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Λονδίνο, 22 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Οδηγίες για την εισαγωγή ή την μετακίνηση στη Μεγάλη Βρετανία 
τροφίμων και ποτών ζωϊκής προέλευσης, από την ΕΕ και την Βόρειο 

Ιρλανδία από την 1/1/2022 

 

Ακολουθούν οδηγίες που εξέδωσε το βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών 
Υποθέσεων, έχουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις στη Μεγάλη Βρετανία1 , οι οποίες εισάγουν ή διακινούν 
τρόφιμα και ποτά από την Ε.Ε. και τη Βόρειο Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία2. Στα τρόφιμα 
περιλαμβάνονται και εκείνα που υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης. Παραδείγματα τροφίμων ζωϊκής 
προέλευσης περιλαμβάνουν, κρέας, ψάρια, αυγά, γαλακτοκομικά, μέλι, ζελατίνη.  

Τρόφιμα και ποτά, τα οποία υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης είναι προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, τα 
οποία απαγορεύονται ή υπόκεινται σε εισαγωγικούς περιορισμούς λόγω επιδημιών ή θεμάτων δημόσιας 
υγείας3. 

1. Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, τα οποία δεν μπορούν να εισαχθούν από 1/1/2022 

Από 1/1/2022 δεν θα μπορούν να εισαχθούν στη Μεγάλη Βρετανία, τα ακόλουθα απαγορευμένα και υπό 
περιορισμό αγαθά από την Ε.Ε. 

- Κιμάς διατηρημένος με απλή ψύξη (μοσχάρι, χοιρινό, αρνίσιο, πρόβειο και γίδινο) 
- Κιμάς διατηρημένος με απλή ψύξη ή κατεψυγμένος (πουλερικά) 
- Μηχανικά διαχωρισμένο κρέας από πουλερικά και είδη στρουθοκαμήλου ή πτηνά θηραμάτων 
- Μη ταξινομημένα αυγά (ungraded eggs) 
- Νωπό γάλα από αγέλες αγελάδων που πάσχουν από φυματίωση βοοειδών (tuberculosis) 
- Παρασκευάσματα διατηρημένου με απλή ψύξη κρέατος  

Τα παρασκευάσματα κατεψυγμένου κρέατος πρέπει να καταψύχονται σε εσωτερική θερμοκρασία όχι 
μεγαλύτερη των -18 βαθμών κελσίου. 

Ένα παρασκεύασμα κρέατος είναι φρέσκο κρέας οποιασδήποτε ποσότητος, το οποίο περιέχει είτε:  

- πρόσθετα τρόφιμα, καρυκεύματα ή ή άλλα πρόσθετα 
- υποβλήθηκε σε μια διαδικασία η οποία δεν το μεταβάλει, οπότε εξακολουθεί να έχει τα χαρα-

κτηριστικά του νωπού κρέατος 

Παραδείγματα παρασκευασμάτων κρέατος είναι: ωμά λουκάνικα, χάρμπουργκερ, κεφτέδες, 
καρυκευμένες μπριζόλες ή κοτόπουλο, ωμές ή μερικώς καρυκευμένες λωρίδες κοτόπουλου, 
κοτομπουκιές.  

 

1 Περιλαμβάνει τις Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία. Όχι τη Βόρεια Ιρλανδία. 
2 Η σχετική ανακοίνωση εντοπίζεται: https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-
and-northern-ireland-to-great-britain  
3 Σχετική ενημέρωση σχετικά με τα κρούσματα ασθενειών εντοπίζεται στο σύνδεσμο: 
https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topical-issues  
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2. Σταδιακοί έλεγχοι εισαγωγών στα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης 

Οι έλεγχοι στις εισαγωγές προϊόντων ζωϊκής προέλευσης από την Ε.Ε. είναι σταδιακοί: Οι έλεγχοι στα 
προϊόντα ζωϊκής προέλευσης που υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης ξεκίνησαν την 1/1/21 αλλά για τα 
περισσότερα άλλα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης θα ξεκινήσουν την 1/1/22.  

3. Μετακινήσεις από την Βόρειο Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία 

Μετακινήσεις προϊόντων ζωϊκής προέλευσης από τη Βόρειο Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία 
πραγματοποιούνται όταν τα αγαθά αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις να χαρακτηρίζονται αγαθά Βορείου 
Ιρλανδίας. Αυτά τα αγαθά είναι: 

- εκείνα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στη Βόρειο Ιρλανδία δηλαδή εκείνα που δεν 
βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση (εκτός από τη περίπτωση που η επιτήρηση προκύπτει από 
κομιζόμενα αγαθά έξω από τη Βόρειο Ιρλανδία ή την Ε.Ε.)  

- εκείνα που έχουν υποστεί επεξεργασία στη Βόρειο Ιρλανδία υπό καθεστώς ενεργητικής τελειο-
ποίησης και ενσωματώνουν μόνο εισροές, οι οποίες ήσαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.  

