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Θέμα: Αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής προϊόντων στο τελωνειακό έδαφος της 
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης  

  

  
  
Σύμφωνα με ενημέρωση εκ μέρους της εταιρείας CCIS-expertise (http://www.ccis-

expertise.com/), με την οποία το Γραφείο μας έχει συνεργαστεί στη διενέργια σεμιναρίου για 
πιστοποίηση προϊόντων κατά την εισαγωγή τους στο έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής 
Ένωσης, ‘εχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής προϊόντων στο τελωνειακό 
έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν από τις 
30.01.2022. 

 
Για ενημέρωσή σας, απισυνάπτουμε αναλυτικο ενημερωτικό σημείωμα. 
 

                                                                                
 

 
 
Συν.: Ενημερωτικό σημείωμα 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 

- EBE/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝIΩΝ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
- Επιχειρήσεις 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής 
Οικονομικής 

Ένωσης προϊόντων 
 

(Φεβρουάριος 2022) 

 
 
        Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής (ΕΟΕ) αρ.130 
της 12ης Νοεμβρίου 2021 «Διαδικασία εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικ. 
Ένωσης προϊόντων που υπόκεινται σε υποχρεωτική αξιολόγηση ως προς τη συμμόρφωση», ξεκινώντας 
από τις 30 Ιανουαρίου 2022, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (μεταφορέας, εκτελωνιστής, διανομέας 
κ.λπ.), που χρησιμοποιεί Δηλώσεις EAC, Πιστοποιητικά EAC, Κρατικά Πιστοποιητικά Μητρώου, πρέπει 
να διαθέτει αντίγραφα εγγράφων επικυρωμένα με τη σφραγίδα του Αιτούντος ή του Κατασκευαστή.  

Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΟΕ αριθ. 130 ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2021, ημερομηνία 
ισχύος: 30 Ιανουαρίου 2022. Το άρθρο 10 της Απόφασης του Συμβουλίου της ΕΟΚ αριθμ. 130 της 12ης 
Νοεμβρίου 2021 καθορίζει: 

«  10. Η χρήση των εγγράφων που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας διαδικασίας για την 
επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τα τεχνικά κανονιστικά μέτρα για τα εισαγόμενα προϊόντα 
επιτρέπεται εάν ο αιτών αυτών των προϊόντων είναι: 
 
      (α) μια οντότητα που αναφέρεται στα έγγραφα αυτά ως αιτών κατά την αξιολόγηση συμμόρφωσης 
του προϊόντος με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις. 
 
     β)  μια οντότητα (οντότητες) που ορίζεται στην έγκριση τύπου οχήματος (Έγκριση τύπου chassis).   
 
   γ)   μια οντότητα εξουσιοδοτημένη, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης από τον αιτούντα ή τον 
κατασκευαστή να χρησιμοποιεί αυτά τα έγγραφα για να βεβαιώσει τη συμμόρφωση με τους 
τεχνικούς κανονισμούς - για σειριακή παραγωγή. Το δικαίωμα χρήσης αυτών των εγγράφων 
επιβεβαιώνεται με την παροχή στο καθορισμένο πρόσωπο με αντίγραφα εγγράφων επικυρωμένα 
από τη σφραγίδα του αιτούντος ή του κατασκευαστή».   
       
      Κατά συνέπεια, τα έγγραφα που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση του προϊόντος μαζί με τα 
παραρτήματά τους (Δηλώσεις EAC, Πιστοποιητικά EAC, Πιστοποιητικά Κρατικής Εγγραφής) πρέπει να 
είναι πιστοποιημένα 

 είτε από τον Αιτούντα - νομικό πρόσωπο με το οποίο ο Κατασκευαστής υπέγραψε Συμφωνία 
Αντιπροσώπευσης  

 είτε από τον Κατασκευαστή - νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ή σχεδιάζει το προϊόν και το 
διανέμει με την επωνυμία ή την επωνυμία του. όποιος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του. 

     Στην πράξη, κάθε σελίδα του εγγράφου που εκτυπώνεται ασπρόμαυρα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένη, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων του εγγράφου. Τα ασπρόμαυρα αντίγραφα 
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πρέπει να περιέχουν τη σφραγίδα της εταιρείας με μπλε μελάνι και την φράση «Πιστοποιημένο 
Αντίγραφο». Μαζί με τη σφραγίδα πρέπει να εμφανίζεται η υπογραφή του δεόντως εξουσιοδοτημένου 
προσώπου (υπογράφου) - νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας που έχει το δικαίωμα υπογραφής - 
ακολουθούμενο από το επάγγελμά του/της. 

      Η πλειοψηφία των κατασκευαστών στην Ευρώπη δεν έχουν σφραγίδες με μπλε μελάνι.  
Προτείνουμε να παραγγείλετε μια σφραγίδα με την ένδειξη στη ρωσική γλώσσα  «КОПИЯ 
BEPHA» (Πιστοποιημένο Αντίγραφο) με μπλε μελάνι και να τη βάζετε δίπλα στη σφραγίδα της εταιρείας 
σας. 

                 Ακολουθεί παράδειγμα αντιγράφου εγγράφου επικυρωμένου από τον αιτούντα. 

 

 
 
 

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  -  ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ 
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Συντάκτης:  Βάϊος Ωραιόπουλος- Κελένης  
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