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Λευκωσία, 27 Σεπτεμβρίου 2021 

 
 
 
Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Εμπορικές μετακινήσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών 

υποπροϊόντων ΠΡΟΣ την Μεγάλη Βρετανία  
 
Κυρία/ε, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενης μας ενημέρωσης, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2021, αναφορικά 
με τις εμπορικές μετακινήσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων προς 
το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μας ενημέρωσαν ότι κατόπιν απόφασης 
της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι αποστολές τροφίμων ζωικής προέλευσης και 
ζωικών υποπροϊόντων που αφικνούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα Κράτη-Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό από την 1η 
Ιουλίου 2022 αντί της 1ης Οκτωβρίου 2021 όπως είχε αρχικά αποφασισθεί. 
 
Ως εκ τούτου οι αποστολές που εξάγονται από την Κύπρο προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
συνεχίσουν να συνοδεύονται μόνο με τα αντίστοιχα εμπορικά έγγραφα μέχρι την 1η 
Ιουλίου 2022. 
 
Επισυνάπτεται αυτούσια η επιστολή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήσετε με τον Αρμόδιο Λειτουργό των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κύριο Σάββα Σάββα, στο τηλέφωνο 22805253.  
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2021 
 

 
 
Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Εμπορικές μετακινήσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών 

υποπροϊόντων ΠΡΟΣ την Μεγάλη Βρετανία  
 
Κυρία/ε, 
 
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, με επιστολή τους μας ενημέρωσαν ότι από την 1η Οκτωβρίου 2021 οι 
αποστολές τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων που θα προορίζονται  για 
το Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με υγειονομικό 
πιστοποιητικό. Οι έλεγχοι των Βρετανικών Αρχών θα διενεργούνται στη βάση ανάλυσης 
κινδύνου, στο σημείο προορισμού. Τα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στον σχετικό έλεγχο 
χωρίζονται στις 6 ακόλουθες κατηγορίες: 
 

• Υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης (Animal by-products) 
• Ζωντανά ζώα (Live animals) 
• Ιπποειδές (Equines) 
• Ζωικά αναπαραγωγικά υλικά (Germinal products) 
• Προϊόντα ζωικής προέλευσης (Products of animal origin) 
• Άλλα 

 
Τα σχετικά πιστοποιητικά θα εκδίδονται από τα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και το κόστος 
της έκδοσης τους θα καθορίζεται με βάση το βάρος του εμπορεύματος. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ. 
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Αρμόδιο Λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 
κύριο Σάββα Σάββα, στο τηλέφωνο 22805253.  
 
Επισυνάπτεται αυτούσια η επιστολή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.  
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας 
για Γενικό Γραμματέα. 
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