διάσπασής τους. 

παρασκευασμένα βρώσιμα λίπη. 

κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης 

16 Παρασκευασμένα προϊόντα από κρέας, ψάρι, 

μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα υδρόβια ασπόνδυλα ή έντομα 

1704  Ζαχαροπλαστείο 
(συμπεριλαμβανομένης της λευκής σοκολάτας) χωρίς κακάο 

18 Το κακάο και τα προϊόντα του 

19 Παρασκευασμένα προϊόντα από 

δημητριακά, αλεύρι, άμυλο ή γάλα. 

αλεύρι ζαχαροπλαστικής 

20 Επεξεργασία προϊόντων λαχανικών, φρούτων, 

ξηρών καρπών ή άλλων μερών φυτών 

21 Διάφορα προϊόντα διατροφής 

22 Αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά 
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Ο κώδικας 

TNVED 
Ονομα 

24 

Καπνός και βιομηχανικά υποκατάστατα καπνού. προϊόντα που 

περιέχουν ή δεν περιέχουν νικοτίνη που προορίζονται για εισπνοή 

χωρίς καύση· άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη και 

προορίζονται για την πρόσληψη νικοτίνης στο ανθρώπινο σώμα 

2710 19 Άλλα αποστάγματα και προϊόντα 

28 

Προϊόντα ανόργανης χημείας; 

ανόργανες ή οργανικές ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, μετάλλων 

σπανίων γαιών, ραδιενεργών στοιχείων ή ισοτόπων 

29 οργανικές χημικές ενώσεις 

τριάντα Φαρμακευτικά προϊόντα 

3104 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, ποτάσα 

32 

Εκχυλίσματα μαυρίσματος ή βαφής. τανίνες και τα παράγωγά τους. 

χρωστικές, χρωστικές και άλλες χρωστικές ύλες. χρώματα και 

βερνίκια? 

στόκοι και άλλες μαστίχες? μελάνι εκτύπωσης, μελάνι, μελάνι 

33 
Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. 

παρασκευάσματα αρωματοποιίας, καλλυντικών ή τουαλέτας 

340130 

Οργανικά επιφανειοδραστικά και καθαριστικά δέρματος, σε υγρή ή 

κρέμα και συσκευασμένα για λιανική πώληση, έστω και με σαπούνι 

3402 11 
Επιφανειοδραστικές ουσίες, ανιονικές, έστω και συσκευασμένες για 

λιανική πώληση 

340212 

Οργανικές κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, έστω και 

συσκευασμένες για λιανική πώληση 
 



 

 

Ο κώδικας 

TNVED 
Ονομα 

3402 13 
Οργανικές μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, έστω και 

συσκευασμένες για λιανική πώληση 

3402 20 

Τασιενεργά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, συσκευασμένα για λιανική 

πώληση (άλλα από εκείνα της κλάσης 3401) 

3402 31 

Οργανικά ανιονικά τασιενεργά, έστω και συσκευασμένα για λιανική 

πώληση, οργανικά ανιονικά τασιενεργά, έστω και συσκευασμένα για 

λιανική πώληση, γραμμικά αλκυλοβενζολοσουλφονικά οξέα και τα 

άλατά τους 

3402 41 

Ουσίες επιφανειοδραστικές οργανικές (εκτός από το σαπούνι). 

επιφανειοδραστικές ουσίες, απορρυπαντικά (συμπεριλαμβανομένων 

των βοηθητικών απορρυπαντικών) και καθαριστικά, κατιονικά 

3402 42 

Ουσίες επιφανειοδραστικές οργανικές (εκτός από το σαπούνι). 
τασιενεργά, απορρυπαντικά (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών 

απορρυπαντικών) και καθαριστικά, μη ιονικά 

3402 50 

Ουσίες επιφανειοδραστικές οργανικές (εκτός από το σαπούνι). 

επιφανειοδραστικές ουσίες, απορρυπαντικά (συμπεριλαμβανομένων 

των βοηθητικών απορρυπαντικών) και προϊόντα καθαρισμού, 

συσκευασμένα για λιανική πώληση 

3402 90 
Άλλα παρασκευάσματα επιφανειακά ενεργά, απορρυπαντικά και 

παρασκευάσματα καθαρισμού (άλλα από τα παρασκευάσματα της 

κλάσης 3401) 

35 

Πρωτεϊνικές ουσίες; Τροποποιημένα άμυλα. κόλλες? ένζυμα 
 



 

 

Ο κώδικας 

TNVED 
Ονομα 

3808 

Εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, 
αντιβλαστάρια και ρυθμιστικά ανάπτυξης φυτών, απολυμαντικά και 
παρόμοια, συσκευασμένα σε μορφές ή συσκευασίες για λιανική 
πώληση ή ως παρασκευάσματα 

3823 19 

Άλλα βιομηχανικά μονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα. όξινα έλαια μετά 

τη διύλιση 

3824 99 Έτοιμα συνδετικά για παραγωγή 

καλούπια χυτηρίου ή πυρήνες χύτευσης. 

χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα, χημικά ή συναφή 

βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων των παρασκευασμάτων που 

αποτελούνται από 

μείγματα φυσικών προϊόντων), όχι αλλού 

ονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται 

39 Πλαστικά και προϊόντα από αυτά 

4014 10 Αντισυλληπτικά 

48 
Χαρτί και χαρτόνι? 

