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Πξνο
ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ
Κε πλάδειθε
Παξαζέηνπκε Δλεκεξσηηθφ Άξζξν ηνπ θ. Γ Πνιπρξνλάθε ,Δηδηθνχ πκβνχινπ
ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ «Δπηβεβαίσζε κε έγθξηζεο εξγαζηεξίσλ εθ κέξνπο ησλ Ρσζηθψλ
Αξρψλ ηα Πξφζζεηα πξνβιήκαηα , ηηο Δμειίμεηο θαη ηηο Πξνηάζεηο γηα Δμαγσγέο ειιεληθψλ
νπσξνθεπεπηηθψλ πξνο ηελ Ρσζία» θαη ππνδείγκαηα Γήλωζης για τρήζη θσηοθαρμάκων &
Πιζηοποιηηικού Αζθαλείας πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηα απνζηειιφκελα θνξηία, πξνο
ελεκέξσζή ζαο
Ο Πξφεδξνο
Γ Φξαγθίζηαο

Εξαγωγέρ ελληνικών οπωποκηπεςηικών ππορ ηην Ρωζία
Επιβεβαίωζη μη έγκπιζηρ επγαζηηπίων
Ππόζθεηα πποβλήμαηα – Εξελίξειρ - Πποηάζειρ
Η Ρσζία είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αγνξέο πξννξηζκνχ ησλ εμαγνκέλσλ
νπσξνθεπεπηηθψλ (λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ) ηεο ρψξαο καο αιιά θαη ηεο Δ.Δ. Δίλαη επίζεο κηα
απφ ηηο ιίγεο ρψξεο κε απμεηηθέο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο αγνξψλ ζην κέιινλ . Μεηά ην άλνηγκα ζηε
ειεχζεξε αγνξά ην εκπφξην ηεο ζηξάθεθε αξρηθά ζηα θηελφηεξα πξντφληα . Όκσο ηψξα ε ξσζηθή
αγνξά έρεη σξηκάζεη, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη εκθαλήο θαη ε θαηαλαισηηθή πξνηίκεζε
ζηξάθεθε πξνο πνηνηηθφηεξα πξντφληα θαη βεβαίσο πξνο ηα παξαγφκελα κε απζηεξνχο θαλφλεο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο νπσξνθεπεπηηθά ηεο Δπξ. Έλσζεο. Λνγηθφ ζα ήηαλ θαη πηζαλψο κηα θαιή
ηδέα, ε Ρσζία λα ελαξκνλίζεη ηα πξφηππα θπηνθαξκάθσλ κε ηελ Δπξψπε (εθ ησλ απζηεξφηεξσλ
παγθνζκίσο) .Αληί απηνχ θαζηέξσζε κηα λνκνζεζία απζηεξφηεξε ηεο Δπξ Έλσζεο σο πξνο ηα
ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ .εβφκαζηε ηε λνκνζεζία κηαο ρψξαο αιιά πξέπεη επίζεο λα είλαη
ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ ΠΟΔ.


Η πθηζηάκελε λνκνζεζία ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο είλαη απζηεξφηεξε σο πξνο ηα
ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ MRLs έλαληη απηήο ηεο Δπξ. Έλσζεο γηα ηα εηζαγφκελα λσπά
θαη κεηαπνηεκέλα θξνχηα θαη ιαραληθά .Απφ 1εο Ινπιίνπ 2008 έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ε δηαδηθαζία
εμαγσγήο θνηλνηηθψλ πξντφλησλ
ζηελ Ρσζία ,φπσο πξνβιέπεηαη ζε ππφκλεκα
(memorandum) πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ΔΔ θαη Ρσζίαο
Η ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ memorandum θαη ε απαίηεζε κε βάζε απηφ λα
ζπλνδεχνληαη ηα εμαγφκελα κεηά ηελ 15/11/2008 απφ ηελ Διιάδα θνξηία απφ
«Πηζηνπνηεηηθά Αζθαιείαο» θαηά παξηίδα ζην θάζε θνξηίν , αλέδεημε ηελ αλεπάξθεηα ησλ
πθηζηακέλσλ δνκψλ ζηελ ρψξα καο θαη ηελ αδπλακία ησλ ηξηψλ κφλν, δηαπηζηεπκέλσλ ζηελ
Ρσζηθή Τπεξεζία, θξαηηθψλ εξγαζηεξίσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ φγθν ησλ απαηηνπκέλσλ
αλαιχζεσλ .



