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Σε συνέχεια υπογραφής της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας (ΣΕΣ) μεταξύ ΕΕ και ΗΒ1, 

η βρετανική κυβέρνηση κατήρτισε και επικαιροποιεί2 το κείμενο πολιτικής “The Border with 

the European Union: Importing and Exporting Goods”3, στο οποίο περιλαμβάνονται τεχνικές 

λεπτομέρειες σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης 

Βρετανίας4. Tο εν λόγω κείμενο, καθώς και οι παραπομπές που παρατίθενται στο παρόν, 

τελούν υπό διαρκή επικαιροποίηση. Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επισκέπτονται τη 

διαδικτυακή τους έκδοση προκειμένου να επιβεβαιώνουν τα αντικείμενα ενδιαφέροντός τους.  

Από τα διαλαμβανόμενα στο “The Border with the European Union: Importing and Exporting 

Goods” και τις συμπληρωματικές οδηγίες διασάφησης εισαγωγών και εξαγωγών που θα πρέπει 

να εφαρμόζουν οι εγχώριες επιχειρήσεις5, καταγράφουμε και συνοψίζουμε τα εξής:  

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Οι συγκεκριμένες οδηγίες αφορούν τη διασάφηση εισαγωγών από την ΕΕ στη Μεγάλη 

Βρετανία. Οι εισαγωγείς στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων που υπόκεινται σε έλεγχο (βλ. 

ενότητα Γ. παρακάτω) πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζουν την τυπική διαδικασία διασάφησης 

(1) ή εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια, την απλοποιημένη διαδικασία διασάφησης (3). Μέχρι 

το τέλος Ιουνίου και για προϊόντα που δεν υπόκεινται σε έλεγχο οι εισαγωγείς μπορούν να 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-

cooperation-agreement_en 
2 Οι αλλαγές της παρούσας επικαιροποίησης αποτυπώνονται στις σημειώσεις της ενότητας Β.1 και στις 

ενότητες Β.2.2, Β.2.3 και Β.3. 
3 https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model 
4 Περιλαμβάνει τις Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία. Όχι τη Βόρεια Ιρλανδία. 
5 https://www.gov.uk/government/publications/guides-to-importing-and-exporting-goods-between-great-britain-

and-the-eu 
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επιλέξουν μεταξύ εισαγωγής με αναβολή διασάφησης (2), τυπικής διαδικασίας διασάφησης 

(1), ή εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια, απλοποιημένης διαδικασίας διασάφησης (3). 

Από τον Ιούλιο 2021 τα εισαγόμενα αγαθά θα μπορούν να υπαχθούν στο μοντέλο της 

προσωρινής εναπόθεσης (temporary storage - αποθήκευση μέχρι 90 ημέρες πριν τη 

διασάφηση) ή στο μοντέλο προαναγγελίας (pre-lodged declarations - η διασάφηση πρέπει να 

υποβληθεί πριν τη φόρτωση από την ΕΕ). Η επιλογή εξαρτάται από τις διαθέσιμες υποδομές 

στο σημείο εισόδου στη Μεγάλη Βρετανία, τις οποίες οι έμποροι και οι μεταφορικές εταιρείες 

πρέπει να επιβεβαιώνουν (για την ώρα δεν υπάρχει αντιστοίχιση συνοριακών σημείων και 

εφαρμοζόμενου τελωνειακού μοντέλου).  

 

1. ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ 

Πρόκειται για πλήρη διαδικασία διασάφησης.  

1.1. Προετοιμασία. Το μέρος που διεκπεραιώνει την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία πρέπει: 

 Να αποκτήσει βρετανικό αριθμό EORI - Economic Operator Registration and 

Identification (https://www.gov.uk/eori). 

 Να ελέγξει αν για τα προϊόντα που εισάγει απαιτείται άδεια εισαγωγής ή πιστοποιητικό. 

Για τα περισσότερα προϊόντα που υπόκεινται σε έλεγχο, υπάρχουν αυξημένες 

απαιτήσεις τεκμηρίωσης και πιστοποιητικών.  

 Να ελέγξει τις υποχρεώσεις του ως προς τη δήλωση ΦΠΑ. 

 Να αποκτήσει το κατάλληλο λογισμικό για τη υποβολή των διασαφήσεων. 

 Εφόσον τα προς εισαγωγή προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις των κανόνων 

καταγωγής που προβλέπονται στη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ 

και ΗΒ, απαλλάσσονται από δασμούς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο εισαγωγέας θα 

πρέπει να εντοπίσει το δασμό που αντιστοιχεί στα προς εισαγωγή προϊόντα από το νέο 

Παγκόσμιο Δασμολόγιο του ΗΒ και να κάνει αίτηση απόκτησης λογαριασμού 

αναστολής πληρωμής δασμών6, ώστε να τους καταβάλλει σε μηνιαία βάση. 

1.2. Προετοιμασία εισαγωγής. Ο διασαφιστής πρέπει: 

 Να υποβάλει πλήρη διασάφηση. 

 Να επιβεβαιώσει ότι ο εξαγωγέας έχει ολοκληρώσει το δικό του μέρος της 

προετοιμασίας: έχει ευρωπαϊκό αριθμό EORI, διαθέτει τις απαραίτητες άδειες ή 

πιστοποιητικά εξαγωγής και έχει ολοκληρώσει τη διασάφηση της εξαγωγής. 

 Να καταβάλει δασμούς και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να καταβάλει ή να αναβάλει 

την καταβολή ΦΠΑ. 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ 

Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να εφαρμοσθεί μέχρι τις 31/12/2021. Οι έμποροι που 

εισάγουν ελεγχόμενα εμπορεύματα στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι επιλέξιμοι για την 

διαδικασία αυτή. Κατά την εισαγωγή πραγματοποιείται εγγραφή στα λογιστικά βιβλία του 

εισαγωγέα, ενώ συμπληρωματική δήλωση υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 

εισαγωγής. Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής: 

 

                                                           
6 https://www.gov.uk/guidance/check-which-type-of-account-to-apply-for-to-defer-duty-payments-when-you-

import-goods 

https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/guidance/check-which-type-of-account-to-apply-for-to-defer-duty-payments-when-you-import-goods
https://www.gov.uk/guidance/check-which-type-of-account-to-apply-for-to-defer-duty-payments-when-you-import-goods
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2.1. Προετοιμασία. Το μέρος που διεκπεραιώνει την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία πρέπει: 

 Να αποκτήσει βρετανικό αριθμό EORI. 

 Να ελέγξει αν για τα προϊόντα που εισάγει απαιτείται άδεια εισαγωγής ή πιστοποιητικό 

(βλ. ενότητα Β. παρακάτω).  

 Να ελέγξει τις υποχρεώσεις του ως προς τη δήλωση ΦΠΑ. 

 Εφόσον τα προς εισαγωγή προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις των κανόνων 

καταγωγής που προβλέπονται στη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ 

και ΗΒ, απαλλάσσονται από δασμούς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο εισαγωγέας θα 

πρέπει να εντοπίσει το δασμό που αντιστοιχεί στα προς εισαγωγή προϊόντα από το νέο 

Παγκόσμιο Δασμολόγιο του ΗΒ και να κάνει αίτηση απόκτησης λογαριασμού 

αναστολής πληρωμής δασμών. 

