
 

ORIGINAL / ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ            COPY / ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ         Total number of copies issued / Συνολικός αριθμός των αντιγράφων που εκδίδονται      

1.1 Name and address of consignor / Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα: 

 

 
 

1.2 Certificate No / Πιστοποιητικό αριθμ. 

 

 

 
Official export certificate 

For poultry meat and products of their processing intended 

for human consumption/  
Επίσημο πιστοποιητικό για την εξαγωγή για κρέας πουλερικών 

και για προϊόντα επεξεργασίας του που προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο  

1.3 Name and address of consignee/ Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη: 

 

1.4 Place of destination/ Τόπος προορισμού: 

1.4.1 Name and approval number of the establishment/ Όνομα και αριθμός έγκρισης της 

εγκατάστασης: 

 

 

1.4.2 Address / Διεύθυνση 

1 .6  Member State of  origin /  κράτος μέλος προέλευσης: 

 

                               GR 

1.7 Competent authority in the Member State (cent ra l) /  αρμόδια αρχή 

του κράτους μέλους (κεντρική):      Min. Rural Development and Food 
                                                                           Veterinary service 
                                                            

1.5 Means of transport / Μέσα μεταφοράς: 

(the number of the railway carriage,truck, container, flight-number, name of the ship) 
(ο αριθμός των σιδηροδρομικών μεταφορών, φορτηγό, δοχείο, αριθμός πτήσης, το 

όνομα του πλοίου): 1.8 Competent authority in the Member State ( loca l) /  αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους (τοπική): 

 

 

1.9 Member Sta te  of destination/ κράτος μέλος προορισμού: 
 

 

2. Identification of products/ Ταυτοποίηση των προϊόντων: 

2.1 Name of the product / Ονομασία του προϊόντος:_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.2 Date of production / Ημερομηνία της παραγωγής:____________________________________________________________________________________________ 

2.3 Type of package / Τύπος συσκευασίας:____________________________________________________________________________________________________ 

2.4 Number of packages / Αριθμός μονάδων συσκευασίας:______________________________________________________________________________________ 

2.5 Net weight / Καθαρό βάρος (kg):_________________________________________________________________________________________________________ 

2.6 Number of seal / Αριθμός σφραγίδας:______________________________________________________________________________________________________ 

2.7 Identification marks / Σήματα ταυτοποίησης:________________________________________________________________________________________________ 

2.8 Conditions of storage and transport / Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς:______________________________________________________________________ 

 

3. Origin of the products / Προέλευση των προϊόντων: 

3.1 Name (No) and address of establishment, approved by the Competent Veterinary Service in the Member State / Όνομα (Αριθ.) και διεύθυνση της εγκατάστασης, η 

οποία εγκρίθηκε από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία του κράτους μέλους :______________________-_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

- Cold store / Ψυκτική αποθήκη:_____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.2 Administrative-territorial unit / Διοικητική-εδαφική μονάδα: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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        Certificate No/ Πιστοποιητικό αριθμ. ……………… 

 

4. Certificate on suitability of products in food/ Πιστοποιητικό για την καταλληλότητα των 

προϊόντων τροφίμων 
 

I, the undersigned state/official veterinarian certify that / Ο υπογράφων / επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι: 

 

       Product of ………….., which has been produced in the…… under the terms of the EU legislation, was sent to Greece in 
the…. and was stored in approved establishment under approval number ….. and has remained under veterinarian 

supervision of the Veterinarian Service of the Prefecture of …………... / Το προϊόν της ……………, το οποίο έχει 

παραχθεί την .................................. σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας της ΕΕ, εστάλη στην Ελλάδα την 
......................... και ήταν αποθηκευμένα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις βάσει του αριθμού έγκρισης ………………….... 

και παρέμειναν υπό την επίβλεψη του κτηνιάτρου Υπηρεσίας του Νομού ……………….  
 

4.1 frozen poultry meat, destined for human consumption were produced in establishments, approved by the Competent 
Veterinary Service for supplying their production and operating under its constant supervision. / κατεψυγμένα κρέατα 

πουλερικών, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία παράγονται σε εγκαταστάσεις, που εγκρίθηκαν από 

την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία για την παραγωγή και λειτουργία τους, υπό τη διαρκή εποπτεία του. 
 

4.2 The poultry meat is recognized fit for human consumption / Το κρέας πουλερικών έχει αναγνωρισθεί κατάλληλο για 

ανθρώπινη κατανάλωση. 
 

4.3 Products must have official identification mark on package and block. Stamped label must be placed on package in a way 

to ensure that opening of package is impossible without breaking the label / Τα προϊόντα πρέπει να έχουν επίσημο σήμα 
αναγνώρισης στην ατομική και ομαδική συσκευασία. Σφραγίζονται με ετικέτα που πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία 

με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι το άνοιγμα της συσκευασίας δεν θα είναι εφικτό χωρίς την καταστροφή της ετικέτας. 

 
4.4 Single-use containers and packaging material correspond to hygienic requirements / Τα εμπορευματοκιβώτια μίας χρήσης 

και τα υλικά συσκευασίας,  ανταποκρίνονται στους όρους υγιεινής. 

 
4.5  Means of transport are treated and prepared in accordance with the rules approved in the EU / Τα μεταφορικά μέσα 

υπέστησαν καθαρισμό και προετοιμασία σύμφωνα με τους κανόνες που είναι εγκεκριμένοι στην ΕΕ. 

 
 

 

 
 Place/ Τόπος                                         Date/ Ημερομηνία                                  Official stamp/ Επίσημη σφραγίδα: 

 
 

 

Signature of state/official veterinarian/ Υπογραφή του κρατικού επίσημου κτηνίατρου 
 

 

Name and position in capital letters/ Όνομα και θέση με κεφαλαία γράμματα 
 
Signature and stamp must be in a different colour to that in the printed certificate/ Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα από αυτό 

στην έντυπη βεβαίωση. 
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