Αυτές οι ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται σε αγαθά, τα οποία καλύπτονται από ειδικούς κανόνες όπως η 
Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας υπό εξαφάνιση (Convention on 
International trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES). 

4. Έγγραφα τα οποία απαιτούνται 

Οι εισαγωγές προϊόντων ζωϊκής προέλευσης πραγματοποιούνται συνοδευόμενες από ένα ή όλα τα 
ακόλουθα έγγραφα: κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας, άδεια εισαγωγής, εμπορικό έγγραφο. 

Έισαγωγή προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, τα οποία υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης 

- Για την εισαγωγή προϊόντων ζωϊκής προέλευσης από την Ε.Ε., τα οποία υπόκεινται σε μέτρα δια-
σφάλισης, ο εξαγωγέας πρέπει να ζητά την έκδοση του κτηνιατρικού πιστοποιητικού στη χώρα 
του. Οι αρμόδιες Αρχές έκδοσης πρέπει να χρησιμοποιούν πρότυπα πιστοποιητικά4 υγείας έτσι 
ώστε να δημιουργούν εκδόσεις,  τις οποίες να μπορούν να αιτηθούν οι εξαγωγείς.  

- Να στέλνει, πριν την αναχώρηση του φορτίου, ηλεκτρονικό αντίγραφο του κτηνιατρικού πιστο-
ποιητικού υγείας στον εισαγωγέα, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να κάνει την προαναγγε-
λία της εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα IPAFFS5. 

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό (και όχι το αντίγραφο) θα πρέπει να συνοδεύει το φορτίο. 
Εάν δεν απαιτείται κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας για το προϊόν, τότε μπορεί να χρειάζεται άδεια 
εισαγωγής ή εμπορικό έγγραφο.  

Έισαγωγές προϊόντων ζωϊκής προέλευσης από 1/7/2022 

Τα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης (εκτός εκείνων που υπόκεινται στα ως άνω μέτρα διασφάλισης, για 
τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη οι έλεγχοι από 1/1/21) πρέπει να συνοδεύονται κατά την εισαγωγή, 
από κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας από 1/7/2022.  

Κατά τα λοιπά, ως άνω, θα πρέπει ο εξαγωγέας να ζητά την έκδοση του κτηνιατρικού πιστοποιητικού 
στη χώρα του, το πρωτόπυπο πιστοποιητικό θα πρέπει να συνοδεύει το φορτίο και το ηλεκτρονικό 
αντίγραφό του θα πρέπει να αποστέλεται, πριν την αναχώρηση του φορτίου, στον εισαγωγέα, ώστε 
ο τελευταίος να είναι σε θέση να κάνει την προαναγγελία της εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα 
IPAFFS.  

 

4 https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-
great-britain  
5 Οδηγίες εντοπίζονται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-
system  

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
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Μετακινήσεις προϊόντων ζωϊκής προέλευσης από τη Βόρειο Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία 

Δεν χρειάζεται κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας για την μετακίνηση προϊόντων ζωϊκής προέλευσης 
από τη Βόρειο Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετακίνηση 
προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης, θα πρέπει ο εισαγωγέας να έλθει σε επαφή 
με το Υπουργείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικών θεμάτων της Βορείου Ιρλανδίας6 . 

Άδειες εισαγωγής 

Στη περίπτωση που δεν απαιτείται κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας για το προϊόν, μπορεί να 
χρειάζεται άδεια εισαγωγής ή άλλου είδους εξουσιοδότηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να 
χρειάζεται άδεια εισαγωγής καθώς και κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας.  

Γενική λίστα αδειών, εξουσιοδοτήσεων και σχετικών οδηγιών  εντοπίζεται στο σύνδεσμο 
https://www.gov.uk/guidance/importing-live-animals-or-animal-products-from-non-eu-countries-
general-licences-and-authorisations και αφορά περιπτώσεις γενετικού υλικού, ζώντων ζώων, 
ορισμένων προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και όχι για ανθρώπινη κατανάλωση, 
δειγμάτων για διάγνωση και έρευνα, εμπορικά δείγματα και εκθέματα.  

Εμπορικό έγγραφο 

Ο εξαγωγέας συντάσσει το εμπορικό έγγραφο, εφόσον χρειάζεται, σε συνεργασία με τον εισαγωγέα. 
Το πρωτότυπο εμπορικό έγγραφο πρέπει να συνοδεύει το φορτίο και πρέπει να περιλαμβάνει:  

- Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του φορτίου 
- Το ονοματεπώνυμο του αποστολέα 
- Το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη 

 

5. Προαναγγελία της εισαγωγής προϊόντων ζωϊκής προέλευσης στην βρετανική Υπηρεσία Υγείας 
Φυτών και Ζώων. 