 Να κάνει αίτηση και να λάβει εξουσιοδότηση διενέργειας απλουστευμένης 

διασάφησης. 

 Να αποκτήσει το κατάλληλο λογισμικό για τη υποβολή των διασαφήσεων. 

2.2. Προετοιμασία εισαγωγής. Ο διασαφιστής πρέπει: 

 Να καταχωρίσει την εισαγωγή στα λογιστικά του βιβλία. 

 Να επιβεβαιώσει ότι ο εξαγωγέας έχει ολοκληρώσει το δικό του μέρος της 

προετοιμασίας: έχει ευρωπαϊκό αριθμό EORI, διαθέτει τις απαραίτητες άδειες ή 

πιστοποιητικά εξαγωγής και έχει ολοκληρώσει τη διασάφηση της εξαγωγής. 

 Να υποβάλει συμπληρωματική διασάφηση μέσα σε έξι μήνες από την εισαγωγή. 

 Να καταβάλει ή να αναβάλει την καταβολή ΦΠΑ. Ο λογαριασμός αναστολής 

πληρωμής δασμών του χρεώνεται με το ύψος του δασμού. 

 

3. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ 

Κατά την εισαγωγή γίνεται απλοποιημένη συνοριακή διασάφηση, ενώ συμπληρωματική 

δήλωση υποβάλλεται ένα μήνα αργότερα. Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής: 

3.1. Προετοιμασία. Το μέρος που διεκπεραιώνει την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία πρέπει: 

 Να αποκτήσει βρετανικό αριθμό EORI. 

 Να ελέγξει αν για τα προϊόντα που εισάγει απαιτείται άδεια εισαγωγής ή πιστοποιητικό.  

 Να ελέγξει τις υποχρεώσεις του ως προς τη δήλωση ΦΠΑ. 

 Εφόσον τα προς εισαγωγή προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις των κανόνων 

καταγωγής που προβλέπονται στη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ 

και ΗΒ, απαλλάσσονται από δασμούς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο εισαγωγέας θα 

πρέπει να κάνει αίτηση απόκτησης λογαριασμού αναστολής πληρωμής δασμών. 

 Να κάνει αίτηση και να λάβει εξουσιοδότηση διενέργειας απλουστευμένης 

διασάφησης. 

 Να αποκτήσει το κατάλληλο λογισμικό για τη υποβολή των διασαφήσεων. 

3.2. Προετοιμασία εισαγωγής. Ο διασαφιστής πρέπει: 

 Να καταχωρίσει την απλοποιημένη συνοριακή διασάφηση. 

 Να επιβεβαιώσει ότι ο εξαγωγέας έχει ολοκληρώσει το δικό του μέρος της 

προετοιμασίας: έχει ευρωπαϊκό αριθμό EORI, διαθέτει τις απαραίτητες άδειες ή 

πιστοποιητικά εξαγωγής και έχει ολοκληρώσει τη διασάφηση της εξαγωγής. 
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3.3. Εισαγωγή. Ο διασαφιστής πρέπει: 

 Να υποβάλει συμπληρωματική διασάφηση μέχρι την τέταρτη εργάσιμη ημέρα του 

μήνα που έπεται της εισαγωγής. 

 Να καταβάλει ή να αναβάλει την καταβολή ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο 

λογαριασμός αναστολής πληρωμής δασμών του χρεώνεται με το ύψος του δασμού. 

 

4. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ 

4.1. Προετοιμασία. Ο εισαγωγέας πρέπει: 

 Να αποκτήσει βρετανικό αριθμό EORI. 

 Να ελέγξει αν για τα προϊόντα που εισάγει απαιτείται άδεια εισαγωγής ή πιστοποιητικό.  

 Να ελέγξει τις υποχρεώσεις του ως προς τη δήλωση ΦΠΑ. 

 Να διερευνήσει το ενδεχόμενο αίτησης απόκτησης καθεστώτος εγκεκριμένου 

παραλήπτη. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ακόμα αίτηση άδειας προσωρινής 

αποθήκευσης και πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης 

διαμετακόμισης. 

 Να προετοιμαστεί για τη διαχείριση των εμπορευμάτων μετά τη διαμετακόμιση 

(εισαγωγή ή άλλο τελωνειακό καθεστώς). 

4.2. Προετοιμασία εισαγωγής. Ο διασαφιστής πρέπει: 

 Να επιβεβαιώσει ότι ο εξαγωγέας έχει υποβάλει τη διασάφηση της εξαγωγής και τη 

δήλωση διαμετακόμισης στο NCTS (New Computerised Transit System). Επίσης, ότι 

έχει παράσχει στο μεταφορέα τον ευρωπαϊκό του αριθμό EORI και τον αριθμό 

αναφοράς από το σύστημα NCTS, όπως και ότι έχει ασφαλίσει τη μεταφορά 

καταβάλλοντας συνολική εγγύηση. 

 Να επιβεβαιώσει ότι τα προϊόντα εισέρχονται στο ΗΒ μέσω ενός Γραφείου 

Διαμετακόμισης. 

 Αν έχει καθεστώς εγκεκριμένου παραλήπτη, τα προϊόντα μεταφέρονται στις 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διαφορετικά κατευθύνονται σε 

ένα Γραφείο Προορισμού. 

4.3. Διαμετακόμιση 

Για να ολοκληρωθεί η διαμετακόμιση, τα προϊόντα θα πρέπει είτε να εισαχθούν, είτε να 

υποβληθούν σε κάποια άλλη τελωνειακή διαδικασία.  

 

Σημειώνεται, τέλος, ότι για την προσωρινή εισαγωγή και εξαγωγή μη αναλώσιμων προϊόντων 

μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, μπορεί από την 

1/1/2021 να χρησιμοποιηθεί δελτίο ΑΤΑ (ATA Carnet) με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται 

μεταξύ ΕΕ και συμβαλλόμενων τρίτων χωρών. 

 

Β. ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία ορισμένων προϊόντων προέλευσης ΕΕ θα απαιτείται 

κάποιου είδους πιστοποιητικό. Σε αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνονται ζώα, φυτά, αγροτικά 

προϊόντα, ξυλεία και προϊόντα ξύλου, φάρμακα, ιστοί και κύτταρα για ανθρώπινη χρήση, 
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χημικά, απόβλητα, όπλα και είδη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανισμό ή 

θανάτωση.7 

Καταγράφουμε στη συνέχεια ορισμένες από τις προβλέψεις ελληνικού ενδιαφέροντος:  

 

1. ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

1.1. Ρυθμιζόμενα και κοινοποιήσιμα είδη υψηλής προτεραιότητας 

Από την 1/1/2021 απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής8 (από το μέρος που διεκπεραιώνει την 

εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία) και φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για όλα τα φυτά και 

προϊόντα φυτικής προέλευσης υψηλής προτεραιότητας που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία 

από την ΕΕ. Στα είδη της κατηγορίας περιλαμβάνονται αγροτικά μηχανήματα και οχήματα, 

όλα τα φυτά για φύτευση, πατάτες κατανάλωσης και πατάτες για φύτευση, ποικιλία σπόρων, 

κωνοφόρα δέντρα και τα κλαδιά τους, φλοιό ορισμένων δέντρων και ξυλεία από ορισμένα 

δέντρα ή και χώρες. Αναλυτικός κατάλογος των φυτών και προϊόντων φυτικής προέλευσης 

υψηλής προτεραιότητας είναι διαθέσιμος στο σύνδεσμο: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data

/file/997688/High-priority_plants_list.odt  

Τα είδη υψηλής προτεραιότητας υπόκεινται σε ελέγχους τεκμηρίωσης9 και ταυτότητας10. 

