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Εισαγωγές ζώων, ζωικών προϊόντων και υψηλού κινδύνου τροφίμων και ζωοτροφών 

μη ζωικής προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς 

συμφωνία (No deal Brexit) 
 

 

 

Tο βρετανικό Υπουργείο DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) εξέδωσε νέα 

ανακοίνωση σχετικά με τις εν θέματι διαδικασίες εισαγωγών
1
, για την περίπτωση αποχώρησης του Η.Β. από 

την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία. Η ανακοίνωση αυτή ανατρέπει την προηγούμενη και οι διαδικασίες αυτές πλέον 

θα λαμβάνουν χώρα όπως ακριβώς λαμβάνουν χώρα οι σχετικές διαδικασίες εισαγωγών από τρίτες 

χώρες. 

 

 

1.   Η εφαρμογή των διαδικασιών αυτών θα αφορά την διακίνηση των εξής ζώων και ζωικών προϊόντων: 

βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, αλόγων, πουλερικών και αυγών επώασης, γενετικού υλικού (σπέρμα, 

ωάρια και έμβρυα βοοειδών, προβάτων, χοίρων και αιγών), κουνελιών και λαγών, γατών, σκύλων, 

κουναβιών και μη κατοικίδιων οπληφόρων (καμήλες, αλπάκα, λάμα, μη οικόσιτα βοοειδή, ελάφια). 

 

 

2.     Μετά την αποχώρηση, οι βρετανοί εισαγωγείς από χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να χρησιμοποιούν την 

μέθοδο του εγχειριδίου έως ότου εγγραφούν για να χρησιμοποιούν το βρετανικό σύστημα εισαγωγής 

προϊόντων, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών (Import of products, animals, food and feed system - IPAFFS)
2
, 

ούτως ώστε να έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν τις κοινοποιήσεις των αποστελλομένων 

εμπορευμάτων που θα φθάνουν στο Η.Β. Το IPAFFS δημιουργήθηκε για την αποστολή των κοινοποιήσεων 

που αφορούν εισαγωγές από χώρες εκτός των κρατών – μελών της Ε.Ε. και συνεπώς όσοι εισαγωγείς 

πραγματοποιούσαν εισαγωγές από ή και από τρίτες χώρες προφανώς είναι ήδη χρήστες του συστήματος. Στο 

θέμα αυτό το DEFRA θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωσή του.  

 

 

 

 

                                                           
1
  Η σχετική ανακοίνωση παρατίθεται στους συνδέσμους  https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-

not-of-animal-origin-if-the-UK-leaves-the-EU-with-no-deal    , 
 https://www.gov.uk/guidance/moving-live-animals-or-animal-products-as-part-of-eu-trade 
2
 Οδηγίες για την εγγραφή και χρήση του νέου συστήματος παρατίθενται στο σύνδεσμο https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-

feed-system 
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3.     Στην περίπτωση που ο εισαγωγέας θελήσει να εισάγει ζωικά υποπροϊόντα (animal by-products – ABP) 

που εντάσσονται στην κατηγορία 3 (τα ζωικά υποπροϊόντα είναι σφάγια ζώων, μέρη ζώων ή άλλα υλικά που 

προέρχονται από ζώα αλλά δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και μπορούν είτε να 

καταστραφούν είτε να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν λίπασμα, βιοαέριο ή άλλα προϊόντα)
3
, θα πρέπει να 

ενημερώνει την βρετανική Υπηρεσία Υγείας Φυτών και Ζώων (APHA – Animal & Plant Health Agency) α) 

πότε η αποστολή των εμπορευμάτων εισήχθη στο Η.Β. και β) πότε η μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη έφθασε 

στη διεύθυνση προορισμού που αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα. Τα υποπροϊόντα αυτά θα πρέπει να 

προέρχονται από εγκεκριμένες από την Ε.Ε. εγκαταστάσεις
4
 και το συνοδευτικό εμπορικό έγγραφο της 

αποστολής τους, το βιβλίο ημερολογίου και η σήμανσή τους θα πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες 

πληροφορίες
5
. Για τα αντίστοιχα υποπροϊόντα των κατηγοριών 1 και 2 είναι πιθανό να μην επιτρέπεται η 

εισαγωγή στο Η.Β. αμέσως από  την ημέρα εξόδου.  

