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Ενέπγειερ πος απαιτούνται για την 

άυιξη/εισαγωγή ςλικών από Ε.Ε. και σώπερ 

εκτόρ E.E. 

Η δηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο γηα εηζαγσγή δσνηξνθώλ (Πξώηεο Ύιεο, 

Σπκπιεξσκαηηθέο θαη Πιήξεηο Ζσνηξνθέο θ.α.) δηέπεηαη ηόζν από ηελ Εζληθή 

όζν θαη από ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία 

θαη ν Καλνληζκόο ν νπνίνο εθαξκόδεηαη θαηά πεξίπησζε θαζώο θαη ηα έληππα 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ή ρξεηάδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ 
ΥΕΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΥΕΣΙΚΑ ΕΝΣΤΠΑ 

 Εγγξαθή ζην κεηξών 

Εηζαγσγέσλ είηε 

εηζάγεη από ρώξεο 

εθηόο ηεο Ε.Ε. είηε 

δηαθηλεί από ρώξεο ηεο 

Ε.Ε.. 

 Καλνληζκόο (ΕΚ) 183/2005  
πεξί θαζνξηζκνύ ησλ 
απαηηήζεσλ γηα ηελ πγηεηλή 
ησλ δσνηξνθώλ. 

 Αίηεζε γηα εγγξαθή 
ζην κεηξών εκπόξσλ 
θαη εγθαηαζηάζεσλ 
πνπ εκπνξεύνληαη 
δσνηξνθέο. 

Άυιξη Τλικών από Ε.Ε. 

 Γλσζηνπνίεζε Άθημεο 
ησλ Υιηθώλ πέληε 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 
πξηλ από ηελ άθημε 
ησλ πιηθώλ ζην 
έδαθνο ηεο 
Δεκνθξαηίαο 

 Οη πεξί Ζσνηξνθώλ θαη 

Πξνζζεηηθώλ ησλ Ζσνηξνθώλ 

(Έιεγρνο Πνηόηεηαο 

Πξνκήζεηαο θαη Φξήζεσο) 

Νόκνη θαη Καλνληζκνί. 

 Καλνληζκόο (ΕΚ) 882/2004 γηα 

ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ 

ειέγρσλ ηεο ζπκκόξθσζεο 

πξνο ηε λνκνζεζία πεξί 

δσνηξνθώλ θαη ηξνθίκσλ θαη 

πξνο ηνπο θαλόλεο γηα ηελ 

πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε 

ησλ δώσλ 

 Έληππν 
Γλσζηνπνίεζεο 
Άθημεο Υιηθώλ 

Εισαγωγή Τλικών από σώπερ εκτόρ τηρ Ε.Ε. 

 Ο εηζαγσγέαο πξέπεη 

λα ππνβάιεη αίηεζε 

πξνο ην Σπκβνύιην 

Ζσνηξνθώλ.  

 Τν Σπκβνύιην πξέπεη 

λα εμεηάζεη θαη λα 

εγθξίλεη ή λα 

 Οη πεξί Ζσνηξνθώλ θαη 

Πξνζζεηηθώλ ησλ Ζσνηξνθώλ 

(Έιεγρνο Πνηόηεηαο 

Πξνκήζεηαο θαη Φξήζεσο) 

Νόκνη θαη Καλνληζκνί. 

 Καλνληζκόο (ΕΚ) 882/2004 γηα 

ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ 

 Αίηεζε πξνο ην 
Σπκβνύιην 
Ζσνηξνθώλ γηα 
έγθξηζε εηζαγσγήο 
πιηθώλ 
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απνξξίςεη ηελ αίηεζε 

κέζα ζε έμη εξγάζηκεο 

κέξεο. 

 Εθόζνλ εγθξηζεί ε 

άδεηα εηζαγσγήο, απηή 

έρεη δηάξθεηα ελόο 

κήλα. 

ειέγρσλ ηεο ζπκκόξθσζεο 

πξνο ηε λνκνζεζία πεξί 

δσνηξνθώλ θαη ηξνθίκσλ θαη 

πξνο ηνπο θαλόλεο γηα ηελ 

πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε 

ησλ δώσλ 

 

  Κάζε αίηεζε πξέπεη 

λα ζπλνδεύεηαη από: 

o Αληίγξαθν ηεο 

γξαπηήο δήισζεο 

ηνπ πιηθνύ ή ηεο 

δσνηξνθήο ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα  

κε όια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία 

κε βάζε ηνπο 

ζρεηηθνύο 

Καλνληζκνύο.  

o Τηκνιόγην ζην νπνίν 

ζα αλαγξάθεηαη ε 

ηηκή CIF (Cost 

Insurance & Freight) 

ησλ πιηθώλ θαζώο 

θαη ηα είδε θαη νη 

πνζόηεηεο.  

o Τελ απόδεημε 

θαηαβνιήο ηνπ 

ηέινπο ειέγρνπ 

πνηόηεηαο (2‰ ηεο 

ηηκήο CIF) 

o  Οπνηαδήπνηε άιια 

έγγξαθα δεηεζνύλ 

από ηνλ επηζεσξεηή 

γηα έιεγρν ηνπ 

θνξηίνπ (ζηνηρεία 

πξνκεζεπηή, 

αλαιύζεηο γηα 

αλεπηζύκεηεο 

νπζίεο θ.α.). 

 Οη πεξί Ζσνηξνθώλ θαη 

Πξνζζεηηθώλ ησλ Ζσνηξνθώλ 

(Έιεγρνο Πνηόηεηαο 

Πξνκήζεηαο θαη Φξήζεσο) 

Νόκνη θαη Καλνληζκνί. 

 Καλνληζκόο (ΕΚ) 767/2009 γηα 

ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε 

ρξήζε δσνηξνθώλ 

 Καλνληζκόο (ΕΕ) 68/2013 γηα 

ηνλ  θαηάινγν πξώησλ πιώλ 

δσνηξνθώλ 

 Καλνληζκόο (ΕΚ) 1831/2003 
γηα ηηο πξόζζεηεο ύιεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε 
δηαηξνθή ησλ δώσλ. 
 

 Καλνληζκόο (ΕΚ) 183/2005  
πεξί θαζνξηζκνύ ησλ 
απαηηήζεσλ γηα ηελ πγηεηλή 
ησλ δσνηξνθώλ. 

 Υπόδεηγκα Γξαπηήο 

Δήισζεο 
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