Επιπλέον, πραγματοποιείται φυσική επιθεώρηση11 στον τόπο προορισμού τους ή σε 

Συνοριακό Σταθμό Επιθεώρησης - BCP12. Για να μπορεί να γίνει φυσική επιθεώρηση στον 

τόπο προορισμού, ο εισαγωγέας πρέπει να έχει εγγράψει τις εγκαταστάσεις του στο μητρώο 

των τόπων προορισμού της αρμόδιας Αρχής ελέγχου (διαφορετική για Αγγλία / Ουαλία και 

Σκωτία). Η εγκατάσταση πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια. 

Από την 1/7/2022 οι έλεγχοι ταυτότητας και η φυσική επιθεώρηση φυτών και προϊόντων 

φυτικής προέλευσης υψηλής προτεραιότητας θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε 

Συνοριακούς Σταθμούς Επιθεώρησης – BCPs. 

 

                                                           
7 https://www.gov.uk/import-goods-into-uk  

8 Προαναγγελία εισαγωγής: Πραγματοποιείται με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για 

την αποστολή όπως, χώρα προέλευσης, τόπος προορισμού, προϊόντα, στοιχεία του εισαγωγέα, του εξαγωγέα και του 

μεταφορέα. Υποβάλλεται από τον εισαγωγέα προς τον αρμόδιο φορέα για το συγκεκριμένο εμπόρευμα, πριν από την άφιξή 

του. 

9 Έλεγχος τεκμηρίωσης: Εξέταση των επίσημων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών εμπορικών εγγράφων που 

απαιτείται να συνοδεύουν την αποστολή. 

10 Έλεγχος ταυτότητας: Οπτική επιθεώρηση της αποστολής προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο και η 

επισήμανσή της ανταποκρίνεται σε όλα αναγράφονται στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.  

11 Φυσική επιθεώρηση: Έλεγχος των προϊόντων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συμμορφώνονται με τις υγειονομικές ή 

φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία. Μπορεί να περιλαμβάνει έλεγχο της συσκευασίας, της 

μεθόδου μεταφοράς και της επισήμανσης. Μπορεί ακόμα να προϋποθέτει δειγματοληπτικό έλεγχο της θερμοκρασίας και 

εργαστηριακό έλεγχο ή διάγνωση. 

12 Border Control Post – BCP: σταθμός επιθεώρησης που έχει οριστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τη σχετική βρετανική 

νομοθεσία για τη διενέργεια ελέγχων σε ζώα, φυτά και τα προϊόντα τους που εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία από την 

ΕΕ. Διαφορετικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα επιθεώρησης διαφορετικών εμπορευμάτων. Αποτελεί ευθύνη των 

εισαγωγέων να διασφαλίσουν ότι τα εμπορεύματά τους εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω του κατάλληλου BCP 

(ομοίως για τις εξαγωγές από τη Μεγάλη Βρετανία στην ΕΕ). Συνήθως οι εισαγωγείς υποχρεούνται να κοινοποιούν στο 

αρμόδιο BCP την άφιξη των εμπορευμάτων, ως μέρος της διαδικασίας προαναγγελίας της εισαγωγής. Κατάλογοι 

εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών επιθεώρησης για φυτά περιλαμβάνονται εδώ: 

https://www.gov.uk/government/publications/plant-imports-authorised-points-of-entry-to-the-uk    

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997688/High-priority_plants_list.odt
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997688/High-priority_plants_list.odt
https://www.gov.uk/government/publications/plant-imports-authorised-points-of-entry-to-the-uk
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1.2. Άλλα ρυθμιζόμενα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης 

Τα υπόλοιπα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες:  

 Ρυθμιζόμενα και κοινοποιήσιμα – πρόκειται για προϊόντα για τα οποία απαιτείται 

φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό και προαναγγελία εισαγωγής. 

 Ρυθμιζόμενα – προϊόντα για τα οποία απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, αλλά όχι 

προαναγγελία εισαγωγής, εκτός αν το φορτίο επιλεγεί για έλεγχο όταν υποβληθεί η 

διασάφηση της εισαγωγής.  

Αναλυτικά, η κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε φυτικό είδος, ανάλογα με την προέλευσή 

του, περιγράφεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/plant-species-

by-import-category 

1.2.1. Ρυθμιζόμενα και κοινοποιήσιμα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης 

Από την 1/1/2022 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής για όλα τα ρυθμιζόμενα και 

κοινοποιήσιμα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης, στα οποία περιλαμβάνονται 

καλλιεργητικό μέσο προσαρτημένο στα φυτά, βολβοειδή και κονδυλώδη λαχανικά, ορισμένα 

φυλλώδη λαχανικά, ορισμένα νωπά οπωροκηπευτικά, ορισμένοι σπόροι πλέον αυτών της 

υψηλής προτεραιότητας και ορισμένα κομμένα λουλούδια. Πλήρης κατάλογος των 

ρυθμιζόμενων και κοινοποιήσιμων φυτών και προϊόντων φυτικής προέλευσης είναι διαθέσιμος 

στην πύλη φυτικής υγείας: https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-

guidance/imports/list-of-goods-that-will-be-regulated-from-1-january-2022/    

Από την 1/7/2022 θα απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για όλα τα ρυθμιζόμενα και 

κοινοποιήσιμα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης. Θα πραγματοποιούνται έλεγχοι 

ταυτότητας και φυσική επιθεώρηση σε Συνοριακούς Σταθμούς Επιθεώρησης – BCPs, για τους 

οποίους θα καταβάλλονται τέλη. 

1.2.2. Ρυθμιζόμενα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης 

Από την 1/7/2022 θα απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό και για τα ρυθμιζόμενα φυτά 

και προϊόντα φυτικής προέλευσης (διακρίνονται από τα ρυθμιζόμενα και κοινοποιήσιμα στον 

κατάλογο: https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/imports/list-of-goods-that-

will-be-regulated-from-1-january-2022/), δηλαδή για όλα τα νωπά προϊόντα, όλους τους 

σπόρους και όλα τα κομμένα λουλούδια. Σε κάποιες περιπτώσεις θα απαιτείται προαναγγελία 

εισαγωγής και για αυτά τα προϊόντα. Ο εισαγωγέας θα ειδοποιείται σχετικά μόλις υποβάλει τη 

διασάφηση εισαγωγής, ώστε να ανταποκριθεί στους προβλεπόμενους ελέγχους σε 

Συνοριακούς Σταθμούς Επιθεώρησης – BCPs.  

