
 
 

Ομάδα του World Cheese Awards + 44 (0) 1747 825200 

Email: worldcheese@gff.co.uk 

Ειδικό φύλλο πληροφοριών εισόδου προϊόντων για χώρες εκτός της ΕΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΙΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

Λόγω των προϋποθέσεων και απαιτήσεων εισαγωγής προϊόντων, έχετε υπόψη σας ότι δεν 
επιτρέπεται η συμμετοχή προϊόντων από ορισμένες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
ισχύουν περιορισμοί και απαιτούνται επιπλέον έγγραφα για ορισμένα είδη τυριών, ανάλογα με 
τη χώρα προέλευσης.   

 

Όλα τα προϊόντα που έρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που 
καθορίζεται στο έγγραφο εξουσιοδότησης εισαγωγής της εκάστοτε χώρας. Θα σας σταλθεί ένα 
αντίγραφο του σχετικού εγγράφου εξουσιοδότησης εισαγωγής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email) μαζί με τις οδηγίες παράδοσης. 
 
Οι παρακάτω προϋποθέσεις και έγγραφα θα ελεγχθούν κατά την παραλαβή τους στο σημείο 
συγκέντρωσης, προτού προωθηθούν ταχυδρομικώς. Δεν θα δίνεται άδεια να συνεχίσουν τη 
διαδρομή τους τα προϊόντα, όταν το τυρί ή τα έγγραφα δεν πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια. 
 
Να έχετε υπόψη σας ότι το τυρί σας πρέπει: 
 

1) Να σταλθεί μέσω του σημείου συγκέντρωσης που έχει ανατεθεί στην παράδοσή σας από 
την ομάδα World Cheese Awards. 

2) Να παραδοθεί στο σημείο συγκέντρωσης φέροντας την πλήρη σηματοδότηση ετικετών που 
έχουν εκδοθεί από τον διαγωνισμό World Cheese Awards στα εξωτερικά δέματα. 

3) Να συνοδεύονται από ένα εμπορικό τιμολόγιο/έγγραφα αποστολής όπου αναγράφονται το 
όνομα και η διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, το είδος του προϊόντος, το 
ζωικό είδος προέλευσης και οι ποσότητες. 

4) Εφόσον χρειάζεται, να αποστέλλεται με ένα πιστοποιητικό υγείας, υπογεγραμμένο από 
έναν επίσημο κτηνίατρο της χώρας εξαγωγής, το οποίο θα επιβεβαιώνει τα πλήρη στοιχεία 
του προϊόντος, και μια επιβεβαίωση ότι το προϊόν έχει υποστεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο 
θερμικής επεξεργασίας. Το επίπεδο θερμικής επεξεργασίας εξαρτάται από τη χώρα 
προέλευσης – επικοινωνήστε με την ομάδα του World Cheese Awards ΠΡΙΝ δηλώσετε 
συμμετοχή, αν θέλετε να συζητήσετε το συγκεκριμένο ζήτημα. 

 
 
Ομάδα Α 
Οι παρακάτω ομάδες μπορούν να στείλουν παστεριωμένα και μη παστεριωμένα τυριά και 
ενδεχομένως θα χρειάζεται να παράσχουν μια υγειονομική δήλωση σε επίσημο χαρτί (εφόσον 
χρειάζεται, θα παρέχουμε ένα πρότυπο μαζί με τις οδηγίες παράδοσης): 
Ανδόρα, Αυστραλία, Καναδάς, Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες 
 
 
Ομάδα Β 
Οι παρακάτω χώρες μπορούν να στείλουν μόνο παστεριωμένα τυριά και απαιτούνται έγγραφα 
πιστοποίησης θερμικής επεξεργασίας, υπογεγραμμένα από έναν επίσημο κτηνίατρο της χώρας 
προέλευσης: 
Χιλή, Γροιλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία 
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Ομάδα Γ 
Οι παρακάτω χώρες μπορούν να στείλουν μόνο παστεριωμένα τυριά που έχουν υποβληθεί σε 
επιπλέον επίπεδα θερμικής επεξεργασίας και απαιτούνται έγγραφα πιστοποίησης θερμικής 
επεξεργασίας, υπογεγραμμένα από έναν επίσημο κτηνίατρο της χώρας προέλευσης: 
Αλβανία, Αλγερία, Ντουμπάι, Αργεντινή, Βραζιλία, Μποτσουάνα, Λευκορωσία, Μπελίζε, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Ντουμπάι, Ελ Σαλβαδόρ, Αιθιοπία, 
Γροιλανδία, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ισραήλ, Κένυα, Μαρόκο, Μαδαγασκάρη, 
Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μεξικό, Ναμίμπια, Νικαράγουα, Παναμάς, Παραγουάη, Ρωσία, 
Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Ταϊλάνδη, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, Ουρουγουάη, 
Ζιμπάμπουε 
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