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Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2022 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Νέοι Διαδικασία για εξαγωγές τροφίμων στην Κίνα 
 
Κυρία/ε, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενης μας ενημέρωσης (επισυνάπτεται) σας υπενθυμίζουμε ότι από 
την 1η Ιανουαρίου 2022 έχουν τεθεί σε εφαρμογή δύο νέα Διατάγματα σχετικά με την 
εισαγωγή τροφίμων στην Κίνα. 
 
Τα δύο Διατάγματα αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: τρόφιμα μη ζωικής 
προέλευσης και μεταποιημένα σύνθετα τρόφιμα, όπως κρασιά, ελαιόλαδο, μαρμελάδες, 
μπισκότα, είδη αρτοποιίας, γλυκά, ξηροί καρποί, σοκολάτες, καφές, αποξηραμένα 
μπαχαρικά, λειτουργικά τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής, χυμοί, αναψυκτικά, και 
άλλα. 
 
Το πρώτο Διάταγμα (GACC Decree 248) αφορά τους κανονισμούς για την εγγραφή και 
διαχείριση των Παραγωγών Τροφίμων τα οποία εισάγονται στην Κίνα. Σύμφωνα με το 
Διάταγμα, όλοι οι Παραγωγοί, Μεταποιητές Τροφίμων και Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης οι 
οποίοι εξάγουν τα προϊόντα τους στην Κίνα, υποχρεούνται να εγγραφούν στην Γενική 
Διεύθυνση Τελωνείων της Κίνας.  
 
Το δεύτερο Διάταγμα (GACC Decree 249) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων για τις 
εξαγωγές τροφίμων στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής των εγκαταστάσεων 
στο εξωτερικό, της υποβολής αρχείων από εισαγωγείς και εξαγωγείς, της διαδικασίας 
καραντίνας και επιθεώρησης και της επισήμανσης των προϊόντων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) παρακαλώ 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων της Κίνας, πατώντας εδώ.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τις Αρμόδιες Αρχές του 
Κράτους δίνοντας πληροφορίες για τα είδη τροφίμων που εξάγουν για να λάβουν τις 
σχετικές οδηγίες. Για Τρόφιμα ζωικής προέλευσης παρακαλώ επικοινωνήστε με την 
Αρμόδια Λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κυρία Κατερίνα Λεμονιάτη στο 
τηλέφωνο 22805209. Για όλα τα υπόλοιπα είδη προϊόντων τα οποία επηρεάζονται από τα 
Διατάγματα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Αρμόδιο Λειτουργό των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών του Κράτους, κύριο Γιώργο Χαρτούτσιο στο τηλέφωνο 22605687. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Λευκωσία, 15 Δεκεμβρίου 2021 
 
 
 

Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα:  Νέα Διαδικασία για εξαγωγή τροφίμων στην Κίνα  
 
 
Κυρίες/οι,  
 
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοινωνία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας 
έχουμε πληροφορηθεί ότι από 1/1/2022 οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων στην Κύπρο 
επιθυμεί να εξάγει τρόφιμα στην Κίνα, θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγγραφεί σε συγκεκριμένο 
διαδικτυακό σύστημα και να τύχει στη συνέχεια έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου 
τροφίμων στην Κύπρο. (http://spj.customs.gov.cn/cifer/ ) 
 
Η πιο πάνω ρύθμιση αφορά της ακόλουθες κατηγορίες: τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης και 
μεταποιημένα σύνθετα τρόφιμα, όπως κρασιά, ελαιόλαδο, μαρμελάδες, μπισκότα, είδη αρτοποιίας, 
γλυκά, ξηροί καρποί, σοκολάτες, καφές, αποξηραμένα μπαχαρικά, λειτουργικά τρόφιμα, 
συμπληρώματα διατροφής, χυμοί, αναψυκτικά, και άλλα.  
 
Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
healthservices@mphs.moh.gov.cy και fgeorgiades@mphs.moh.gov.cy δίδοντας τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας και λεπτομέρειες για τα είδη τροφίμων που εξάγεται ή που έχετε πρόθεση να 
εξάγεται από 1/1/2022 στην Κίνα.  
 
Εφόσον οι Υγειονομικές Υπηρεσίες λάβουν την σχετική ενημέρωση από εσάς, θα σας προωθήσουν 
στη συνέχεια οδηγίες για την εγγραφή σας στο συγκεκριμένο διαδικτυακό σύστημα. 
 
Για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κρέας, γαλακτοκομικά, ψαρικά, αυγά) και το μέλι, η όλη 
διαδικασία έχει ήδη γίνει μέσω των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.  
 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον αρμόδιο 
λειτουργό των Υγειονομικών Υπηρεσιών κ. Φίλιππο Γεωργιάδη στο τηλέφωνο 22-605552. 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός, Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας & Περιβάλλοντος,  
για Γενικό Γραμματέα. 
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