 

1.3. Μη ρυθμιζόμενα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης 

Απαλλάσσονται από διατυπώσεις και ελέγχους (φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, 

προαναγγελία εισαγωγής και φυσική επιθεώρηση) τα εξής προϊόντα: ανανάδες, ακτινίδια, 

καρύδες, φρούτα και φύλλα εσπεριδοειδών, κουμκουάτ, πικρά πορτοκάλια, λωτοί, ντούριαν, 

βαμβάκι (μπάλες), φύλλα κάρυ, μπανάνες, μάνγκο, χουρμάδες, φρούτα του πάθους, γκουάβα. 

Ομοίως, απαλλάσσονται φρούτα και λαχανικά που έχουν υποστεί επεξεργασία και συσκευασία 

(π.χ. σούπες, σαλάτες, σάντουιτς, κατεψυγμένα υλικά), όπως και τα σύνθετα προϊόντα (π.χ. 

βούτυρα από καρπούς ή σπόρους που περιέχουν μεταποιημένα φρούτα ή λαχανικά).  

 

Σημειώνονται ακόμα τα εξής: 

https://www.gov.uk/government/publications/plant-species-by-import-category
https://www.gov.uk/government/publications/plant-species-by-import-category
https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/imports/list-of-goods-that-will-be-regulated-from-1-january-2022/
https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/imports/list-of-goods-that-will-be-regulated-from-1-january-2022/
https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/imports/list-of-goods-that-will-be-regulated-from-1-january-2022/
https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/imports/list-of-goods-that-will-be-regulated-from-1-january-2022/
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 Ο/η εξαγωγέας από την ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό 

(όταν απαιτείται) πριν από την αναχώρηση των προϊόντων. Πρέπει να στέλνει 

ηλεκτρονικά το σαρωμένο πιστοποιητικό φυτοϋγείας στον εισαγωγέα, ώστε ο τελευταίος 

να είναι σε θέση να κάνει την προαναγγελία της εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα 

PEACH, αν είναι παλιός εισαγωγέας και μέχρι την αντικατάστασή του από το σύστημα 

IPAFFS, ή απευθείας στο IPAFFS, αν εισάγει για πρώτη φορά. 

 Η επιθεώρηση για την έκδοση του πιστοποιητικού φυτοϋγείας πρέπει να έχει 

πραγματοποιηθεί και το πιστοποιητικό να έχει συνταχθεί το πολύ 14 ημέρες πριν από την 

αναχώρηση του φορτίου. Θα πρέπει να φέρει την υπογραφή προσώπου της αρμόδιας 

Αρχής φυτοϋγείας της χώρας προέλευσης.  

 Ο εισαγωγέας πρέπει να έχει επιχείρηση με έδρα στο ΗΒ. Το πιστοποιητικό φυτοϋγείας 

πρέπει να απευθύνεται στον εισαγωγέα και να περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του. 

Αν ο εισαγωγέας δεν διαθέτει έδρα στο ΗΒ, θα πρέπει να προσλαμβάνεται τοπικός 

αντιπρόσωπος για τη διεκπεραίωση της εισαγωγής, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να δίνει 

πληροφορίες για τον έλεγχο των προϊόντων, να καταχωρίζει την προαναγγελία της 

εισαγωγής και να πληρώνει τέλη και τυχόν πρόστιμα. Αν χρησιμοποιείται αντιπρόσωπος, 

το πιστοποιητικό φυτοϋγείας πρέπει να αναφέρει εκτός από το όνομα του εισαγωγέα, το 

όνομα και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου του. 

 Το πρωτότυπο πιστοποιητικό φυτοϋγείας πρέπει να συνοδεύει το φορτίο.  

 Ο εισαγωγέας οφείλει να προβεί στην προαναγγελία της εισαγωγής τουλάχιστον 4 ώρες 

πριν την άφιξη του φορτίου, αν φτάνει με ro-ro ή αεροπλάνο, ή τουλάχιστον μία ημέρα 

πριν, αν φτάνει με άλλο μέσο.  

 Τέλη για την επιθεώρηση των ρυθμιζόμενων φυτών και προϊόντων φυτικής προέλευσης 

σε Αγγλία και Ουαλία: ο έλεγχος τεκμηρίωσης στοιχίζει 5,25 βρετανικές λίρες, ενώ το 

κόστος του ελέγχου ταυτότητας και της φυσικής επιθεώρησης εξαρτάται από το 

επιθεωρούμενο είδος και το επίπεδο επικινδυνότητάς του. Στη Σκωτία επιβάλλονται 

διαφορετικά τέλη. 

 Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο φυτών και προϊόντων φυτικής προέλευσης σε Αγγλία και 

Ουαλία είναι η APHA (Animal and Plant Health Agency), η οποία μπορεί να διενεργεί 

ελέγχους 7 ημέρες την εβδομάδα μεταξύ 7:00 και 19:00. Οι επιθεωρήσεις στη Σκωτία 

μπορούν να λαμβάνουν χώρα Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30 – 17:00. Σχετικές 

καθυστερήσεις ως προς τον έλεγχο θα λαμβάνουν χώρα σε αφίξεις εκτός ωραρίου. 

 Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο ξυλείας και ξύλινων συσκευασιών σε όλη της Μεγάλη 

Βρετανία είναι η FC (Forestry Commission), η οποία μπορεί να διενεργεί ελέγχους 

Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 17:00. Αυτό σημαίνει ότι, αν ένα φορτίο με προϊόντα 

φυτικής προέλευσης σε ξύλινες συσκευασίες που επιλεγούν για επιθεώρηση, φτάσει στο 

τελωνείο Παρασκευή απόγευμα, μπορεί να παραμείνει εκεί μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. 

 Τρόφιμα και ζωοτροφές πιστοποιημένα στην ΕΕ ως οργανικά θα αναγνωρίζονται ως 

τέτοια στη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τις 31/12/2023. Πιστοποιητικό Επιθεώρησης 

(certificate of inspection - COI) θα απαιτείται από την 1/7/2022, κάνοντας χρήση του 

προσωρινού χειρόγραφου συστήματος εισαγωγής βιολογικών προϊόντων στη Μεγάλη 

Βρετανία13. 

                                                           
13 https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food, περιλαμβάνεται και κατάλογος βρετανικών 

εγκεκριμένων φορέων ελέγχου 

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food
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 Μέχρι τις 30/6/2022 μικρό μέρος των οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ που θα εισάγεται 

στη Μεγάλη Βρετανία θα επιλέγεται δειγματοληπτικά για έλεγχο, προκειμένου να 

πιστοποιείται η συμμόρφωση με τις βρετανικές προδιαγραφές εμπορίας. Όταν κάποιο 

φορτίο επιλέγεται για έλεγχο, ο εισαγωγέας θα  ενημερώνεται αν χρειάζεται να 

εξασφαλίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης προδιαγραφών εμπορίας (marketing 

standards), το οποίο εκδίδεται στη Μεγάλη Βρετανία. Από την 1/7/2022 οι εισαγωγές στη 

Μεγάλη Βρετανία οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ θα ελέγχονται συστηματικά, ενώ θα  

απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης προδιαγραφών εμπορίας για τα εξής προϊόντα: 

μήλα, επιτραπέζια σταφύλια, ακτινίδια, εσπεριδοειδή, ροδάκινα και νεκταρίνια, αχλάδια, 

φράουλες, μαρούλια, γλυκές πιπεριές και ντομάτες14. 

 Τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων παλετών και κιβωτίων, θα πρέπει 

να πληρούν το διεθνές πρότυπο ISPM15 ως προς την επεξεργασία και τη σήμανση. 

Ξύλινες συσκευασίες προϊόντων που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την 1/1/2021 

μπορεί να υπόκεινται σε επιθεωρήσεις για την επιβεβαίωση συμμόρφωσής τους με τις 

απαιτήσεις του ISPM15. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: 

https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-wood-packaging-material 

 Για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ για τα οποία σήμερα 

απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, από την 1/1/2021 χρειάζεται αντί αυτού 

φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό. 

 

Λεπτομέρειες για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία φυτών και προϊόντων φυτικής 

προέλευσης είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: 

https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-and-plant-

products  

 

2. ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

2.1. Τρόφιμα ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης 

Από την 1/1/2021 για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία τροφίμων ζωικής προέλευσης από 

την ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης, απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής στο 

ηλεκτρονικό σύστημα IPAFFS15 (από τον εισαγωγέα) και υγειονομικό πιστοποιητικό. Οι 

βρετανικές Αρχές μπορούν να υιοθετούν μέτρα διασφάλισης με σύντομη προειδοποίηση, 

προκειμένου να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων από 

συγκεκριμένες χώρες μετά από εκδήλωση νόσου ή ζήτημα δημόσιας υγείας. Ενημέρωση 

σχετικά με τα κρούσματα ασθενειών που ενδέχεται να επηρεάζουν τις εισαγωγές στο Ηνωμένο 

Βασίλειο είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-

of-animals-and-animal-products-topical-issues  

Ο Βρετανός εισαγωγέας πρέπει να δίνει στον εξαγωγέα από την ΕΕ το μοναδικό αριθμό 

ειδοποίησης (UNN) που θα λαμβάνει με την ολοκλήρωση της προαναγγελίας εισαγωγής, ώστε 

ο τελευταίος να τον συμπεριλαμβάνει στο υγειονομικό πιστοποιητικό και στα λοιπά 

παραστατικά της εξαγωγής.  

                                                           
14 https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-fresh-fruit-and-vegetables  

15 Import of products, animals, food and feed system (IPAFFS). Πληροφορίες στο σύνδεσμο: 

https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system  

https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-wood-packaging-material
https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-and-plant-products
https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-and-plant-products
https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topical-issues
https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topical-issues
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-fresh-fruit-and-vegetables
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
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Δεν απαιτείται η είσοδος των προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία από Συνοριακό Σταθμό 

Επιθεώρησης – BCP μέχρι τις 31/12/2021. 

2.2. Άλλα τρόφιμα ζωικής προέλευσης 

Από την 1/1/2022 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα IPAFFS 

για τα περισσότερα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.  

Από την 1/7/2022 θα απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση υγειονομικού πιστοποιητικού για το 

κρέας και τα προϊόντα κρέατος, τα ζωικά υποπροϊόντα και τα τρόφιμα υψηλού κινδύνου μη 

ζωικής προέλευσης. Από την ίδια ημερομηνία τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2019/2007/18.11.2019 θα πρέπει να εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω ενός Συνοριακού 

Σταθμού Επιθεώρησης – BCP16. 

Ισχύουν οι εξής εξαιρέσεις: 

 Η υποχρέωση προσκόμισης υγειονομικού πιστοποιητικού για γαλακτοκομικά προϊόντα 

ισχύει από την 1/9/2022. Οι φυσικοί έλεγχοι των γαλακτοκομικών προϊόντων θα αρχίσουν 

να πραγματοποιούνται από την ίδια ημερομηνία στους Συνοριακούς Σταθμούς 

Επιθεώρησης. 

 Η υποχρέωση προσκόμισης υγειονομικού πιστοποιητικού για τα υπόλοιπα ρυθμιζόμενα 

προϊόντα ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σύνθετων προϊόντων και των 

αλιευμάτων ισχύει από την 1/11/2022. Οι φυσικοί έλεγχοι αυτών των προϊόντων θα 

αρχίσουν να πραγματοποιούνται από την ίδια ημερομηνία στους Συνοριακούς Σταθμούς 

Επιθεώρησης. 

Τα ισχύοντα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο: 

https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-

product-imports-to-great-britain. Οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους είναι διαθέσιμες στο 

σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/how-to-complete-a-health-

certificate-for-imports-to-great-britain/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-

great-britain Όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ούτε τυποποιημένο υπόδειγμα 

υγειονομικού πιστοποιητικού, μπορεί να απαιτείται άδεια εισαγωγής (ο εισαγωγέας θα πρέπει 

να επικοινωνεί για οδηγίες με τις αρμόδιες Αρχές). Ο εξαγωγέας θα πρέπει να ενημερώνει τον 

εισαγωγέα αν το προϊόν του πρέπει να συνοδεύεται από εμπορικό έγγραφο και σε αυτή την 

περίπτωση να το προσκομίζει. 

 

2.3. Απαγορευμένα και περιορισμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης  

Από την 1/7/2022 θα απαγορευθεί η εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία των εξής τροφίμων 

ζωικής προέλευσης από την ΕΕ:  

 νωπός κιμάς από μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, πρόβατο και κατσίκι, 

 νωπός ή κατεψυγμένος κιμάς πουλερικών, 

 μηχανικά διαχωρισμένο κρέας πουλερικών, στρουθιονιδών ή άγριων πτερωτών 

θηραμάτων, 

 αταξινόμητα αυγά, 

                                                           
16 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.gov.uk/government/publications/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports
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 νωπά παρασκευάσματα κρέατος. 

Τα παρασκευάσματα κατεψυγμένου κρέατος πρέπει να καταψύχονται σε εσωτερική 

θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από -18 βαθμούς Κελσίου. 

Ως παρασκεύασμα κρέατος νοείται οποιαδήποτε ποσότητα νωπού κρέατος που είτε 

περιλαμβάνει άλλα τρόφιμα, καρυκεύματα ή πρόσθετα, είτε υποβλήθηκε σε διαδικασία που 

δεν το τροποποίησε, οπότε εξακολουθεί να έχει τα χαρακτηριστικά του νωπού κρέατος. 

Παραδείγματα παρασκευασμάτων κρέατος είναι ωμά λουκάνικα, χάμπουργκερ, κεφτεδάκια, 

καρυκευμένη μπριζόλα ή κοτόπουλο, ωμές ή μερικώς μαγειρεμένες καρυκευμένες λωρίδες 

κοτόπουλου και μπουκιές κοτόπουλου. 

 

Σημειώνονται ακόμα τα εξής: 

 Ο/η εξαγωγέας από την ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει το υγειονομικό πιστοποιητικό (όταν 

απαιτείται).  