 

 

4.     Στην περίπτωση της εισαγωγής ζώντων ζώων, η αποστολή θα πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από 

το πιστοποιητικό υγείας των ζώων (Intra Trade Animal Health Certificate – ITAHC) και ο εισαγωγέας θα 

πρέπει να κοινοποιήσει την εισαγωγή στo πλησιέστερο γραφείο της APHA  τουλάχιστον 24 ώρες πριν την 

άφιξη των εισαγόμενων ζώων στο Η.Β.
6
   

 

 

5.     Κατά την υποβολή του αιτήματος για την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας ITAHC, ο εισαγωγέας θα 

πρέπει να ορίσει έναν εγκεκριμένο κτηνίατρο, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράφει τα σχετικά 

έγγραφα και να βεβαιώνει ότι η αποστολή των ζώων πληρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ο εισαγωγέας 

μπορεί να απευθυνθεί στα κέντρα εξυπηρέτησης της APHA
7
 και για να εντοπίσει τον εγκεκριμένο κτηνίατρο 

για την περιοχή του αλλά και για την έκδοση νέου πιστοποιητικού υγείας ITAHC. 

 

 

6.     Για την απόκτηση ενός επανεκδιδόμενου πιστοποιητικού υγείας ITAHC, ο εισαγωγέας χρησιμοποιεί το 

ευρωπαϊκό σύστημα Ελέγχου και Πραγματογνωμοσύνης στις Συναλλαγές της Ε.Ε. (Trade Control and 

Expert System - TRACES). Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να απευθύνεται στην APHA
8
 . 

 

 

7.      Τα εισαγόμενα ζώα θα πρέπει να ελέγχονται από έναν επιθεωρητή της APHA. 

 

 

8.      Μετά την άφιξή τους, τα ζώα θα πρέπει να μεταφέρονται κατ΄ ευθείαν στον τόπο  προορισμού τους, ο 

οποίος ορίζεται στο πιστοποιητικό υγείας. Θα πρέπει να ξεκουράζονται για 48 ώρες πριν την επόμενη 

μετακίνησή τους (εκτός από τα άλογα).   

 

 

 

                                                           
3 Οι πίνακες με τις 3 κατηγορίες και τις περιγραφές των υψηλού κινδύνου ζωικών υποπροϊόντων παρατίθενται στο σύνδεσμο  
https://www.gov.uk/guidance/animal-by-product-categories-site-approval-hygiene-and-disposal 
4
 https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en 

5
 Αναλυτικά οι πληροφορίες που απαιτούνται παρέχονται στο σύνδεσμο : https://www.gov.uk/guidance/animal-by-product-categories-site-approval-

hygiene-and-disposal#keeping-records-and-labelling 
6
 Οδηγίες για την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου παρατίθενται στο σύνδεσμο https://www.gov.uk/government/publications/eu-import-of-animals-and-

products-notify-authorities 
7
 Λίστα με τα κέντρα εξυπηρέτησης παρατίθενται στο σύνδεσμο   https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-

agency/about/access-and-opening#customer-service-centres-csc  
8
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9.      θα πρέπει να πραγματοποιείται η δέουσα αναγνώρισή τους
9
. 

 

 

10.    Σε περίπτωση λαθών κατά την τεκμηρίωση, ο εισαγωγέας θα πρέπει να απευθύνεται στα ως άνω 

κέντρα εξυπηρέτησης και να απομονώνει τα αντίστοιχα ζώα μέχρι η APHA να επιτρέψει την απόλυσή τους. 

 

 

 

Παράλληλα οι βρετανοί εισαγωγείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικότερες οδηγίες και 

τα  βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν για να προετοιμασθούν στη περίπτωση αποχώρησης 

και να αποφύγουν κατά το μέγιστο δυνατόν προβλήματα και καθυστερήσεις  στη διακίνηση των 

εισαγόμενων εμπορευμάτων τους
10

 (σχετική καταχώρηση του Γραφείου μας της 12/3/2019 με τον τίτλο 

««Βρετανικές τελωνειακές διαδικασίες στο εμπόριο με την ΕΕ σε περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία» 

στη θεματική ενότητα «Τελωνειακά – Δασμολογικά – Ποσοστώσεις – Εισαγωγικοί Φόροι»-«Εξωτερικό 

Εμπόριο»-«Οικονομικό Περιβάλλον».  Τις οδηγίες αυτές θα πρέπει να γνωρίζουν και οι έλληνες 

εξαγωγείς και μεταφορείς –συνεργάτες και συνομιλητές των βρετανών εισαγωγέων. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Λεπτομέρειες για τις μεθόδους αναγνώρισής τους παρατίθενται, αναλόγως του είδους των ζώων, στους συνδέσμους https://www.gov.uk/topic/keeping-

farmed-animals/cattle-identity-registration  ,  https://www.gov.uk/horse-passport  , https://www.gov.uk/guidance/sheep-and-goat-keepers-how-to-identify-
your-animals  ,  https://www.gov.uk/guidance/pig-keepers-identify-animals-before-moving-them 
10

  Σχετικές οδηγίες παρατίθενται στο σύνδεσμο  https://www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-goods-from-the-eu-to-the-uk-if-the-uk-leaves-the-eu-

with-no-deal 
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