Δληφο ησλ αξρψλ ηνπ 2009 πξφθεηηαη νη ξσζηθέο αξρέο λα θαζηεξψζνπλ λνκνζεζία
ηεισλεηαθήο δηεπθφιπλζεο ησλ εηζαγνκέλσλ θνξηίσλ θαη λα πεξηνξίζνπλ ηα ζεκεία εηζφδνπ
ησλ νδηθψο κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ ηξνθίκσλ πνπ ρξεηάδνληαη θπηνυγεηνλνκηθνχο
θαη θηεληαηξηθνχο ειέγρνπο (εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο). ‘Έρνπλ κάιηζηα παξαρσξήζεη ζε
ηξείο επηρεηξήζεηο ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ πξναλαγγειίαο απνζηνιήο
θνξηίσλ πξνο ηελ Ρσζία, ινγηζκηθφ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη πξνκεζεπηέο ηεο
Ρσζίαο, γηαηί ηφηε κφλν ζα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ ζηελ ρψξα απηή.
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Ειδικόηεπα
χκθσλα κε ηελ Ρσζηθή Τπεξεζία Rosselkhoznadzor, έλα πηζηνπνηεηηθφ αζθάιεηαο
απαηηείηαη απφ 15 Ννεκβξίνπ 2008 γηα ηα αθφινπζα πξντφληα θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπο:
ΔΛΛΑΓΑ

- ζηαθχιηα, ξνδάθηλα, λεθηαξίληα, πνξηνθάιηα θαη καληαξίληα

ΙΠΑΝΙΑ

- ξνδάθηλα, λεθηαξίληα, καληαξίληα, γθξέηπθξνπη, αριάδηα θαη πνξηνθάιηα

ΛΔΣΟΝΙΑ

- φια ηα πξντφληα (εγρψξηα ή θαη κέζσ απηήο εμαγφκελα άιισλ ΚΜ ηεο ΔΔ)

ΟΛΛΑΝΓΙΑ

- ληνκάηεο, κήια, θαξφηα, παληδάξηα θαη ιάραλα

ΟΤΓΓΑΡΙΑ

- κήια, ζέιηλν, ιάραλα θαη δακάζθελα

ΙΣΑΛΙΑ

- ζηαθχιηα

Δθηηκήζακε θαη δηαηππψζακε έγθαηξα ηελ άπνςε φηη ε επηβνιή απηνχ ηνπ κέηξνπ ζέηεη ζε
θίλδπλν ηηο εμαγσγέο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ ηεο ΔΔ, νη νπνίεο αλέξρνληαη πεξ. ζε 1.3
εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαη φηη είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηελ αλάζρεζε ηεο ξνήο ησλ εμαγσγψλ θαη
ησλ ζπλαιιαγψλ θαη λα εκπνδίζεη ηελ πινπνίεζε εηιεκκέλσλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ
πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ξψζσλ εηζαγσγέσλ, θφβνη πνπ κέρξη ζήκεξα επηβεβαηψλνληαη, δηφηη ην
κέηξν απηφ πξνζηδηάδεη κε κέηξν ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο κε απαγφξεπζε εηζαγσγψλ .
Οη εθηηκήζεηο γηα ηηο πξννπηηθέο εμαγσγήο ειιεληθψλ πξντφλησλ πξνο ηελ Ρσζία ζηελ αξρή
ηεο εκπνξηθήο πεξηφδνπ 2008-2009 ήηαλ:
15.000 ηφλνη Πνξηνθάιηα, 5.000 Μαληαξίληα, 6.000 η. επίζεο Μήια, 15-20000 ηφλνη Αθηηλίδηα,
3.000 η. Αγγνχξηα θαη 5.000 η. Φξάνπιεο Δπίζεο πέξπζη εμήρζεζαλ θαη εθηηκάηαη φηη ζα
επαλαιεθζνχλ Κεξάζηα 1500 η., 6.000 η Νεθηαξίληα θαη 25.000 ηφλνη λσπά Ρνδάθηλα ηηο
θνκπφζηεο ππνινγίδεηαη φηη νη εμαγσγέο αλέξρνληαη πάλσ απφ 25.000 ηφλνπο
Ήδε απφ ηα κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκα ζηνηρεία εμαρζέλησλ νπσξνθεπεπηηθψλ (20/3)
2007/08