 Το πρωτότυπο υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει το φορτίο.  

 Πριν την αναχώρηση του φορτίου, ο εξαγωγέας πρέπει να στέλνει ηλεκτρονικό αντίγραφο 

του υγειονομικού πιστοποιητικού στον εισαγωγέα, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να 

κάνει την προαναγγελία της εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα IPAFFS.  

 Πρόσβαση στο σύστημα IPAFFS μπορούν να έχουν επιχειρήσεις και πρόσωπα με έδρα 

στο ΗΒ. Για την ώρα, επιτρέπεται η εγγραφή στο σύστημα και επιχειρήσεων και 

προσώπων με έδρα εκτός ΗΒ, αλλά σε αυτή την περίπτωση, ζητείται να ορίζεται τοπικός 

αντιπρόσωπος, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να δίνει πληροφορίες για τον έλεγχο των 

προϊόντων και να πληρώνει τέλη και τυχόν πρόστιμα.  

 Ο εισαγωγέας οφείλει να προβεί στην προαναγγελία της εισαγωγής 24 ώρες πριν την 

άφιξη του φορτίου από χώρα EE/EOX, ή μία εργάσιμη μέρα πριν την άφιξη από άλλη 

χώρα. 

 Τρόφιμα και ζωοτροφές πιστοποιημένα στην ΕΕ ως οργανικά θα αναγνωρίζονται ως 

τέτοια στη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τις 31/12/2023. Πιστοποιητικό Επιθεώρησης 

(certificate of inspection - COI) θα απαιτείται από την 1/7/2022, κάνοντας χρήση του 

προσωρινού χειρόγραφου συστήματος εισαγωγής βιολογικών προϊόντων στη Μεγάλη 

Βρετανία17. 

 

Λεπτομέρειες για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία τροφίμων ζωικής προέλευσης είναι 

διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-

from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain  

Αντίστοιχα, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των κανόνων και ελέγχων για την εισαγωγή στη 

Μεγάλη Βρετανία ζώντων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, υποπροϊόντων ζωικής 

προέλευσης, τροφίμων και ζωοτροφών υψηλού κινδύνου μη ζωικής προέλευσης, είναι 

διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-

animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin   

Λεπτομέρειες για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία σύνθετων τροφίμων είναι διαθέσιμες 

στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-

                                                           
17 https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food, περιλαμβάνεται και κατάλογος βρετανικών 

εγκεκριμένων φορέων ελέγχου 

https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin
https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin
https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food
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eu-and-northern-ireland-to-great-britain (όταν υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους, η 

υποχρέωση προσκόμισης υγειονομικού πιστοποιητικού ισχύει επίσης από την 1/11/2022). 

 

3. ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

3.1. Αλιεύματα ως ζώντα ζώα για υδατοκαλλιέργεια ή διακόσμηση 

Από την 1/1/2021 απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα IPAFFS 

(από τον εισαγωγέα) και υγειονομικό πιστοποιητικό για ψάρια και οστρακοειδή που 

εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ΕΕ ως ζώντα ζώα για υδατοκαλλιέργεια ή 

διακόσμηση. Το υγειονομικό πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει το μοναδικό αριθμό 

ειδοποίησης (UNN) του συστήματος IPAFFS (βλ. ενότητα 2.1. παραπάνω). H είσοδος των 

συγκεκριμένων προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία πρέπει να γίνεται από Συνοριακό Σταθμό 

Επιθεώρησης – BCP, από την 1/7/2022.  

Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-

live-fish-and-shellfish  

3.2. Αλιεύματα ως βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης 

Από την 1/1/2022 θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα IPAFFS 

για τα περισσότερα ψάρια και προϊόντα αλιείας που θα εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από 

την ΕΕ ως προϊόντα ζωικής προέλευσης.  

Από την 1/11/2022 θα απαιτείται ακόμα υγειονομικό πιστοποιητικό, ενώ τα φορτία θα πρέπει 

να εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω ενός Συνοριακού Σταθμού Επιθεώρησης – BCP.  

Δεν υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού αλίευσης για την εισαγωγή στη 

Μεγάλη Βρετανία ψαριών που δεν αλιεύονται στη θάλασσα (π.χ. εκτρεφόμενα ψάρια ή 

οστρακοειδή και ψάρια του γλυκού νερού), όπως και ορισμένων εξαιρούμενων θαλάσσιων 

ειδών (π.χ. μύδια, κυδώνια, στρείδια, χτένια, ιχθύδια ή προνύμφες). 

Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/importing-or-

moving-fish-to-the-uk  

 

4. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

Το εμφιαλωμένο νερό προέλευσης ΕΕ δεν θα υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις ελέγχου 

συνόρων, ούτε θα χρειάζεται να εισάγεται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω συνοριακού σταθμού 

επιθεώρησης – BCP. Ωστόσο, μπορεί να πραγματοποιούνται έλεγχοι τεκμηρίωσης ή και 

φυσικές επιθεωρήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της εισαγωγής, όπως άλλωστε ισχύει και όλα τα 

προϊόντα. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν τη λήψη δείγματος του εισαγόμενου 

προϊόντος, ενώ ενδέχεται να πραγματοποιούνται μετά την απελευθέρωση των εμπορευμάτων 

από το τελωνείο. 

Η αυτόματη αναγνώριση του φυσικού μεταλλικού νερού προέλευσης ΕΕ στη Μεγάλη 

Βρετανία θα παύσει στις 7/1/2022. Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει 

αίτηση για νέα αναγνώριση. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: 

https://www.gov.uk/guidance/recognition-of-natural-mineral-water-inside-and-outside-the-uk  

 

5. ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-live-fish-and-shellfish
https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-live-fish-and-shellfish
https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-fish-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-fish-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/recognition-of-natural-mineral-water-inside-and-outside-the-uk
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Τα είδη στα οποία επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης υπόκεινται σε έλεγχο (βλ. ενότητα 

Γ. παρακάτω). Συνεπώς, για την εισαγωγή τους στη Μεγάλη Βρετανία από την 1/1/2021 πρέπει 

υποχρεωτικά να εφαρμόζεται η τυπική διαδικασία διασάφησης (ενότητα Α.1 παραπάνω) ή 

εφόσον ο εισαγωγέας διαθέτει σχετική άδεια, η απλοποιημένη διαδικασία διασάφησης (Α.3). 

Η δήλωση γίνεται από τον εισαγωγέα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος CHIEF (Customs 

Handling of Import and Export Freight)18. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στα σύνορα.  

Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/importing-excise-

goods-to-the-uk-from-the-eu και στη διαδικτυακή πύλη Agora (http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-

oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72274).  

 

6. ΦΑΡΜΑΚΑ 

Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ προβλέπει την αμοιβαία 

αναγνώριση των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από κάθε μέρος, όπως και την αποδοχή των 

επίσημων εγγράφων Ορθών Παρασκευαστικών Πρακτικών που εκδίδουν. 