Θα  πρέπει από τον εισαγωγέα να γίνεται προαναγγελία της εισαγωγής στο  πληροφοριακό σύστημα 
IPAFFS, ώστε να ενημερώνεται η βρετανική Υπηρεσία Υγείας Φυτών και Ζώων για την εισαγωγή:  

- Προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, τα οποία υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης, από 1/1/2021. Η 
προαναγγελία πρέπει να υποβάλλεται 24 ώρες πριν την άφιξη του φορτίου. 

- Των περισσοτέρων υπολοίπων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης από την Ε.Ε., από 1/1/2022.  

Επίσης πρέπει να καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα IPAFFS, πληροφορίες σχετικά με την 
επιχείρηση από την οποία πραγματοποιείται η εισαγωγή, σύμφωνα με την κάτωθι σειρά οδηγιών, αφού 
βέβαια πρώτα γίνει η εγγραφή στο σύστημα.  

- Στη σελίδα «διευθύνσεις εμπορευομένων – Traders addresses», πρέπει να γίνει επιλογή της 
«προσθήκης ενός τόπου καταγωγής – Add a place of Origin» και κατόπιν της «δημιουργίας ενός 
νέου τόπου καταγωγής – Create a new place of origin». 

- Στο πεδίο της επιλογής «τόπος καταγωγής – Place of origin» καταχωρείται η πλήρης ονομασία 
της εξάγουσας επιχείρησης και κατόπιν o αριθμός αδείας της. 

- Στο πεδίο της επιλογής «τόπος καταγωγής – Place of origin» καταχωρείται η πλήρης διεύθυνση, 
ο αριθμός τηλεφώνου, η χώρα και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρη-
σης. 

- Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται στο βιβλίο διευθύνσεων έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν εκ νέου. 

- Τα στοιχεία της εγκεκριμένης εταιρείας προστίθενται στα στοιχεία της προαναγγελίας κατά την 
καταχώρησή της.  

 

6 http://www.daera-ni.gov.uk/   

https://www.gov.uk/guidance/importing-live-animals-or-animal-products-from-non-eu-countries-general-licences-and-authorisations
https://www.gov.uk/guidance/importing-live-animals-or-animal-products-from-non-eu-countries-general-licences-and-authorisations
http://www.daera-ni.gov.uk/
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Υποβολή προαναγγελίας εισαγωγής προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, τα οποία υπόκεινται σε 

μέτρα διασφάλισης. 

Όταν ο εισαγωγέας υποβάλλει την προαναγγελία της εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα IPAFFS, 
λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό ειδοποίησης (Unique notification number – UNN) για το προϊόν, ο οποίος 
έχει τη μορφή IMP.GB.2021.1XXXXXX.  

Τον αριθμό αυτό ο εισαγωγέας πρέπει να τον γνωρίσει στον εξαγωγέα ή στην αρμόδια κτηνιατρική 
υπηρεσία (αρμόδιο κτηνίατρο).  

Ο εξαγωγέας ή ο αρμόδιος κτηνίατρος πρέπει να προσθέσει τον αριθμό στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό 
υγείας και να στείλει ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού στον εισαγωγέα. 

Ο εισαγωγέας πρέπει να μπει εκ νέου στο πληροφοριακό σύστημα IPAFFS και να επισυνάψει το 
αντίγραφο αυτό στην προαναγγελία που έχει ήδη υποβάλλει.  

 
 

Υποβολή προαναγγελίας στη περίπτωση που υπάρχει μία νέα ή αναδυόμενη επιδημία. 

Εάν υπάρχουν εν ισχύ μέτρα διασφάλισης λόγω μιας νέας ή αναδυόμενης ασθένειας και δεν υπάρχει 
κωδικός εμπορεύματος για το εισαγόμενο τρόφιμο ή ποτό, ο εισαγωγέας ακολουθεί ειδική διαδικασία, 
η οποία περιγράφεται στο υπότιτλο «Import notifications if there’s a new emerging disease outbreak» 
στο τέλος της ως άνω ανακοίνωσης - οδηγίας που εξέδωσε το βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων.  

 

6. Εισαγωγή προϊόντων ζωϊκής προέλευσης από την Ε.Ε., δια μέσου συγκεκριμένων συνοριακών 
σημείων ελέγχου στη Μεγάλη Βρετανία από την 1/7/2022. 

Εισαγωγές προϊόντων ζωϊκής προέλευσης από την Ε.Ε., τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
του άρθρου 3 του σχετικού κοινοτικού κανονισμού7, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στο δίκαιο της 
Μεγάλης Βρετανίας,  πρέπει να διέρχονται από συγκεκριμένα συνοριακά σημεία ελέγχου8, από 
1/7/2022.   

 

 

 

7 Εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.legislation.gov.uk/eur/2019/2007/contents  
8 Ο σχετικός κατάλογος των σημείων εντοπίζεται στο σύνδεσμο: 
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports  

https://www.legislation.gov.uk/eur/2019/2007/contents
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