2008/09

Μανταρίνια

1461

38

Πορτοκάλια

115

0

40

0

7

0

Ακτινίδια

9365

12233

Αγγούρια

1126

958

Λεμόνια
ΓκρέϊπΦρούτ

Μήλα
4679
1544
πξνθχπηεη φηη γηα ηα ππαρζέληα ζην άξζξν 6 ηνπ Memorandum πξντφληα νη εμαγσγέο
κεδελίζηεθαλ, ελψ νη εμαγσγέο ησλ ππνινίπσλ θηλήζεθαλ ζρεηηθά νκαιά.
Γεδνκέλνπ φηη ήηαλ νξαηφο ν θίλδπλνο απψιεηαο κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηεο Ρσζίαο
πξνηάζεθε απφ ηνλ χλδεζκν καο ε δηαπίζηεπζε απφ ηηο ξσζηθέο θπηνπγεηνλνκηθέο αξρέο θαη
ησλ παξαθάησ δηαπηζηεπκέλσλ απφ ην ΔΤΓ ειιεληθψλ ηδησηηθψλ εξγαζηεξίσλ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΠΙΣΔΤΜΔΝΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ
ΓΙΑΠΙΣΔΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
AG.EN.T., Δργαζηήρια Αγροηικής &
Αιεμαλδξνππφιεσο 46, 115 27 Αζήλα
Περιβαλλονηικής Ανάλσζης & Δρεσνας Α.Β.Δ.Δ.
Agrolab A.E,Δργαζηήριο Αναλύζεων
ΒΙ.ΠΔ.Θ., 570 22 ίλδνο
Skylab - Med, Δργαζηήριο Δθαρμοζμένης
Βιομητανικής Έρεσνας και Ανάλσζης Α.Δ.
Βιοήπειρος

Ακπθιψλ 26, 152 32 Υαιάλδξη

Γίκησο Δλληνικών Κονζερβοποιείων Φρούηων
(Γ.ΔΛ.ΚΟ.Φ), Δργαζηήριο Γοκιμών
ΚΑΓMION, Aναλσηικό Δργαζηήριο

Κνπαλφο Αλζεκίσλ, 59035 Ηκαζία

FASMATECH

Γέθπξα Άξηαο 68, 47100 Άξηα

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 153, 20200
Κηάην Κνξηλζίαο
Αξθνχδα, Κηάην

θαη επί πιένλ ην αίηεκα απνδνρήο εθ κέξνπο ησλ ξσζηθψλ αξρψλ πηζηνπνηεηηθψλ αζθαιείαο
γηα θνξηία πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί εθ κέξνπο ησλ αλσηέξσ εξγαζηεξίσλ, κέρξη ηνλ έιεγρν θαη
πηζηνπνίεζή ηνπο απφ ηηο ξσζηθέο αξρέο, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη Έιιελεο εμαγσγείο λα
εθηειέζνπλ ηηο παξαγγειίεο ησλ Ρψζσλ πειαηψλ ηνπο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε θίλδπλν αδπλακίαο
εθηέιεζεο ιφγσ αλεπάξθεηαο ησλ δηαπηζηεπκέλσλ ηξηψλ θξαηηθψλ εξγαζηεξίσλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνπκέλσλ αλαιχζεσλ» .
Νεόηεπερ εξελίξειρ
Καηά πιεξνθνξίεο καο, ε ξσζηθή θπηνπγεηνλνκηθή ππεξεζία κε ηελ απφ 16.3.2009
επηζηνιή ηεο πξνο ηελ Δ.Δ γλσζηνπνίεζε φηη δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαγλψξηζε λέσλ, επί
πιένλ ησλ ήδε αλαγλσξηζκέλσλ, εξγαζηεξίσλ πνπ πξνηάζεθαλ γηα έγθξηζε κε ην απφ
19.12.2008 αίηεκα ηεο ΔΔ. θαη θαη επέθηαζε δελ εγθξίλεη ηα λέα έμε, ειιεληθά ηδησηηθά
εξγαζηήξηα αλαιχζεσλ ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ ησλ εμαγνκέλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ πνπ
πξνηάζεθαλ, βάζεη ησλ ξσζηθψλ πξνδηαγξαθψλ επηβεβαηψλνληαο ηνπο θφβνπο καο πνπ
δηαηππψζεθαλ ζηηο 26.2.09
Γεδνκέλνπ δε φηη κεηαμχ 15 Ννεκβξίνπ, 2008 έσο θαη ηελ 1 Μαξηίνπ 2009 ζε 134 θνξηία
(2.107 ηφλνη) πξντφλησλ δηαπηζηψζεθε ππέξβαζε ησλ MRLs θπηνθαξκάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηε ξσζηθή λνκνζεζία παξά ηελ ζπλνδεία νξηζκέλσλ απ απηά κε Πηζηνπνηεηηθά Αζθαιείαο, ε
Ρσζηθή Τπεξεζία αίξεη απφ 10.4.2009 ηελ αλαγλψξηζε 13 εξγαζηεξίσλ απφ Ληζνπαλία, Οιιαλδία,
Ιζπαλία, Βέιγην, Βνπιγαξία,& Ιηαιία
Δπίζεο ζηελ ίδηα επηζηνιή αλαθέξεηαη φηη απφ 1 Απξηιίνπ έλα πηζηνπνηεηηθφ αζθάιεηαο
απαηηείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Memorandum γηα ηα αθφινπζα πξντφληα θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπο
επί πιένλ απηψλ πνπ ππήρζεζαλ απφ 15 Ννεκβξίνπ 2008 ήηνη :
- Πορηογαλία