6.1. Ελεγχόμενα φάρμακα και πρόδρομες χημικές ουσίες 

Οι Βρετανοί εισαγωγείς και εξαγωγείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν ειδική άδεια πριν τη 

διεξαγωγή εμπορίου ελεγχόμενων φαρμάκων και πρόδρομων χημικών ουσιών19. Κατάλογος 

των ελεγχόμενων φαρμάκων περιλαμβάνεται στη βρετανική νομοθεσία περί κατάχρησης 

ναρκωτικών φαρμάκων και συγκεκριμένα: 

 στα Τμήματα I, II, III και IV του Καταλόγου 2 του “Misuse of Drugs Act 1971”: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/38/schedule/2  

 στους Καταλόγους 1 ως 5 των “Misuse of Drugs Regulations 2001”: 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/3998/contents  

Οι Βρετανοί εισαγωγείς και εξαγωγείς θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εγχώριας εμπορίας των 

εν λόγω προϊόντων, πριν την υποβολή αίτησης για άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής. Η αίτηση 

γίνεται ηλεκτρονικά στο National Drugs Control System, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό (NDS account). Εφόσον αυτός εγκριθεί, θα τους ζητώνται 

πληροφορίες για τους εμπορικούς τους εταίρους στο εξωτερικό και για τα ελεγχόμενα 

φάρμακα που εμπορεύονται. Υποχρέωσή τους είναι ακόμα η άμεση υποβολή αίτησης 

ηλεκτρονικής έγκρισης της πραγματικής εμπορευόμενης ποσότητας, με την αποστολή των 

προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδειά τους μπορεί να ανασταλεί. 

Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται με ισχύ τριών μηνών. Οι άδειες εξαγωγής ισχύουν είτε για δύο 

μήνες, είτε ανάλογα με τα προβλεπόμενα στη χώρα του εισαγωγέα, όποιο από τα δύο είναι 

συντομότερο. Οι Βρετανοί εισαγωγείς και εξαγωγείς θα πρέπει να αιτούνται νέα άδεια για κάθε 

επιμέρους αποστολή και οι άδειες δεν μπορεί να είναι ούτε μεταχρονολογημένες, ούτε να 

εκδίδονται αναδρομικά.  

Εξακολουθεί από 1/1/2021 η απαίτηση φυσικής παρουσίασης στα σύνορα της άδειας 

εισαγωγής ελεγχόμενων φαρμάκων. 

 

6.2. Φάρμακα για ανθρώπινη χρήση  

                                                           
18 Η διαδικασία ένταξης στο σύστημα εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/import-and-

export-request-for-chief-access-c1800 
19 https://www.gov.uk/guidance/controlled-drugs-import-and-export-licences  

https://www.gov.uk/guidance/importing-excise-goods-to-the-uk-from-the-eu
https://www.gov.uk/guidance/importing-excise-goods-to-the-uk-from-the-eu
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72274
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72274
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/38/schedule/2
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/3998/contents
https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-request-for-chief-access-c1800
https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-request-for-chief-access-c1800
https://www.gov.uk/guidance/controlled-drugs-import-and-export-licences


13 

 

Για την εισαγωγή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση20 θα απαιτείται αναγραφή στις τελωνειακές 

διασαφήσεις και καταχώριση στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα κανονιστικής 

πληροφόρησης αδειοδότησης των φαρμάκων.  

Στις τελωνειακές διασαφήσεις θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της άδειας παραγωγού, 

χονδρεμπόρου και καταχώρισης δραστικού συστατικού.  

Οι έλεγχοι θα εξακολουθήσουν να γίνονται σε επιμέρους στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας 

και όχι στα σύνορα.  

 

6.3. Κτηνιατρικά φάρμακα 

Τα κτηνιατρικά φάρμακα προέλευσης ΕΕ των οποίων η χρήση έχει εγκριθεί στο ΗΒ δεν θα 

υπόκεινται σε πρόσθετες απαιτήσεις εισαγωγής. Κατάλογος των εγκεκριμένων κτηνιατρικών 

φαρμάκων είναι διαθέσιμος εδώ: https://www.gov.uk/check-animal-medicine-licensed 

Απαιτείται προηγούμενη έγκριση για τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων στο ΗΒ,  εκτός αν 

αυτά εισάγονται με ειδικό καθεστώς, για το οποίο ο εισαγωγέας χρειάζεται ειδική άδεια. Άδεια 

εισαγωγής απαιτείται και για την εισαγωγή κτηνιατρικών φαρμάκων που περιέχουν πρόδρομες 

χημικές ουσίες ναρκωτικών φαρμάκων (βλ. ενότητα 6.1. παραπάνω). 

Τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν χρειάζεται να εισάγονται μέσω συνοριακού σταθμού 

επιθεώρησης – BCP. Πλήρης διασάφηση εισαγωγής απαιτείται από την 1/1/2021, όταν τα 

κτηνιατρικά φάρμακα περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, ενώ διαφορετικά η υποχρέωση ισχύει από 

την 1/1/2022. 

 

7. ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 

Από την 1/1/2021 όλα τα καταναλωτικά προϊόντα εκτός τροφίμων που εισάγονται στη Μεγάλη 

Βρετανία από την ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και επισήμανσης 

που ισχύουν για τα αντίστοιχα προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών, διαθέσιμοι εδώ:  

https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance   

Το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε τη σήμανση UKCA (UK Conformity Assessed), σε αναλογία 

με τη σήμανση CE, για τη δήλωση συμμόρφωσης ενός προϊόντος με τις προδιαγραφές 

ασφάλειας της Μεγάλης Βρετανίας. Απαιτείται για τα περισσότερα από τα προϊόντα που, πριν 

την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ, χρειάζονταν σήμανση CE. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

που πρέπει να πληρούνται και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι κατά βάση 

ίδιες με αυτές της σήμανσης CE.  

Προϊόντα που έχουν λάβει σήμανση CE θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Μεγάλης 

Βρετανίας μέχρι τις 31/12/2022. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα η σήμανση CE θα 

εξακολουθήσει να αναγνωρίζεται στη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τις 30/6/2023. Λεπτομέρειες 

και σχετική νομοθεσία είναι διαθέσιμα στους συνδέσμους 

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain,  

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking  και στην πύλη Agora: 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/74084 και https://agora.mfa.gr/infofiles-

menu/infofile/74135  

                                                           
20 https://www.gov.uk/guidance/import-a-human-medicine  

https://www.gov.uk/check-animal-medicine-licensed
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/74084
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/74135
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/74135
https://www.gov.uk/guidance/import-a-human-medicine
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Οι έλεγχοι των εν λόγω προϊόντων μπορεί να πραγματοποιούνται στα σύνορα ή στην 

ενδοχώρα, ενώ οι αρμόδιες Αρχές μπορεί να παρεμβαίνουν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

αλυσίδας διανομής, εφόσον τίθεται ζήτημα επικινδυνότητας κάποιου προϊόντος. 