τεχνουργήματα από χαρτοπολτό, χαρτί ή χαρτόνι 

4908 90 Άλλες φωτογραφίες μεταφοράς 

4911 99 
Άλλα έντυπα, 

εξαιρουμένων των έντυπων αναπαραγωγών και φωτογραφιών 

69 Κεραμικά προϊόντα 

70 Προϊόντα γυαλιού και γυαλιού 

7217 30 

Σύρμα από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, επιμεταλλωμένο ή 

με άλλο τρόπο επικαλυμμένο με άλλα βασικά μέταλλα 

7229 90 Άλλο σύρμα από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες 

7304 Σύστημα σωλήνων καταλύτη 
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Ο 

κώδικας 
TNVED 

7306  Αγωγοί και σωλήνες προθέρμανσης 

7308  Κανάλια και αγωγοί 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 

εξοπλισμός και μηχανικές συσκευές. τα 

μέρη τους 

85 Ηλεκτρικές μηχανές και εξοπλισμός, τα μέρη τους. συσκευές 

εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου, τηλεοπτικές συσκευές εγγραφής 

εικόνας και ήχου, μέρη και εξαρτήματά τους 

87 Μέσα χερσαίας μεταφοράς, εκτός από το σιδηροδρομικό ή το τραμ, και 
τα μέρη και τα εξαρτήματά τους 

90 Οπτικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, όργανα και συσκευές 

μέτρησης, ελέγχου, ακριβείας, ιατρικά ή χειρουργικά· 

τα μέρη και τα αξεσουάρ τους 

91 Ρολόγια κάθε είδους και τα μέρη τους 

92 μουσικά όργανα; τα μέρη και τα αξεσουάρ τους

Наименование 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 2 

στις προϋποθέσεις για την υλοποίηση των διεθνών  

οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, με την επιφύλαξη των οποίων δεν ισχύει η 

απαγόρευση που καθορίζεται από το άρθρο 1 του  

Διατάγματος της Κυβέρνησης της  

Ρωσικής Ομοσπονδίας της 30ης Σεπτεμβρίου 2022 αριθ. 1728 

Π Α Π Υ Ρ Ο Σ  

υποκείμενα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και δήμοι,  

στα εδάφη των οποίων βρίσκονται οι ζώνες τελωνειακού ελέγχου, 

καθορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 των όρων για τις διεθνείς  

οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, υπό τους οποίους η απαγόρευση που 

θεσπίζεται με την παράγραφο 1 του διατάγματος της κυβέρνησης η Ρωσική 

Ομοσπονδία με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2022 Αρ. 1728 δεν ισχύει 

1. Περιφέρεια Καλίνινγκραντ (όλοι οι δήμοι). 

2. Περιφέρεια Λένινγκραντ (δημοτικό διαμέρισμα Vyborgsky, δημοτικό 

διαμέρισμα Kingiseppsky). 

3. Περιφέρεια Μούρμανσκ (Μουρμάνσκ, δημοτική περιφέρεια Pechenga, 

περιοχή Kola, περιοχή Kandalaksha). 

4. Περιοχή Pskov (Pskov, περιοχή Sebezhsky, περιοχή Pechorsky, περιοχή 

Pytalovsky). 

5. Δημοκρατία της Καρελίας (αστική περιοχή Kostomuksha, περιοχή 

Lahdenpokhsky, περιοχή Loukhsky, περιοχή Sortavalsky). 

6. Πόλη της Αγίας Πετρούπολης.
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

με Διάταγμα της Κυβέρνησης της  

Ρωσικής Ομοσπονδίας της 30ης Σεπτεμβρίου 2022 Αρ. 1728 

Α Λ Λ Α Γ Ε Σ ,  

που περιλαμβάνονται στις πράξεις της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

1. Ρήτρα 73 των κανονισμών για τον ομοσπονδιακό κρατικό έλεγχο 

(επίβλεψη) στις οδικές μεταφορές, τις αστικές επίγειες ηλεκτρικές μεταφορές και 

στον οδικό τομέα, που εγκρίθηκε με Διάταγμα της Κυβέρνησης της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας της 29ης Ιουνίου 2021 αριθ. 1043 "Σχετικά με τον ομοσπονδιακό 

κρατικό έλεγχο ( επίβλεψη) στις οδικές μεταφορές, στις αστικές επίγειες ηλεκτρικές 

μεταφορές και στον οδικό τομέα» (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy 

Federatsii, 2021, αρ.  27,  άρθρο 5421), συμπλήρωμα με την υποπαράγραφο «γ» 

ως εξής: 

"γ) για συμμόρφωση με την απαγόρευση που ορίζεται στην παράγραφο 1 του 

διατάγματος  της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2022 Αρ. 1728 "Σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής 

του Διατάγματος του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 29ης Σεπτεμβρίου 

2022 Αρ. 681 "Σχετικά με ορισμένα θέματα διεθνών οδικών μεταφορών 

εμπορευμάτων". 

2. Άρθρο 5 των Κανόνων για την άσκηση κρατικού ελέγχου (εποπτείας) επί 

της υλοποίησης των διεθνών οδικών μεταφορών σε σημεία ελέγχου πέρα από τα 

κρατικά σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που εγκρίθηκε με το διάταγμα της 

κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 29ης Ιουνίου 2021 αριθ. έγκριση των 

Κανόνων για την άσκηση κρατικού ελέγχου (εποπτείας) για την εφαρμογή διεθνών 

οδικών μεταφορών σε σημεία ελέγχου πέρα από τα κρατικά σύνορα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας» (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2021, Αρ. 27, 

Άρθρο 5430), συμπλήρωμα με υποπαράγραφο « n" ως εξής:  



2 

 

 

"ιγ) διενέργεια επιθεωρήσεων συμμόρφωσης με την απαγόρευση που 

θεσπίστηκε με την παράγραφο 1 του διατάγματος της κυβέρνησης της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας της 30ης Σεπτεμβρίου 2022 αριθ. 2022 Αρ. 681" Για ορισμένα θέματα 

διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ".".
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