- αριάδηα

- Γαλλία

- αριάδηα θαη κήια

- λοβακία

- ζηαθχιηα

- Βοσλγαρία

- ζηαθχιηα, ξνδάθηλα, βεξίθνθα, θνινθχζηα

- Λιθοσανία

- ιάραλα, ζέιηλα, πηπεξηέο , ξαδίθηα, καληαξίληα, κήια, αριάδηα,
θιεκεληίλεο, ζηαθχιηα.
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- κήια θαη αριάδηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηζαγσγήο κέζσ ηξίησλ
ρσξψλ

Γεδνκέλνπ φηη νη θαιιηέξγεηεο ησλ ζεξηλψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ εμειίζζνληαη ρσξίο
πξνβιήκαηα θαη αλακέλεηαη κηα νκαιή παξαγσγή (βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, θαξπνχδηα,
ζηαθχιηα λεθηαξίληα) θαη απηή ηεο θξάνπιαο πνπ ήδε εμειίζζεηαη ε ζπγθνκηδήο ηεο επηβάιιεηαη
φπσο νη εμαγσγέο πξνο ηελ Ρσζία πξαγκαηνπνηεζνχλ θαλνληθά γηα λα απνξξνθεζνχλ ρσξίο
πξνβιήκαηα δηάζεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο.
εκεηψλεηαη φηη ζηα 134 θνξηία ππάξρνπλ θαη ειιεληθά.
Απαιηήζειρ για Εξαγωγέρ ππορ Ρωζία
Γηα λα κε έρνπκε εθ κέξνπο ηεο αξκφδηαο Ρσζηθήο Τπεξεζίαο ππαγσγή θαη άιισλ
ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 απαηηείηαη αθ ελφο ν απζηεξφο έιεγρνο ησλ
εμαγσγηθψλ θνξέσλ πνπ απέζηεηιαλ θνξηία κε απμεκέλα, βάζεη ησλ Ρσζηθψλ πξνηχπσλ,
ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ πξντφληα θαη αθ εηέξνπ ε γλσζηνπνίεζε ζηνπο εμαγσγείο
νπσξνθεπεπηηθψλ ηεο ρψξαο καο γηα ην ηη απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπλ λσπά
νπσξνθεπεπηηθά πξνο ηελ Ρσζία. Γειαδή φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ ηνλ Μάξηην 2008
σπεγράθη σπόμνημα* κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο ξσζηθήο νκνζπνλδίαο θαη ζπκθψλεζαλ απφ ηελ
1ε Ινπιίνπ φηη φιεο νη απνζηνιέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηε Ρσζία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη
απφ κηα «Γήλωζη για τρήζη θσηοθαρμάκων**» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
θαιιηέξγεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο εθαξκνγήο ηνπο. Δπίζεο φηη ε
ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Μemorandum ελεξγνπνίεζε θαη ηελ απαίηεζε φπσο κε βάζε
απηφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ηα εμαγφκελα κεηά ηελ 15/11 απφ ηελ Διιάδα θνξηία απφ
«Πιζηοποιηηικά Αζθαλείας***» θαηά παξηίδα ζην θάζε θνξηίν. εκεηψλεηαη φηη κηα αλάιπζε
εξγαζηεξίσλ ελφο θνξηίνπ γηα ηελ θάζε παξηίδα θνζηίδεη θαηά κέζνλ φξν 130-150 επξψ θαη
ζπλνιηθά αλά θνξηίν ζε 700 – 750 επξψ θαηά κ.ν θαζηζηψληαο εθηφο ησλ άιισλ θαη κε
αληαγσληζηηθή ηελ ηηκή ηνπ έλαληη απηψλ ησλ ηξίησλ ρσξψλ ρακεινχ θφζηνπο.
Πποηάζειρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηων πποβλημάηων εξαγωγών ππορ Ρωζία
Καηφπηλ ηνχηνπ νη εθθξαζζείζεο αλεζπρίεο καο απψιεηαο ηεο ξσζηθήο αγνξάο γηα ηα