 

Γ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΈΛΕΓΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες προϊόντων: 

 Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 

 Ελεγχόμενα φάρμακα 

 Πρόδρομες χημικές ουσίες ναρκωτικών φαρμάκων 

 Τοξικά χημικά (που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 1 της Σύμβασης για τα Χημικά 

Όπλα - CWC) 

 Απειλούμενα με εξαφάνιση είδη της Σύμβασης CITES ή τα προϊόντα τους 

 Ψάρια που αλιεύονται στη θάλασσα 

 Λιπάσματα (Νιτρικό αμμώνιο) 

 Νάρκες κατά προσωπικού 

 Εκρηκτικά 

 Πυροβόλα όπλα  

 Πυροτεχνήματα  

 Στρατιωτικά είδη  

 Πυρηνικά υλικά  

 Επιθετικά όπλα  

 Ρεαλιστικές απομιμήσεις πυροβόλων όπλων 

 Εξοπλισμός βασανισμού  

 Ουσίες που καταστρέφουν το όζον και υδροφθοράνθρακες 

 Ακατέργαστα διαμάντια 

 Δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί 

 Μέτρα διασφάλισης για το χάλυβα 

 Προϊόντα στο πλαίσιο κυρώσεων και προϊόντα σχετιζόμενα με όπλα μαζικής 

καταστροφής 

 

Δ. ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 

Έμποροι που μεταφέρουν στις αποσκευές τους ή σε μικρό όχημα προϊόντα που δεν υπόκεινται 

σε έλεγχο, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 1.500 λίρες Αγγλίας, θα πρέπει πριν φτάσουν 

στη Μεγάλη Βρετανία να υποβάλουν απλή διαδικτυακή διασάφηση, ή εναλλακτικά να το 

δηλώσουν προφορικά στο σημείο εισόδου τους (σε Red Point/Channel, αν υπάρχει). 

Για εμπορεύματα άνω των 1.500 λιρών ή προϊόντα που υπόκεινται σε έλεγχο, θα πρέπει να 

προβούν σε πλήρη ηλεκτρονική τελωνειακή διασάφηση πριν από την άφιξή τους στη Μεγάλη 

Βρετανία. Από την 1/1/2022 θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν Δήλωση ασφάλειας εισαγωγών 

(Safety and Security Declaration). 

 

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
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Από την 1/1/2021, άτομα που ταξιδεύουν στη Μεγάλη Βρετανία με περισσότερες από 10.000 

λίρες πρέπει να το δηλώνουν. Το ίδιο ισχύει και για εταιρείες ταχυμεταφοράς που μεταφέρουν 

μετρητά για λογαριασμό μιας επιχείρησης. 

Η δήλωση μπορεί να γίνεται διαδικτυακά (https://www.gov.uk/bringing-cash-into-uk), μέσω 

τηλεφώνου, ή με τη συμπλήρωση της έντυπης δήλωσης BOR9011, η οποία υποβάλλεται στο 

σημείο εισόδου (σε Red Point/Channel, αν υπάρχει). 

 

3. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Από την 1/1/2021, η κυκλοφορία αγαθών μέσω ταχυδρομείου μεταξύ ΕΕ και Μεγάλης 

Βρετανίας υπόκειται στις απαιτήσεις διασάφησης που ισχύουν σήμερα για την κυκλοφορία 

αγαθών μέσω ταχυδρομείου μεταξύ ΗΒ και τρίτων χωρών, δηλαδή: 

 Για ταχυδρομικές αποστολές που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω του Royal Mail 

Group (RMG), θα πρέπει να γίνεται χρήση των τελωνειακών εντύπων CN22/CN23 για τη 

δήλωση εμπορευμάτων που δεν υπόκεινται σε έλεγχο και δεν υπερβαίνουν σε αξία τις 900 

λίρες. Για όλες τις άλλες ταχυδρομικές μεταφορές πρέπει να υποβάλλεται κανονική 

ηλεκτρονική τελωνειακή διασάφηση.  

 Για αγαθά που μεταφέρονται στη Μεγάλη Βρετανία από εταιρείες ταχυμεταφορών (εκτός 

του RMG), θα πρέπει να γίνεται κανονική ηλεκτρονική τελωνειακή διασάφηση ανά 

αποστολή, εκτός εάν ο ταχυμεταφορέας έχει άδεια να υποβάλλει μαζική τελωνειακή 

διασάφηση. 

 Το 2021, τόσο οι εταιρείες του RMG όσο και οι εταιρείες ταχυμεταφορών μπορούν να 

προβαίνουν σε εισαγωγή με αναβολή διασάφησης για αγαθά που δεν υπόκεινται σε 

ελέγχους. 

 Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ΦΠΑ αποστολών στη Μεγάλη Βρετανία που δεν 

ξεπερνούν τις 135 λίρες μετά την 1/1/2021 είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο 

https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-

goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-

goods-sold-to-customers-from-1-january-2021 και στη διαδικτυακή πύλη Agora: 

https://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71441  

 

Ε.  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Οδηγίες για τις εταιρείες οδικών μεταφορών και τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών 

αυτοκινήτων που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και 

ΕΕ είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-

between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers και στη διαδικτυακή 

πύλη Agora: https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73080  

 

ΣΤ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ 

Η βρετανική Υπηρεσία Τελωνείων έχει δημοσιεύσει και επικαιροποιεί κατάλογο και στοιχεία 

επικοινωνίας εκτελωνιστών και εταιρειών ταχυμεταφοράς για τη διευκόλυνση των 

διαδικασιών εκτελωνισμού στη Μεγάλη Βρετανία: https://www.gov.uk/guidance/list-of-

customs-agents-and-fast-parcel-operators  

 

https://www.gov.uk/bringing-cash-into-uk
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021
https://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/71441
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73080
https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators
https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators
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Η ανάρτηση «Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων 

προέλευσης ΕΕ» στην πύλη Agora έχει επικαιροποιηθεί αναλόγως (http://agora.mfa.gr/ta-

grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71414).  

 

 Ο Προϊστάμενος 

 

 

 

 Γεράσιμος Λαζαρής 

 Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ 

 

Πίνακας κοινοποίησης 

 

Υπουργείο Εξωτερικών  

 Δ.Γ. κ. Πρωθυπουργού 

 Δ.Γ. κ. Υπουργού 

 Δ.Γ. κ. ΑΝΥΠΕΞ 

 Δ.Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Κ. Φραγκογιάννη 

 Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα 

 Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας 

 Γρ. κ.κ. Α΄, Β΄, Γ΄ Γεν. Δ/ντών 

 A1, Β1, Γ2 Δ/νσεις 

 ΜΑ ΕΕ 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (μέσω ημών) 

 Γ.Δ. Γεωργίας, Δ/νση Προστ. Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 

 Γ.Δ. Κτηνιατρικής, Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και 

λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 

 

Φορείς (μέσω ημών) 

 ΣΕΒ 

 ΣΒΕ 

 ΠΣΕ 

 ΣΕΒΕ 

 ΚΕΕΕ 

 ΕΒΕΑ 

 ΕΒΕΘ 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ INCOFRUIT HELLAS 

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΣΕ) 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕΛΙΟΥ  

(ΣΕΤΣΕΜ) 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΕΘ)  

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΕΒΕΚ) 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

(ΣΕΒΓΑΠ) 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71414
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71414
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 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ   

 


