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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2021 

 
 
ΠΡΟΣ:    Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:     Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ:  Χρονοδιάγραμμα νέων απαιτήσεων για την εισαγωγή προϊόντων ζωικής και 

φυτικής προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 
Κύριοι, 
 
Όπως γνωρίζετε τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ενιαία αγορά και 
την τελωνειακή ένωση της ΕΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων νέων διαδικασιών και απαιτήσεων. Η πρώτη φάση τέτοιων αλλαγών 
πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.  Οι υφιστάμενοι έλεγχοι που 
θεσπίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2021 θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. Αυτό περιλαμβάνει απαιτήσεις 
εξαγωγής για όλα τα εμπορεύματα και πλήρεις απαιτήσεις τελωνειακής διασάφησης για ελεγχόμενα 
εμπορεύματα στο σημείο εισαγωγής.  
 
Τον Οκτώβριο του 2021 επρόκειτο να θεσπιστούν νέες απαιτήσεις για την εισαγωγή προϊόντων 
ζωικής και φυτικής προέλευσης. Για να δοθεί όμως περισσότερος χρόνος στις επιχειρήσεις για να 
προσαρμοστούν εκδόθηκε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα το οποίο προνοεί: 

• Πλήρεις τελωνειακές διασαφήσεις και έλεγχοι θα εισαχθούν την 1η Ιανουαρίου 2022, όπως 
ανακοινώθηκε προηγουμένως, αν και δεν θα απαιτούνται πλέον δηλώσεις ασφάλειας και 
προστασίας έως την 1η Ιουλίου 2022.  
• Απαιτήσεις προ της κοινοποίησης για τα προϊόντα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής 
προστασίας, οι οποίες επρόκειτο να εισαχθούν την 1η Οκτωβρίου 2021, θα θεσπιστούν πλέον 
την 1η Ιανουαρίου 2022.  
• Από την 1η Ιουλίου 2022, θα απαιτούνται πιστοποιήσεις και φυσικοί έλεγχοι για:  

— Όλα τα υπόλοιπα ζωικά υποπροϊόντα που υπόκεινται σε ρυθμίσεις.  
— Όλα τα φυτά και φυτικά προϊόντα που υπόκεινται σε ρυθμίσεις 
— Όλα τα κρέατα και τα προϊόντα με βάση το κρέας 
— Όλα τα εναπομείναντα τρόφιμα υψηλού κινδύνου που δεν είναι ζωικής 
προέλευσης 

• Από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, θα απαιτούνται πιστοποιήσεις και φυσικοί έλεγχοι για όλα 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα  
• Από την 1η Νοεμβρίου 2022, θα απαιτούνται πιστοποιήσεις και φυσικοί έλεγχοι για όλα τα 
υπόλοιπα προϊόντα ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των σύνθετων προϊόντων και των αλιευτικών προϊόντων.   
• Έλεγχοι φυτών και φυτικών προϊόντων υψηλής προτεραιότητας θα μεταφερθούν από τον 
τόπο προορισμού σε καθορισμένους συνοριακούς σταθμούς και σημεία ελέγχου από την 1η 
Ιουλίου 2022. 
• Οι φυσικοί έλεγχοι ζώντων ζώων θα πραγματοποιούνται σε καθορισμένους συνοριακούς 
σταθμούς ελέγχου όπου υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις στο σημείο εισόδου. Όπου 
δεν υπάρχει καθορισμένος σταθμός ελέγχου, οι έλεγχοι θα εξακολουθήσουν να γίνονται στον 
προορισμό για άλλους λιμένες εισόδου έως ότου τεθούν σε λειτουργία επαρκείς σταθμοί 
ελέγχου. Οι έλεγχοι στο σταθμό ελέγχου Sevington και στους καθορισμένους σταθμούς 
ελέγχου των αερολιμένων θα αρχίσουν από την 1η Ιουλίου 2022.  
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Αυτό θα δώσει στις επιχειρήσεις περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν για τις αλλαγές στα 
σύνορα αλλά και να ελαχιστοποιήσουν τις διαταραχές καθώς η οικονομία ανακάμπτει σταδιακά. 
 
Όσον αφορά τα άτομα: 
Από την 1η Οκτωβρίου 2021 οι πολίτες της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας θα χρειάζονται διαβατήριο 
για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν ο κάτοχός του έχει υποβάλει αίτηση στο σύστημα 
εγκατάστασης της ΕΕ ή έχει άλλως προστατευόμενα δικαιώματα βάσει των συμφωνιών για τα 
δικαιώματα των πολιτών.  
Στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι πολίτες της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας μπορούν να χρησιμοποιούν 
το εθνικό τους δελτίο ταυτότητας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2025.  Όπου έχουν:  
• Καθεστώς εγκατεστημένου ή εκ των προτέρων εγκατεστημένου στο πλαίσιο του προγράμματος 
εγκατάστασης της ΕΕ.  
• Υποβάλει έγκυρη αίτηση στο σύστημα εγκατάστασης της ΕΕ (εκτός ως μέλος της οικογένειας) αλλά 
δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση.  
• Οικογενειακή άδεια του προγράμματος εγκατάστασης της ΕΕ.  
• Άδεια μεθοριακού εργαζομένου.  
• S2 Επισκέπτη Υγειονομικής Περίθαλψης.  
• Ισοδύναμη άδεια μετανάστευσης που χορηγείται από τα Εξαρτώμενα Εδάφη του ΗΒ ή έγκυρη 
εκκρεμούσα αίτηση σε ένα από τα προγράμματα εγκατάστασης της ΕΕ των Εξαρτωμένων Εδαφών 
 
Οι Ελβετοί υπήκοοι μπορούν επίσης να ταξιδεύουν με δελτίο ταυτότητας εάν διαθέτουν θεώρηση ως 
πάροχοι υπηρεσιών από την Ελβετία.  
 
Τα Ιρλανδικά δελτία διαβατηρίου και τα δελτία ταυτότητας του Γιβραλτάρ που εκδίδονται σε 
Βρετανούς πολίτες θα εξακολουθήσουν επίσης να γίνονται δεκτά για ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.   
Όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται στα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να είναι έγκυρα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα της Βρετανικής κυβέρνησης 
πατώντας εδώ. 
 
Η πιο πάνω πληροφόρηση εντάσσεται στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης που σας παρέχουμε 
αναφορικά με το Brexit και τις οποιεσδήποτε αλλαγές και εξελίξεις σημειώνονται. 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
 
/ΓΒ 
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