θξνχηα θαη ηα ιαραληθά καο λσπά θαη κεηαπνηεκέλα , ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ήδε εγθεθξηκέλα
εξγαζηήξηα δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ειέγρσλ ,καθίζηαηαι επείγοσζα η ανάγκη
άμεζης παρέμβαζης ηης κσβέρνηζης γηα αληηκεηψπηζε ηεο επεξρφκελεο θαηαζηξνθήο θαη φρη
ε ιήςε ζπαζκσδηθψλ κέηξσλ ζαλ απηά πνπ αθνχζζεθαλ ηειεπηαία
Η απνξξφθεζε ηεο παξαγσγήο απαηηείηαη λα γίλεη κε αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηνο ηφζνλ
ησλ παξαγσγψλ φζνλ θαη ησλ εκπφξσλ, κεηαπνηεηψλ θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ αξκνδίσλ
Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ λα κεγηζηνπνηεζεί ε πξνζπάζεηα γηα απμεκέλεο εμαγσγέο πξνο Ρσζία
ρσξίο ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζηξεβιψζεσο ηνπ εκπνξίνπ. ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο
θξίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο πεξηφδνπ ε αληηκεηψπηζε ηεο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΚΟΑ
νπσξνθεπεπηηθψλ κε ελεξγνπνίεζε ζπκβαηψλ ζ απηήλ κέηξσλ .
Με αίηεκα καο ζε χζθεςε πνπ ζπλεθιήζε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ππνπξγείν Δζληθήο
Οηθνλνκίαο ηελ 15.3.2009 απφ ηελ Γηαξθή Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πκβνπιίνπ Δμαγσγψλ κε
ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ ππνπξγείσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη
Δμσηεξηθψλ, ηνπ πλδέζκνπ καο Incofruit Hellas θαη ηεο Έλσζεο Κνλζεξβνπνηψλ Διιάδαο κε
αληηθείκελν ηε ξσζηθή αγνξά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα
ειιεληθά νπσξνθεπεπηηθά,
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Απνθαζίζηεθε ε επηδίσμε
Δπαλεμέηαζεο εθ κέξνπο ηεο Δ.Δ ηνπ memorandum κε ζθνπφ ηελ απνδνρή ηεο Κνηλνηηθήο
Ννκνζεζίαο γηα ηα ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ MRLs φζνλ αθνξά ηα εμαγφκελα πξνο ηελ
Ρσζία θνηλνηηθά πξντφληα θαη κέρξη λα επηηεπρζεί απηφ ε επαθή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε ηηο
ξσζηθέο αξρέο γηα
- επηδίσμε αλαγλψξηζεο θαη εμαίξεζε ησλ εμ (6) πξφζζεησλ Ιδησηηθψλ Αλαιπηηθψλ
εξγαζηεξίσλ απφ ηελ Ρσζηθή Κπβέξλεζε θαη πξφζθιεζε ησλ Ρψζσλ
εκπεηξνγλσκφλσλ γηα επηζεψξεζή θαη έγθξηζή - δηαπίζηεπζε ηνπο θαη
- παξάιιεια ε δεκηνπξγία ππφ ηελ ζηέγε θαη επνπηεία ηνπ ΟΠΔ ή ΟΠΔΓΔΠ
«Ππογπάμμαηορ-Βάζηρ Δεδομένων Ελέγσος Ελληνικών Εξαγωγικών Επισειπήζεων
ππορ ηην Ρωζία» πνπ ππεβιήζε απφ ηνλ χλδεζκφ καο, ζην πκβνχιην Δμαγσγψλ,
γηα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα νπσξνθεπεπηηθά καο ζηελ
ξσζηθή αγνξά κε θίλδπλν απψιεηαο ηεο .»
Γεψξγηνο Πνιπρξνλάθεο
Δηδηθφο χκβνπινο
INCOFRUIT – HELLAS

Συνημμένα
** Pesticide Usage Document
*** Safety Certificate for Russian
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