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Τρόφιμα ζωικής προέλευσης 

• Κρέας και τα προϊόντα του 

• Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 

• Αλιεύματα και αλιευτικά προϊόντα

• Μέλι 

• Αυγά και προϊόντα αυγού 

• Σαλιγκάρια 

• Βατραχοπόδαρα 

• Ζώντα δίθυρα μαλάκια 

• Σύνθετα τρόφιμα που υπόκεινται σε κτηνιατρικό έλεγχο 
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Απαιτήσεις εισαγωγής 

(σύμφωνα με το The Border Operating Model – Νοέμβριος 2021)

Από 01.01.2021 Από 01.01.2022 Από 01.07.2022 Από 01.09.2022 Από 01.11.2022

Ζώντα ζώα •Προ-κοινοποίηση
•Πιστοποιητικό 
•Έλεγχοι στον 
προορισμού

Έλεγχοι στο  BCP 
εφόσον υπάρχει στο 
σημείο εισόδου. 
Διαφορετικά, στον 
προορισμό 

Τρόφιμα
ζωικής 
προέλευσης 

Catch certificate 
για τα αλιεύματα 
θαλάσσιας αλιείας 

Προ-κοινοποίηση •Υποχρεωτική 
είσοδος  από BCP

Μόνο για 
κρέας/προϊόντα
κρέατος :
•Πιστοποιητικό 
•Έλεγχοι στο  BCP 

Μόνο για 
κρέας/προϊόντα
κρέατος και τα 
γαλακτοκομικά 
προϊόντα  :
•Πιστοποιητικό 
•Έλεγχοι στο  BCP 

Όλα τα τρόφιμα 
ζωικής 
προέλευσης και 
τα σύνθετα 
τρόφιμα*:
•Πιστοποιητικό 
•Έλεγχοι στο  BCP 

Ζωικά 
υποπροϊόντα 

Προ-κοινοποίηση •Πιστοποιητικό 
•Υποχρεωτική 
είσοδος από BCP
•Έλεγχοι στο  BCP 
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Εγγραφή στο TRACES NT

• Απαίτηση του Κανονισμού 2017/625 (OCR)

• Όλες οι παραγωγικές εγκαταστάσεις που επιθυμούν να 

εξάγουν τα προϊόντα τους στη Μεγάλη Βρετανία
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Προ-κοινοποίηση 

• Από την 1η Ιανουαρίου 2022

• Μέσω  του συστήματος IPAFFS

• Διενεργείται από τον εισαγωγέα και όχι από τον εξαγωγέα
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Κρέας και προϊόντα κρέατος (1) 

• Από την 1η Ιουλίου 2022

• Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

▫ Μέσω TRACES NT 

• Είσοδος μόνο από συγκεκριμένα σημεία (Συνοριακοί Σταθμοί  

Ελέγχου- BCPs)

• Οι φυσικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στους BCPs
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Κρέας και προϊόντα κρέατος (2) 

Απαγόρευση εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία από την 1η 

Ιουλίου 2022: 

• νωπός κιμάς από βόειο, χοίρειο ή αιγοπρόβειο κρέας  

• νωπός ή κατεψυγμένος κιμάς πουλερικών  

• μηχανικά διαχωρισμένο κρέας πουλερικών, στρουθιονιδών ή 

άγριων πτερωτών θηραμάτων 

• νωπά παρασκευάσματα κρέατος

• Εξαίρεση: Κατεψυγμένα  παρασκευάσματα κρέατος (-18 οC) 
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Γαλακτοκομικά προϊόντα 

• Από 1η Σεπτεμβρίου 2022 

• Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

▫ Μέσω TRACES NT 

• Είσοδος μόνο από συγκεκριμένα σημεία (Συνοριακοί Σταθμοί  

Ελέγχου- BCPs)

• Οι φυσικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στους BCPs
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Αλιεύματα και αλιευτικά προϊόντα 

• Από 1η Νοεμβρίου 2022 

• Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

▫ Μέσω TRACES NT 

• Είσοδος μόνο από συγκεκριμένα σημεία (Συνοριακοί Σταθμοί  

Ελέγχου- BCPs)

• Οι φυσικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στους BCPs

• Πιστοποιητικό αλιείας (catch certificate) 

• Από 1η Ιανουαρίου 2021 

• Μόνο για τα αλιεύματα θαλάσσιας αλιείας

• Τμήματα Αλιείας 
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Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

• Από 1η Νοεμβρίου 2022 

• Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

▫ Μέσω TRACES NT 

• Είσοδος μόνο από συγκεκριμένα σημεία (Συνοριακοί Σταθμοί  

Ελέγχου- BCPs)

• Οι φυσικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στους BCPs
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Λοιπά τρόφιμα ζωικής προέλευσης 

• Από 1η Νοεμβρίου 2022 

• Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

▫ Μέσω TRACES NT 

• Είσοδος μόνο από συγκεκριμένα σημεία (Συνοριακοί Σταθμοί  

Ελέγχου- BCPs)

• Οι φυσικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στους BCPs
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Σύνθετα  τρόφιμα – Ορισμός 

• Τα σύνθετα προϊόντα είναι τα τρόφιμα που προορίζονται για

κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία περιέχουν

μεταποιημένα προϊόντα τόσο ζωικής προέλευσης όσο και

φυτικής προέλευσης

• Τυρόπιτες / Πίτες

• Πίτσα

• Ελιές γεμιστές με τυρί

• Πιπεριές γεμιστές με τυρί

• Μέλι με ξηρούς καρπούς
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Σύνθετα  τρόφιμα – Κτηνιατρική πιστοποίηση 

Απαιτείται κτηνιατρική πιστοποίηση για την εξαγωγή :

• περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα κρέατος

• περιέχουν σε ποσοστό 50 % ή περισσότερο οποιοδήποτε 

μεταποιημένο προϊόν ζωικής προέλευσης εκτός των μεταποιημένων 

προϊόντων με βάση το κρέας

• Περιέχουν μεταποιημένο γαλακτοκομικό προϊόν σε ποσοστό 

μικρότερο του 50 % , όταν τα τελικά προϊόντα δεν χαρακτηρίζεται 

από σταθερότητα συντήρησης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

και, κατά την παρασκευή τους, δεν έχει μαγειρευτεί πλήρως ή δεν 

έχει υποβληθεί ολικώς σε θερμική επεξεργασία, ώστε 

οποιοδήποτε ωμό προϊόν να έχει μετουσιωθεί.

• Decision tree – DEFRA 
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Σύνθετα τρόφιμα – Απαιτήσεις SPS 

• Μόνο για τα προϊόντα που απαιτείται κτηνιατρική 

πιστοποίηση 

• Από 1η Νοεμβρίου 2022 

• Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

▫ Μέσω TRACES NT 

• Commercial document

• Είσοδος μόνο από συγκεκριμένα σημεία (Συνοριακοί Σταθμοί  

Ελέγχου- BCPs)

• Οι φυσικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στους BCPs

• Catch certificate: Αν περιέχει >20% αλιευτικό προϊόν 

θαλάσσιας αλιείας 
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Σύνθετα προϊόντα- Εξαίρεση 

• Περιέχουν <50% μεταποιημένο τρόφιμο ζωικής προέλευσης 

• Δεν περιέχουν προϊόν κρέατος 

• Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της 

Απόφασης (ΕΕ) 2007/275

• Import of Composite Products for Human Consumption 

Import Information Note (IIN) CP/1

Annex II List of composite products not subject to official 

controls as referred to in point (b) of Article 6(1)

• Από 1η Νοεμβρίου 2022 

• Commercial document

• Είσοδος από οποιοδήποτε σημείο 
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Διαδικασία πιστοποίησης 

• Ο εξαγωγές επικοινωνεί με την οικεία κτηνιατρική αρχή  για 

την πιστοποίηση 

• Ο επίσημος κτηνίατρος ελέγχει το φορτίο και εκδίδει το 

πιστοποιητικό

• Ο εξαγωγέας αποστέλλει ηλεκτρονικό αντίγραφο του 

πιστοποιητικού στον εισαγωγέα  

• Ο εισαγωγέας κοινοποιεί το ηλεκτρονικό αντίγραφο του 

πιστοποιητικού στο σύστημα IPAFFS

• Το πρωτότυπο πιστοποιητικό συνοδεύει το φορτίο 

• Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού: 10 ημέρες 
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Ανάρτηση πιστοποιητικών και χρήσιμων πληροφοριών 

• Ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ 

• Πιστοποιητικά Εξαγωγών

• http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eisagoges-

ejogoges/ejagoges/288-pistopoiitikaejagogon
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Groupage

Α. Consolidation Hub

• Συγκέντρωση φορτίων διαφορετικών προϊόντων σε μια εγκατάσταση 

• Έλεγχος αυτών και έκδοση των κατάλληλων κτηνιατρικών πιστοποιητικών 

• Στη συνέχεια, οι πιστοποιημένες αποστολές φορτώνονται και σφραγίζονται 
πριν από την αναχώρηση

Β. Sequential model

• Το διαδοχικό μοντέλο επιτρέπει την παραλαβή από πολλές τοποθεσίες. 

• Η πιστοποίηση πραγματοποιείται σε κάθε τοποθεσία, με σφραγίδα που 
εφαρμόζεται στο συνολικό φορτίο σε κάθε σημείο παραλαβής, αφαιρείται 
και αντικαθίσταται στην επόμενη παραλαβή 

Γ. Linear / Multiple Pallet-Level Seal

• Παρόμοιο με το μοντέλο B (Sequential), αλλά βασίζεται στη σφράγιση σε 
επίπεδο παλέτας.
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας


